
ZAPISNIK 
 
s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 12. kolovoza 2016. 
godine, u zgradi stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:00 sati.  
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Eugen Fabris, Dušan Orlović, Franko Cukola, Laris 
Ritoša, Josip Stipić i Marinko Žužić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Karmen Pilat (p.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-
Fontane) i Đankarlo Milokanović (direktor trgovačkog društva ''Puntica d.o.o.''). 
 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice, 
3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Funtana-Fontane, 
4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. i Projekcija 

za 2017. i 2018. godinu, 
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i 

obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2016. godini, 
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-

Fontane za 2016. godinu, 
7. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2016. 

godinu, 
8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim 

društvenim potrebama za 2016. godinu, 
9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane 

za 2016. godinu, 
10. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Funtana-

Fontane s financijskim planom za 2016. godinu, 
11. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane, 
12. Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na 

području Općine Funtana-Fontane, 
13. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja korisnika domova za starije i nemoćne 

osobe, 
14. Donošenje Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa za 2015. godinu, 
15. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Funtana-Fontane.  
 

Prije otvaranja sjednice predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć obratio se prisutnima 
slijedećim riječima: „S nevjericom smo primili vijest da nas je zauvijek napustio naš prijatelj, 
kolega, suradnik Marin Grgeta. Napustio nas je Veliki čovjek neupitnog morala i etičnosti, 
odlučan u svojim postupcima, hrabar u pristupu izazovima. Marin je bio neumoran, ustrajan i 
uporan u nastojanju da ostvari svoje životne ciljeve te ih je većinu i ostvario. Svoju 
sposobnost i znanje dokazao je u brojnim radnim i društvenim aktivnostima te je njegov 
doprinos izgradnji i razvoju naše zajednice velik i zavrjeđuje našu trajnu zahvalnost. Želim da 
u našim sjećanjima ostane takav, veseo, pun života, aktivan u društvu, uvijek prisutan među 
prijateljima i voljan pomoći svima“. Naposljetku je prisutne pozvao na odavanje počasti 
minutom šutnje. 



Nakon odane počasti predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je na sjednici prisutno osam 
vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke pa predlaže da se usvoji dnevni red koji 
je putem Poziva na sjednicu, zajedno s pratećim materijalima, pravovremeno dostavljen 
vijećnicima. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen 
Fabris postavlja pitanje glede održavanja kapelice na groblju te ističe kako je desna strana 
poteza od Bijele uvale prema Funtani puna smeća i nepokošena.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će uskoro započeti radovi na sanaciji staza 
na starom dijelu groblja postavljanjem novog tlakovca pa će i održavanje kapelice na njemu 
pritom biti riješeno. Što se pak poteza od Bijele uvale prema Funtani tiče, kaže kako će isti 
biti očišćen i pokošen narednih dana. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika s 28. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 3) Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Funtana-
Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Funtana-Fontane. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako je Odluka o komunalnim djelatnostima 
donesena odmah po osnutku Općine Funtana-Fontane te je dosad mijenjana triput. U 
međuvremenu su 2015. godine na snagu stupile nove izmjene Zakona o komunalnom 
gospodarstvu s kojima je predložena Odluka sada i usklađena sukladno dobivenim 
preporukama revizije. Naposljetku komentira kako su novom Odlukom utvrđene djelatnosti i 
poslovi od lokalnog značaja koji se smatraju komunalnim djelatnostima te uvjeti i načini 
njihovog obavljanja.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
komunalnim djelatnostima na području Općine Funtana-Fontane usvojena sa 6 glasova ''za'' te 
2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 4) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. i 
Projekcija za 2017. i 2018. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva p.o. Pročelnicu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Funtana-Fontane da u kratkim crtama izloži 4. točku dnevnog reda, 
koja se odnosi na donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. i 



Projekcija za 2017. i 2018. godinu. Pritom komentira kako je ova točka dnevnog reda 
povezana s 5., 6., 7., 8. i 9. točkom dnevnog reda, pod kojima je planirano donošenje Izmjena 
i dopuna pojedinih proračunskih Programa, pa predlaže da se za iste objedini rasprava.   

P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat  
pojašnjava kako se ovim Izmjenama i dopunama Proračun povećava za 408.850,00 kuna pa bi 
sada iznosio 24.922.350,00 kuna. Najveći razlog njegovog povećanja jest ugradnja viška 
raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 228.483,00 kuna te povećanje 
prihoda u iznosu od 180.367,00 kuna.  

Dalje navodi kako je kod općeg dijela Proračuna na prihodovnoj strani došlo do smanjenja 
pomoći iz državnog Proračuna, a to se odnosi na sredstva odobrena od Ministarstva turizma iz 
Fonda za razvoj turizma za uređenje plaže te sredstva koja će se ostvariti putem Mjere 7 za 
rekonstrukciju stare škole. Potom ističe kako su povećana sredstva koja se očekuju od 
komunalne naknade, s obzirom da ista prilikom donošenja Proračuna nisu mogla biti točno 
planirana zbog tadašnjeg neraspolaganja svim potrebnim parametrima za njihov izračun, kao i 
ona koja će se ostvariti putem donacija od pravnih osoba, i to od trgovačkih društava 
''Odvodnja Poreč d.o.o.'' i ''Istarski vodovod d.o.o.'' za uređenje plaže od Uvale Perila do 
Autokampa Bijela uvala.  

Potom prelazi na rashodovnu stranu gdje napominje kako su najveće izmjene nastale vezano 
za održavanje cesta i već ranije spomenuti projekt uređenja plaže. Također spominje neke 
manje izmjene, kao što su sredstva za redizajn općinske web stranice, program rada Savjeta 
mladih, nabavku opreme za arhivu i slično. Nadalje komentira kako je Proračun, sukladno 
preporuci revizije, bilo potrebno uskladiti sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu pa su 
tako Program održavanja i Program gradnje komunalne infrastrukture prilagođeni Odluci o 
komunalnim djelatnostima. Sukladno navedenom, objašnjava kako je jedan dio rashoda iz 
Programa komunalnih potreba prebačen na rashode upravljanja imovinom, a konkretno se isti 
odnose na rashode za geodetske usluge i legalizaciju općinskih objekata. Kod Programa 
predškolskog odgoja i naobrazbe ističe kako su planirani određeni radovi na strojarnici u 
vrtiću, no isti će se izvoditi tek iduće godine. Kod Programa školstva i obrazovanja povećani 
su rashodi zbog potrebe za uvođenje četvrte grupe u sklopu produženog boravka, dok je kod 
Socijalnog programa također došlo do povećanja rashoda kako bi se u sklopu humanitarne 
akcije za obitelj Zović mogla financirati izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
kuće koja je stradala u požaru. Kod Programa održavanja komunalne infrastrukture 
pojašnjava kako je planirano smanjenje rashoda, ali ne zbog toga što se pojedine aktivnosti 
neće realizirati, već zbog drukčije strukture Proračuna, odnosno prebacivanja nekih od 
planiranih aktivnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u Program gradnje 
komunalne infrastrukture. Naposljetku navodi kod kojih su stavaka i iz kojih razloga u 
Programu komunalnih potreba napravljene izmjene. 

U konačnici napominje kako je također sukladno preporuci revizije kao sastavni dio 
Proračuna razrađen i Plan razvojnih programa pa su njime investicije prikazane kroz 
trogodišnje razdoblje, a vezane su na proračunske Programe i Program ukupnog razvoja 
Općine Funtana-Fontane 2015.-2020. godine. Što se pak Projekcija za 2017. i 2018. godinu 
tiče, objašnjava kako one nisu mijenjane pa zato nisu ni obuhvaćene ovim Izmjenama i 
dopunama Proračuna. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik IDS-a Franko 
Cukola pita kada će se započeti s izvođenjem radova na uređenju plaže od Uvale Perila do 
Autokampa Bijela uvala i koliko će se ove godine na njih utrošiti. 



Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će Općina uskoro provesti postupak javne 
nabave za izvođenje radova na uređenju plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala pa 
će se isti započeti izvoditi najesen, a na njih će se ove godine utrošiti 4.206.250,00 kuna. 

Vijećnika izabranog s LGB Eugena Fabrisa zanima jesu li poduzete sve potrebne mjere kako 
bi se uređenjem plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala u potpunosti uklonilo blato 
na tom potezu. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako su napravljene sve potrebne analize i kako je 
projektna dokumentacija za uređenje plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala 
kvalitetno pripremljena pa vjeruje da će realizacija tog projekta biti uspješna. 

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog 
vijeća Marin Tonkovi ć govori kako je za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna potrebna 
natpolovična većina svih vijećnika pa prisutne vijećnike poziva da Izmjene i dopune 
Proračuna usvoje kako su i predložene. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. godinu 
donesene s 5 glasova ''za'' te 3 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 5) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog 
odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2016. godini 

S obzirom na kratko pojašnjenje p.o. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Funtana-Fontane o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u oblasti predškolskog 
odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2016. godini te obavljenu raspravu u 
sklopu 4. točke dnevnog reda, Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva 
vijećnike da Izmjene i dopune Programa usvoje kako su i predložene. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu 
Funtana-Fontane u 2016. godini donesene s 5 glasova ''za'' te 3 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 
vijećnika). 

 

Ad 6) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine 
Funtana-Fontane za 2016. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje p.o. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Funtana-Fontane o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu Općine 
Funtana-Fontane za 2016. godinu te obavljenu raspravu u sklopu 4. točke dnevnog reda, 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva vijećnike da Izmjene i dopune 
Programa usvoje kako su i predložene. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu 
donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 7) Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 
2016. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje p.o. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Funtana-Fontane o Izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 



2016. godinu te obavljenu raspravu u sklopu 4. točke dnevnog reda, Predsjednik Općinskog 
vijeća Marin Tonkovi ć poziva vijećnike da Izmjene i dopune Socijalnog programa usvoje 
kako su i predložene.  

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesene jednoglasno 
(nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 8) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i 
ostalim društvenim potrebama za 2016. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje p.o. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Funtana-Fontane o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u civilnom društvu i 
ostalim društvenim potrebama za 2016. godinu te obavljenu raspravu u sklopu 4. točke 
dnevnog reda, Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva vijećnike da Izmjene i 
dopune Programa usvoje kako su i predložene. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2016. 
godinu donesene sa 6 glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 9) Donošenje Izmjena i dopuna Programa komunalnih potreba Općine Funtana-
Fontane za 2016. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje p.o. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Funtana-Fontane o Izmjenama i dopunama Programa komunalnih potreba Općine Funtana-
Fontane za 2016. godinu te obavljenu raspravu u sklopu 4. točke dnevnog reda, Predsjednik 
Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva vijećnike da Izmjene i dopune Programa usvoje 
kako su i predložene. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu donesene sa 
6 glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 10) Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine 
Funtana-Fontane s financijskim planom za 2016. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 10. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o odobravanju 
Programa rada Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane s financijskim planom za 2016. 
godinu. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako je Savjet mladih Općine Funtana-Fontane na 
svojoj 2. sjednici donio njihov Program rada s financijskim planom za 2016. godinu pa su u 
skladu s njime Proračunom Općine Funtana-Fontane za njegovu realizaciju predviđena 
sredstva u iznosu od 18.000,00 kuna. Potom objašnjava kako se Programom planira odobrena 
sredstva utrošiti na sljedeće aktivnosti: konzultiranje s organizacijama mladih o temama 
bitnim za mlade, suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave te drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 
izradu vizualnog identiteta Savjeta mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu te 
zapošljavanje i poduzetništvo mladih. U konačnici ističe kako je predstavnik Savjeta mladih 
bio spriječen prisustvovati današnjoj sjednici Općinskog vijeća. 



Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Marinko 
Žužić pita je li predstavnik Savjeta mladih samo danas bio dužan prisustvovati sjednici 
Općinskog vijeća ili je to uvijek njegova dužnost. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć odgovara kako predstavnik Savjeta mladih 
ima pravo prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa. 
Također pojašnjava kako Općinsko vijeće ima obvezu dostavljati Savjetu mladih sve pozive i 
materijale za svoje sjednice, što je učinjeno i za današnju sjednicu. 

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike 
na donošenje Odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane s financijskim planom za 
2016. godinu usvojena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika).  

 

Ad 11) Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva p.o. Pročelnicu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Funtana-Fontane da u kratkim crtama izloži 11. točku dnevnog reda, 
koja se odnosi na donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane.   

P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat  govori 
kako se ovom Odlukom predlaže Općinskom vijeću da odobri zaduživanje Općine Funtana-
Fontane kod Societe Generale – Splitska banka d.d. u iznosu od 2.000.000,00 kuna, na rok 
otplate od 10 godina, bez počeka, s otplatom u 40 tromjesečnih rata, tromjesečni obračun 
kamata uz fiksnu kamatnu stopu od 2,65% godišnje i naknadu za obradu kredita od 0,20% 
jednokratno. Također napominje kako bi se ovom Odlukom ovlastio Općinski načelnik za 
izdavanje zadužnice, kao i za zaključivanje Ugovora o kreditu nakon dobivanja suglasnosti 
Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje. Naposljetku objašnjava kako je Općina provela 
javnu nabavu za kreditno zaduženje početkom svibnja, dok je otvaranje pristiglih ponuda 
obavljeno u lipnju ove godine, kada je ponuda od Societe Generale – Splitska banka d.d., od 
troje pristiglih ponuda, odabrana kao najpovoljnija. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Marinko 
Žužić pita za što su sredstva osigurana putem ovog kreditnog zaduženja namijenjena.  

P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat  
odgovara kako su sredstva osigurana putem ovog kreditnog zaduženja namijenjena za 
financiranje projekta uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala. 

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć 
poziva vijećnike na donošenje Odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
zaduživanju Općine Funtana-Fontane usvojena s 5 glasova ''za'' te 3 glasa ''suzdržano'' 
(nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 12) Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na 
području Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 12. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izmjena i dopuna 
Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane. 



Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako će se trgovačko društvo ''Odvodnja d.o.o.'' 
svojim sredstvima uključiti u projekt uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela 
uvala pa su ovim Izmjenama i dopunama samo smanjena planirana sredstva za izgradnju 
fekalne kanalizacije i rekonstrukciju dijela kanalizacijske mreže na više lokacija na području 
naselja Funtana te je dodana nova stavka kojom su planirana sredstva za izgradnju 
kanalizacijske mreže javne plaže "Perila - Bijela uvala". 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg programa gradnje kako 
su i predložene. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane 
usvojene sa 6 glasova ''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 13) Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja korisnika domova za starije i 
nemoćne osobe 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 13. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o sufinanciranju 
smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Općina dosad imala Odluku o 
kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe u Poreču, 
dok bi se novom Odlukom pokrilo i sufinanciranje smještaja korisnika ostalih domova za 
starije i nemoćne osobe na području Republike Hrvatske. Pritom ističe kako bi iznos s kojim 
bi se sufinancirao smještaj ovisio o duljini prebivanja na području općine Funtana-Fontane.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris smatra kako bi iznos s kojim bi se sufinancirao smještaj korisnika domova za 
starije i nemoćne osobe trebao ovisiti i o drugim kriterijima, a ne samo o duljini prebivanja na 
području općine Funtana-Fontane. Mišljenja je da bi se Odluka trebala doraditi na način da se 
u nju ugrade prihodovni kriterij te kriterij posjedovanja nekretnina.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je prema dosadašnjoj Odluci postotak 
sufinanciranja smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe u Poreču ovisio o duljini 
prebivanja na području općine Funtana-Fontane, ali i o ukupnim mjesečnim prihodima te 
nekretninama koje su u vlasništvu korisnika smještaja, no nova Odluka ne predviđa te dodatne 
kriterije kako bi se svi korisnici izjednačili. Pritom napominje kako se u slučaju potrebe 
teškim socijalnim slučajevima može odobriti dodatno financiranje smještaja u domu za starije 
i nemoćne osobe na temelju Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana. 

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć govori kako se u potpunosti slaže s prijedlogom g. Fabrisa te 
traži da se nova Odluka doradi i ponovno uputi na donošenje Općinskom vijeću. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć predlaže da se nova Odluka usvoji kako bi i 
korisnici drugih domova za starije i nemoćne osobe mogli ostvariti pravo na sufinanciranje 
smještaja, ali da se pritom odredi rok u kojem će se ista doraditi na način da se u obzir uzmu i 
socijalni kriteriji. Kao rok za doradu nove Odluke predlaže kraj ove godine.  

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike 
na donošenje Odluke kako je i predložena, s napomenom da se ista treba doraditi do kraja 
2016. godine.  



Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
sufinanciranju smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe jednoglasno usvojena 
(nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 14) Donošenje Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa za 2015. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 14. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izvještaja o provedbi Plana 
razvojnih programa za 2015. godinu. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako će se sukladno preporuci revizije 
ubuduće u sklopu Proračuna donositi i Plan razvojnih programa pa je sukladno tome 
pripremljen i Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za prethodnu godinu. Nadalje 
komentira koliko je sredstava utrošeno i koje su vrijednosti ostvarene za svaku pojedinu 
investiciju realiziranu tijekom 2015. godine, a to su sljedeće: izrada projektne dokumentacije 
za projekt uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala, uređenje zone Šterna-
Perili, izrada projektne dokumentacije za projekt izgradnje i uređenja tržnice Funtana, 
postavljanje nove javne rasvjete u ulicama Frane Blečića - Ribarska - Grgeti, izrada projektne 
dokumentacije za projekt rekonstrukcije državne ceste DC75 od Šterne-Perili do granice s 
Gradom Porečom, izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova u sklopu projekta 
rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste kod novoizgrađenih POS stanova, izrada projektne 
dokumentacije za projekt rekonstrukcije stare škole za društvenu i upravnu namjenu, izrada 
geodetske podloge za projekt poboljšanja i unapređenja sportske infrastrukture te 
stipendiranje učenika i studenata.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Izvještaja kako je i predložen. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvještaj o 
provedbi Plana razvojnih programa za 2015. godinu usvojen s 5 glasova ''za'' te 3 glasa 
''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 15) Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje 
iz Proračuna Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 15. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o obustavi isplate 
sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Funtana-Fontane. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako su vijećnici izabrani s liste grupe birača 
bili dužni do kraja veljače 2016. godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu 
Republike Hrvatske Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu sa sastavnim dijelovima. S 
obzirom da je g. Stipić zakasnio s dostavom istog 3 dana, iznos sredstava za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu umanjit će mu se za 9,01 
kuna. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Funtana-
Fontane usvojena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

  



Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć najavljuje vijećnicima da je održavanje 
ovogodišnje svečane sjednice Općinskog vijeća planirano dana 19. kolovoza 2016. godine, no 
ista će se odgoditi uslijed već ranije spomenutog tragičnog događaja. Predlaže da se svečana 
sjednica stoga održi dana 11. prosinca 2016. godine povodom obilježavanja 10. obljetnice 
osnutka Općine Funtana-Fontane i održavanja prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 
Općine Funtana-Fontane te je njegov prijedlog prihvaćen od strane vijećnika. U konačnici 
zahvaljuje svim prisutnima na današnjem radu.  

 

Sjednica je zaključena u 17:55 sati. 
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