
ZAPISNIK 
 
s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 30. lipnja 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), Jolanda Leva (službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane), 
Đankarlo Milokanović (direktor trgovačkog društva ''Puntica d.o.o.''), Srđan Mažar (tehnički 
direktor trgovačkog društva ''Odvodnja d.o.o.'') i Siniša Pilat (rukovoditelj Operative 
trgovačkog društva ''Odvodnja d.o.o.''). 
 
 

DNEVNI RED: 

1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na 
području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar - Vabriga – Torre - Abrega, Općine 
Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera, 

2. Vijećnička pitanja, 
3. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice, 
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 

Funtana-Fontane za 2015. godinu, 
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 

2015. godinu, 
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Funtana-Fontane u 2015. godini, 
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

školstvu Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu, 
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu, 
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu. 
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine 

Funtana-Fontane za 2015. godinu, 
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2015. godinu, 
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza putnika cestovnim (turističkim) vlakom. 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 

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, dostavljen vijećnicima. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 8 vijećnika). 

Prije prelaska na predviđene točke dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća Marin 
Tonković konstatira kako je g. Žužiću pisanim putem upućen odgovor na vijećničko pitanje 



koje je postavio na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća pa ga zanima je li isti zadovoljan 
dobivenim odgovorom ili ima dodatnih pitanja.  

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć potvrđuje dobivanje pismenog odgovora na njegovo 
vijećničko pitanje te kaže kako je zadovoljan istim. 

 

Ad 1) Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na 
području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar - Vabriga – Torre - Abrega, Općine 
Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 1. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o utvrđivanju 
prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar 
- Vabriga – Torre - Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako se u početku ova točka planirala uvrstiti u 
dnevni red zajedničke sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo i okolnih općinskih 
vijeća, no kako je Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane do kraja lipnja trebalo održati 
redovnu sjednicu, ista je uvrštena u dnevni red današnje sjednice. Komentira kako bi se danas 
trebao utvrditi prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda, na koji će se zatražiti prethodno 
mišljenje Hrvatskih voda radi upućivanja iste na donošenje Skupštini Istarske županije. 
Naime, pojašnjava kako ova Odluka teritorijalno obuhvaća područje više jedinica lokalne 
samouprave pa se zato mora uputiti na donošenje Županijskoj Skupštini. Naposljetku 
zahvaljuje predstavnicima trgovačkog društva ''Odvodnja d.o.o.'' na prisustvovanju sjednici te 
iste poziva na izlaganje prijedloga Odluke. 

Tehnički direktor trgovačkog društva ''Odvodnja d.o.o.'', Srđan Mažar, najavljuje kako će 
ukratko izložiti samo najvažnije odredbe predložene Odluke, čijoj je izradi najviše doprinio 
njegov kolega, g. Siniša Pilat, kojemu se na tome ovom prilikom i zahvaljuje. Objašnjava 
kako se Odluka o odvodnji otpadnih voda donosi zbog određenih primjedbi zaprimljenih 
tijekom provedenih inspekcijskih nadzora, i to ne samo na strukturu Odluke koja je bila na 
snazi, već i na problematiku koja se pojavila na terenu zbog neusklađenosti iste s novim 
Zakonom, kao i nepostojanja odredbi prema kojima bi inspekcijski nadzor mogao biti 
dovršen. Osim toga, komentira kako bi pri inicijativi za prijavu projekata za financiranje iz 
europskih i drugih fondova njihova tvrtka trebala imati strogo definirana aglomeracijska 
područja pa su ovim prijedlogom Odluke ona i definirana.  

Napominje kako Odluku, zbog njezinog teritorijalnog obuhvata, sukladno Zakonu o vodama 
donosi jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Istarska županija. Naime, ističe 
kako aglomeracija Poreč sjever pokriva sjeverno područje Grada Poreča – Parenzo i južni dio 
Općine Tar - Vabriga – Torre - Abrega, dok aglomeracija Poreč jug pokriva južno područje 
Grada Poreča – Parenzo, područje Općine Funtana-Fontane i dio područja Općine Vrsar – 
Orsera.  

Nadalje objašnjava kako su ovom Odlukom, osim pravila korištenja sustava odvodnje, 
utvrđene i geografske točke na kojima se ispušta otpadna voda. Također, definirane su i 
granične vrijednosti emisije otpadnih voda te je dana formula za izračun naknade za one 
onečišćivače koji se trenutno ili ubuduće ne budu pridržavali definiranih graničnih vrijednosti. 
Odlukom je utvrđeno i postupanje s oborinskim vodama, što je vrlo važna odrednica za 
izgradnju budućih uređaja jer veće količine oborinskih voda mogu utjecati na rad samog 
sustava za pročišćavanje pa je kontrola, kako od strane inspekcije, tako i od komunalnih 
službi, izuzetno važna. Upravo u tom smislu ova Odluka je predvidjela i prekršajne mjere.  

U konačnici naglašava kako će Općina Funtana-Fontane predložiti ovu Odluku Istarskoj 
županiji koja će u okviru svoje procedure ishoditi prethodnu suglasnost Hrvatskih voda. 



Rukovoditelj Operative trgovačkog društva ''Odvodnja d.o.o.'', Siniša Pilat, objašnjava kako 
neće biti problema s ishođenjem suglasnosti Hrvatskih voda s obzirom da je Odluka 
pripremljena po njihovim smjernicama te pritom napominje kako je sastavni dio ove Odluke 
pregledna karta priobalnog područja s označenim aglomeracijama koja se po potrebi može 
nadopunjavati.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje predstavnicima trgovačkog 
društva ''Odvodnja d.o.o.'' za sudjelovanje na sjednici i pomoć prilikom donošenja ove Odluke 
te potom otvara raspravu, no kako nema pitanja od strane vijećnika, poziva ih da se Odluka 
usvoji kako je i predložena.  

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
utvrđivanju prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, 
Općine Tar - Vabriga – Torre - Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera 
donesena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 2) Vijećnička pitanja 

Vijećnika HDZ-a Marinka Žuži ća zanima koliko Općina može utjecati na rad pošte s 
obzirom da se u prethodnih mjesec dana pošiljke ne dostavljaju na vrijeme zbog čega mještani 
Funtane dolaze u vrlo nezgodne situacije. Također, izražava svoje nezadovoljstvo time što 
treba previše dana za zaprimanje pošte koja se šalje iz Poreča, dok mještani u Vrsaru redovito 
primaju svoju poštu. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će Općina kontaktirati centralu i zamoliti 
za ažurniju dostavu pošte.  

P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat  govori 
kako postoji samo jedno sabirno mjesto za raspodjelu pošte u Poreču te se pošta dijeli po 
istom principu kako za mještane Funtane, tako i za mještane Vrsara i drugih okolnih općina.  

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć također postavlja pitanje vezano za asfaltirani pristup javnoj 
plaži te napominje kako je rampa stalno spuštena, dok zaposlenica na njoj upućuje mještane 
na korištenje divljeg puta.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da je korištenje divljeg puta za pristup javnoj 
plaži zabranjeno kako gosti Naturističkog kampa Istra ne bi bili ometani pa će Općina zbog 
novonastalih problema kontaktirati direktora All-inclusive resorta Funtana. 

Vijećnik IDS-a Franko Cukola ističe problem korištenja nogometnog asfaltnog igrališta kod 
zone Šterna-Perila u kasnim večernjim i noćnim satima. Naime, napominje kako korisnici 
igrališta igrajući nogomet remete mir mještana Funtane u neprimjereno vrijeme, kao i to da 
rasvjeta na igralištu ostaje nepotrebno upaljena cijelu noć. 

Nadalje spominje kako bi se iz Proračuna Općine Funtana-Fontane trebala izdvojiti sredstva 
za nasipavanje puta na kojem će se izgraditi cesta Funtana-Fuškulin jer će u suprotnom isti 
uskoro biti neprohodan za automobile.  

Naposljetku ga zanima zašto se nije pristupilo izgradnji spoja Put Perila prema Cokima. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Općina trenutno dogovora mogućnost 
ograničenja korištenja javne rasvjete na nogometnom asfaltnom igralištu te vjeruje kako će taj 
problem uskoro biti riješen. 

Dalje govori kako je put na kojem će se izgraditi cesta Funtana-Fuškulin danas nasipan. 

U konačnici komentira kako će se s izgradnjom spoja Put Perila prema Cokima krenuti nakon 
turističke sezone, odnosno ove godine na jesen. 



Ad 3) Verifikacija zapisnika s 27. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 27. 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 4) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 
Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu 

Općinski načelnik Mladen Grgeta i p.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Funtana-Fontane Karmen Pilat ukratko izlažu 4. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Funtana-
Fontane za 2015. godinu.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je ove godine Državni ured za reviziju 
obavio nadzor nad poslovanjem Općine Funtana-Fontane u 2015. godini. Tako je primjerice 
kontrolirano provode li se javna nabava, kupoprodaja zemljišta i zakup poslovnih prostora 
sukladno zakonu. Revizijom je utvrđeno da je Općina Funtana-Fontane dobro planirala svoje 
prihode i rashode te da su proračunska sredstva trošena namjenski pa je Općini izraženo 
bezuvjetno mišljenje. Naposljetku ističe kako su revizijom utvrđene i određene nepravilnosti i 
propusti glede poduzimanja mjera naplate potraživanja, kao i u postupku dodjele na korištenje 
javnih površina. Naime, Oglas za dodjelu javnih površina nije sadržavao točno definirane 
lokacije koje se dodjeljuju, odnosno skicu područja s oznakom lokacija. 

P.o. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane Karmen Pilat  
nadodaje kako je revizijom utvrđena i nepravilnost koja se odnosi na donošenje plana 
razvojnih programa koji se donosi uz Proračun. Ističe kako propisi koji reguliraju način izrade 
tih programa nisu još doneseni, o čemu se Općina i očitovala Državnom uredu za reviziju, te 
najavljuje kako će se za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremiti izvještaj o tijeku 
investicija koje se izvode na području Funtane. Naposljetku spominje kako je dana zamjerka i 
na Program održavanja komunalne infrastrukture, koji Općina treba uskladiti sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu, kao i na provedbu projekta uređenja zone Šterna-Perila, o čemu 
se već raspravljalo na prethodnim sjednicama Općinskog vijeća. U konačnici zahvaljuje 
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane na suradnji i podršci u 
radu jer je i zahvaljujući njima Općina dobila tako dobro mišljenje Državnog ureda za 
reviziju, što je inače rijetkost.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć također zahvaljuje Općinskoj upravi na dobro 
obavljenom poslu te potom otvara raspravu, no kako nema pitanja od strane vijećnika, poziva 
ih na donošenje Zaključka kako je i predložen. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Funtana-Fontane za 2015. 
godinu donesen jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 5) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane 
za 2015. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć govori kako su 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. točka 
dnevnog reda vezane za izvještavanje o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane i 
njegovih Programa pa predlaže da Općinski načelnik objedini izlaganje tih točaka, nakon čega 
će se obaviti pojedinačno glasovanje za svaku točku. Osim toga, napominje kako je za 
donošenje predloženih izvješća potrebna većina glasova svih vijećnika. 



Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je planirano ostvarenje prihoda u iznosu 
od 12.254.167,00 kuna, a ostvareno je u iznosu od 11.779.031,23 kune. Nadalje ističe kakva 
su odstupanja ostvarena u odnosu na planirane stavke pojedinih prihoda i rashoda, s posebnim 
naglaskom na programe društvene djelatnosti, čija će izvješća o izvršenju Općinsko vijeće 
donijeti pod narednim točkama dnevnog reda. 

Tako je Program predškolskog odgoja i naobrazbe planiran u iznosu od 2.021.350,00 kuna, a 
ostvaren u iznosu od 1.926.608,94 kuna, Program školstva i obrazovanja planiran u iznosu od 
517.050,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 469.134,85 kuna, Program kulture planiran u iznosu 
od 59.500,00 kuna, a ostvaren u istom iznosu, Program sporta i rekreacije planiran u iznosu 
od 642.150,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 641.590,35 kuna, Program socijalne skrbi 
planiran u iznosu od 271.500,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 229.942,89 kuna te Program 
civilnog društva i ostalih društvenih potreba planiran u iznosu od 193.250,00 kuna, a ostvaren 
u iznosu od 185.436,26 kuna. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik IDS-a Franko 
Cukola pita kada će se popraviti krov kapelice na groblju koji prokišnjava te planira li se na 
istu ugraditi zvono. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se ove godine na groblju planiraju sanirati 
staze na starom dijelu groblja postavljanjem novog tlakovca, dok bi se proračunska sredstva 
za sanaciju krova kapelice trebala osigurati ovogodišnjim rebalansom Proračuna ili 
Proračunom za iduću godinu. Što se pak ugradnje zvona na kapelicu tiče, komentira kako će 
sa župnikom Funtane provjeriti što bi se po tom pitanju trebalo učiniti.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje g. Cukoli na danim prijedlozima te 
govori kako su isti prihvaćeni iako se ne tiču ove točke dnevnog reda. Nakon što je ustanovio 
da nema više pitanja, poziva vijećnike na donošenje Godišnjeg izvještaja kako je i predložen.   

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu usvojen sa 6 glasova 
''za'' te 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 6) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Funtana-Fontane u 2015. godini 

S obzirom na kratko pojašnjenje Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 
području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Funtana-Fontane u 2015. godini, dano u 
sklopu 5. točke dnevnog reda, Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara 
raspravu, no kako nema pitanja od strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje predloženog 
Izvješća. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu 
Funtana-Fontane u 2015. godini usvojeno jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 7) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 
školstvu Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu, dano u sklopu 5. točke dnevnog reda, 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje predloženog Izvješća. 



Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu 
usvojeno jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 8) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u kulturi Op ćine Funtana-Fontane za 2015. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu, dano u sklopu 5. točke dnevnog reda, 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje predloženog Izvješća. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu 
usvojeno jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 9) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu, dano u sklopu 5. točke dnevnog 
reda, Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja 
od strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje predloženog Izvješća. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2015. 
godinu usvojeno jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 10) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa 
Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje Općinskog načelnika o izvršenju Socijalnog programa 
Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu, dano u sklopu 5. točke dnevnog reda, Predsjednik 
Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od strane vijećnika, 
poziva ih na prihvaćanje predloženog Izvješća. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o 
izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2015. godinu usvojeno 
jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 11) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2015. godinu 

S obzirom na kratko pojašnjenje Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u 
civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2015. godinu, dano u sklopu 5. točke 
dnevnog reda, Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema 
pitanja od strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje predloženog Izvješća. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o 
izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 
2015. godinu usvojeno jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 



Ad 12) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti prijevoza putnika cestovnim (turisti čkim) vlakom 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 12. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izmjeni Odluke o 
davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika cestovnim 
(turističkim) vlakom. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je koncesionar Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Funtana-Fontane podnio zamolbu kojom je zatražio odobrenje za povećanje 
cijena prijevoza turističkog vlaka na relaciji Funtana – Bijela uvala za odrasle osobe sa 
dosadašnjih 10,00 kuna na novi iznos od 15,00 kuna, dok bi cijena karte prijevoza za djecu 
ostala u istom iznosu od 5,00 kuna. S obzirom da je Cjenik sastavni dio Ugovora o koncesiji, 
govori kako se s koncesionarom treba sklopiti Aneks Ugovora. 

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 
izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika 
cestovnim (turističkim) vlakom usvojena sa 7 glasova ''za'' te 1 glasom ''suzdržano'' (nazočno 
8 vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na radu te ih 
obavještava da je nedavno objavljen Poziv za dostavu prijedloga za nagrade i priznanja 
Općine Funtana-Fontane u 2016. godini pa ih ovim putem poziva da dostave svoje prijedloge 
Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana. Naposljetku najavljuje da će se iduća 
sjednica Općinskog vijeća održati polovicom srpnja.  

 

Sjednica je zaključena u 17:45 sati. 

 

Zapisnik vodila: Jolanda Leva   
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić  
 
 
KLASA: 021-05/16-01/8 
URBROJ: 2167/07-02/15-16-2 
Funtana-Fontane, 30.06.2016. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 


