
ZAPISNIK 
 
s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 27. rujna 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 29. sjednice, 
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 

2016. godinu, 
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika 

Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine, 
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća ''Puntica d.o.o.'' 

Funtana za 2015. godinu.  
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te 
utvrđuje da je na sjednici prisutno osam vijećnika, što znači da se mogu donositi pravovaljane 
odluke. 

Komentira kako je dnevni red, putem Poziva na sjednicu, zajedno s pratećim materijalima 
pravovremeno dostavljen svim vijećnicima, a potom konstatira da je Općinski načelnik 
predložio njegovu izmjenu, odnosno da se dnevni red dopuni novim predmetom, pa je 
vijećnicima dan materijal po predloženoj dopuni.  

Ističe da je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane utvrđeno kako je 
najprije potrebno glasovati o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a 
potom i o usvajanju izmijenjenog dnevnog reda. 

Sukladno navedenom, najprije je jednoglasno odlučeno (nazočno 8 vijećnika) o dopuni 
dnevnog reda 6. točkom, odnosno donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, a potom je tako izmijenjeni 
dnevni red jednoglasno usvojen (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć traži obrazloženje vezano uz postupak zamjene zemljišta 
Općine Funtana-Fontane s mještaninom Funtane. Pritom napominje kako bi u tom postupku 
moglo doći do eventualnog zatvaranja prolaza od strane mještanina Funtane pa radi uspješnog 
rješavanja postojeće problematike moli pisani odgovor. 

Osim toga, zanima ga hoće li Općina Funtana-Fontane urediti pristup kući obitelji Metzen. 
Naime, izjavljuje kako on i njegova supruga namjeravaju prodati svoju kuću, a obitelj Metzen 
je dosad koristila njihovo dvorište za pristup svojoj kući. Ističe kako ranije nije bilo problema 



zbog dobrosusjedskih odnosa, no velika je vjerojatnost da novom vlasniku isti dogovor neće 
odgovarati pa i u ovom slučaju moli pisani odgovor. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika s 29. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 29. 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-
Fontane za 2016. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako je u izvještajnom razdoblju ostvareno 
ukupno 3.780.253,70 kuna prihoda i primitaka, što čini 16,32% ukupno planiranih prihoda i 
primitaka, te 4.449.389,37 kuna rashoda i izdataka, što čini 18,15% ukupno planiranih 
rashoda i izdataka. Napominje kako je izvršenje Proračuna u prvom polugodištu ove godine 
slično onome iz prvog polugodišta prethodne godine.  

Nadalje iznosi podatke o izvršenju pojedinih stavaka prihoda Proračuna u prvom polugodištu 
ove godine pa pritom ističe kako nisu ostvarene planirane kapitalne pomoći, dok su prihodi od 
boravišne pristojbe ostvareni u većem iznosu nego lani, zbog cjelogodišnjeg poslovanja 
Polidor Camping Parka, kao i prihodi od komunalne naknade, i to zbog povećanja vrijednosti 
boda za obračun komunalne naknade od početka 2016. godine.  

Naposljetku iznosi podatke i o izvršenju pojedinih stavaka rashoda Proračuna u prvom 
polugodištu ove godine. Napominje kako su u potpunosti plaćene članarine za Lokalnu 
akcijsku grupu ''Središnja Istra'' i Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu ''Istarski švoj'', dok su 
rashodi unutar projekta rekonstrukcija stare škole za društvenu i upravnu namjenu ostvareni u 
visini od samo 1.306,73 kuna, a što se odnosi na plaćanje vodnog doprinosa za staru školu 
Hrvatskim vodama. Također, komentira kako je za uređenje zone Šterna-Perili utrošeno 
139.424,33 kuna, za redovno održavanje nerazvrstanih cesta 419.357,19 kuna, dok se 
ostvarenje rashoda unutar projekta uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela 
Uvala, u visini od 12.095,18 kuna, odnosi na plaćanje vodnog doprinosa za plažu Hrvatskim 
vodama. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih da se Polugodišnji izvještaj usvoji kako je i predložen. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu usvojen s 5 glasova 
''za'' i 3 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 4) Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog 
načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 
Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine. 



Objašnjava kako je Općinski načelnik dužan dvaput godišnje Općinskom vijeću podnositi 
polugodišnje izvješće o svom radu. Pritom ističe kako je u odnosu na ranija izvješća kod ovog 
promijenjena struktura, i to sukladno dobivenim preporukama revizije. Tako je u izvješću 
naveo sve akte predložene Općinskom vijeću, kao i donesene akte iz nadležnosti Općinskog 
načelnika.  

Nadalje komentira ostale poslove koje je obavljao u prvoj polovici ove godine pa kao jednu 
od glavnih zadaća spominje kontrolu i praćenje izvršavanja općinskog Proračuna. Ostvarenje 
prihoda Proračuna ocijenio je uobičajenim s obzirom na sezonalnost punjenja Proračuna, 
naglasivši da je došlo do povećanja prihoda od boravišne pristojbe i komunalne naknade, iz 
već ranije pojašnjenih razloga. Osim toga, govori kako je u postupku legalizacije bespravno 
izgrađenih objekata izdano 14 rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru, od čega je prihodovano 20.315,00 kuna, dok raspolaganja nekretninama, 
odnosno prodaje općinskog zemljišta nije bilo. Održavanje javnih površina i komunalno 
uređenje bilo je na uobičajeno dobrom nivou. Naime, rekonstruiralo se nekoliko dionica 
nerazvrstanih cesta, uredilo se područje zone Šterna-Perili, a na području javne plaže 
Farnažina dodatno su uređena sunčališta s oblucima, postavljene su četiri nove kabine za 
presvlačenje te su sanirana oštećenja na plaži uzrokovana djelovanjem mora. Nastavilo se i s 
ostalim projektima komunalne infrastrukture, a paralelno s projektiranjem rješavali su se i 
imovinski odnosi na dionicama budućih cesta pa je tako pokrenuto i nekoliko postupaka 
izvlaštenja. Također, ističe zadržane visoke standarde u društvenim djelatnostima, kao i 
aktivnosti u kojima je kao član Skupštine Lokalne akcijske grupe u ribarstvu ''Istarski švoj'' 
sudjelovao. Tako se započelo s izradom razvojne strategije u ribarstvu,  a održan je i okrugli 
stol u sklopu pilot projekta ''More od malih nogu'' usmjeren na poticanje konzumacije, po 
mogućnosti svježe lokalne, ribe i drugih morskih organizama u obrazovnim institucijama. U 
konačnici napominje kako se svi projekti i poslovi operativno provode zajedno s Jedinstvenim 
upravnim odjelom i uz suradnju komunalnog poduzeća u sferi njegovog djelovanja. 

Naposljetku daje kratak osvrt na humanitarnu akciju ''Pomoć obitelji Zović'', u sklopu koje će 
uskoro započeti rušenje i obnova obiteljske kuće koja je izgorjela u požaru 09. ožujka ove 
godine.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć 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 
prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za 
razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine donesena sa 7 glasova ''za'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 5) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća ''Puntica 
d.o.o.'' Funtana za 2015. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva direktora trgovačkog društva ''Puntica 
d.o.o.'' da izloži 5. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Zaključka o prihvaćanju 
Financijskog izvješća poduzeća ''Puntica d.o.o.'' Funtana za 2015. godinu. 

Direktor trgovačkog društva ''Puntica d.o.o.'' Đankarlo Milokanovi ć pojašnjava da je to 
izviješće već izloženo i prihvaćeno na Skupštini, no ipak u kratkim crtama iznosi najosnovnije 
činjenice. 

Tako komentira da je komunalno poduzeće ''Puntica d.o.o.'' osnovano krajem 2007. godine od 
strane Općine Funtana-Fontane. Osnovna poslovna djelatnost tvrtke je obavljanje komunalnih 
usluga i radova na području Funtane, a opseg poslovanja tvrtke određuje se na godišnjoj razini 
temeljem Programa komunalnih potreba koje donosi Općinsko vijeće. Nadalje navodi da 
temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna. Potom napominje kako su u 2015. godini 



ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 1.486.366,00 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 
1.481.199,00 kuna. Bruto ostvarena dobit u 2015. godini iznosi 5.167,00 kuna, a neto 
ostvarena dobit 4.472,00 kuna. Nadalje ističe da ukupna nabavna vrijednost postojeće 
dugotrajne imovine društva iznosi 397.843,91 kuna, odnosno da nakon otpisa amortizacije 
knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine društva dana 31. prosinca 2015. godine iznosi 
12.771,59 kuna. Osim toga, govori kako iz napravljene usporedbe 2014. i 2015. godine 
proizlazi da su se u 2015. godini poslovni prihodi i rashodi neznatno smanjili te naglašava 
kako je opseg obavljenih usluga za Općinu Funtana-Fontane ostao na istoj razini. Također 
spominje da je tijekom 2015. godine nabavljena dugotrajna imovina u vrijednosti od 
16.332,40 kuna bez PDV-a, i to jedna traktor kosilica i jedan tricikl za pometače. U konačnici 
komentira kako je društvo na kraju 2015. godine imalo deset djelatnika, i to direktora društva, 
jednog samostalnog referenta, šest komunalnih radnika i dva pometača, te da je koeficijent 
ekonomičnosti ukupnog poslovanja u 2015. godini iznosio 1,00, a koeficijent bruto 
rentabilnosti imovine 2,20%. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih da se Zaključak usvoji kako je i predložen. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Zaključak o 
prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća ''Puntica d.o.o.'' Funtana za 2015. godinu donesen 
sa 6 glasova ''za'' i 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 6) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 6. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako je ovim izmjenama i dopunama Odluka 
usklađena s izmjenama i dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tako je članak 4. Odluke, kojim je utvrđen postupak 
imenovanja Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, izmijenjen. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć 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 
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-
Fontane donesena sa 6 glasova ''za'' i 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na radu te traži od 
Općinskog načelnika da iznese informacije o investicijama na području općine Funtana-
Fontane. 

Vijećnik izabran s liste grupe birača Josip Stipić traži obrazloženje glede postavljanja javne 
rasvjete za zgrade izgrađene u Dalmatinskoj ulici u sklopu Programa društveno poticane 
stanogradnje. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će sredstva za postavljanje javne rasvjete 
za zgrade izgrađene u Dalmatinskoj ulici u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje 
biti planirana Proračunom Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu. 

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć traži informacije vezano za radove na državnoj cesti D75. 



Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je projekt spreman pa je s predstavnicima 
Hrvatskih cesta dogovoren početak njegove provedbe. Tako će se najprije provesti postupak 
javne nabave radi odabira izvođača radova, a potom će se započeti s izvođenjem radova, i to 
tijekom 2017. godine. 

 

Sjednica je zaključena u 17:30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić  
 
 
KLASA: 021-05/16-01/11 
URBROJ: 2167/07-02/15-16-2 
Funtana-Fontane, 27.09.2016. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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


