
ZAPISNIK 
 
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, održane dana 30. rujna 2014. godine, u 
zgradi stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:00 sati.   
 
Prisutni: Marin Tonković, Eugen Fabris, Dušan Orlović, Franko Cukola, Laris Ritoša, Ana 
Roberta Karabegović, Josip Stipić i Marinko Žužić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Đankarlo Milokanović (direktor ''Puntice d.o.o.''), 
Karmen Pilat (JUO) i Martina Golob Rupenović (JUO).  

 
DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice, 
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana za 2014. 

godinu, 
4. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje 

siječanj – lipanj 2014. godine, 
5. Izvješće o poslovanju "Puntice d.o.o.'' za 2013. godinu, 
6. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi, 
7. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije 

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga, 
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika, 
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa 

(Priznavanje naknade za uložena sredstva za uređenje pristupnog puta). 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne.  

Od strane predsjednika Općinskog vijeća utvrđeno je da je prisutno 8 vijećnika te da je time 
ispunjen broj potreban za kvorum pa predlaže da se započne sa sjednicom i usvoji dnevni red 
koji je putem poziva na sjednicu, zajedno s pratećim materijalima za njegove pojedine točke, 
pravovremeno dostavljen vijećnicima putem elektroničke pošte.  

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 8 vijećnika).  

 
Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć iznosi zamolbu za pružanje pomoći obitelji koja živi na 
području Funtane i teškog je materijalnog stanja. Naime, oba roditelja, od kojih je otac 
invalid, rade samo sezonski, a žive kao podstanari. Jedno im dijete ide u školu, dok je drugo 
vrtićke dobi, no ne pohađa vrtić jer nemaju dovoljno financijskih sredstava za pokriće tih 
troškova. Sukladno svemu izloženom, moli da Općina Funtana pomogne toj obitelji ukoliko 
postoje mogućnosti za to. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava da Općina Funtana uvijek pomaže u takvim 
situacijama, pa predlaže sastanak u Općini radi detaljnih dogovora, ukoliko je situacija zaista 
kritična. 



Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć ponovno potvrđuje da je situacija te obitelji vrlo teška jer 
otac zbog svog invaliditeta ne može naći prikladan stalni posao, već samo sezonski u kojem 
ga iskorištavaju radi ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.  

 
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 12. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, 
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 za 
2014. 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 za 2014. godinu. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako je u prvih šest mjeseci 2014. godine od 
ukupno 20.901.200,00 kuna planiranih prihoda i primitaka ostvareno 9.033.533,43 kuna, što 
čini 43,22%. Postotak izvršenja proračuna je u odnosu na prethodne godine povećan zbog 
izgradnje dječjeg vrtića i nerazvrstanih cesta. Potom ističe da se porez na dohodak relativno 
dobro ostvario u prvih šest mjeseci. Porezi na imovinu, koje čine porez na kuće za odmor, 
porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretnina, su pak ostvareni u iznosu 
od 271.748,15 kuna, dok će se ostatak realizirati do kraja godine, i to pogotovo onaj dio koji 
se odnosi na kuće za odmor. Nadalje napominje da su porezi na robu i usluge u promatranom 
razdoblju ostvareni u iznosu od 49.558,78 kuna, dok su pomoći iz inozemstva (darovnice) i 
od subjekata unutar opće države ostvarene u iznosu od 98.847,10 kuna, što se većim dijelom 
odnosi na tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za vatrogastvo. Kroz prihode 
od financijske imovine ostvaren je iznos od 26.499,32 kuna, dok su prihodi od nefinancijske 
imovine ostvareni u iznosu od 350.076,84 kuna, od čega najviše prihoda otpada na naknade 
za koncesije na turističko zemljište. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim 
propisima ostvareni su u iznosu od 2.209.275,82 kuna. Objašnjava da tu spadaju i boravišne 
pristojbe koje su u prvih šest mjeseci realizirane u iznosu od samo 30.887,05 kuna, no 
pretpostavlja da će se do kraja turističke sezone one ostvariti gotovo do planiranog iznosa. U 
konačnici ističe da su komunalni doprinosi i naknade ostvareni u iznosu od 2.137.465,19 
kuna, od čega 1.204.972,16 kuna otpada na komunalne doprinose koji se ostvaruju i kroz 
legalizaciju objekata, dok se ostali realizirani prihodi odnose na prihode od prodaje zemljišta, 
povrat oročenog depozita i primljeni kredit.  

Što se pak rashoda i izdataka tiče, pojašnjava kako je u prvih šest mjeseci 2014. godine od 
ukupno 21.648.500,00 kuna planiranih rashoda i izdataka ostvareno 8.825.935,72 kuna, što 
čini 40,77%. Naime, za rad predstavničkih i izvršnih tijela utrošeno je 260.880,91 kuna, dok 
je za rad Jedinstvenog upravnog odjela utrošeno 8.565.054,81 kuna, kod kojih dalje ističe 
samo veće stavke. Tako je 551.348,69 kuna utrošena za redovnu djelatnost javne uprave i 
administracije, 49.325,98 kuna za otplatu zajma, a 5.046.385,73 kuna za društvene djelatnosti. 
Kod komunalnog dijela pak naglašava da će se planirani rashodi za uređenje zone Šterna – 
Perili ostvariti u drugom polugodištu 2014. godine, dok je kod uređenja plaže na šetnici 
drugim rebalansom proračuna dio sredstava namijenjen za izradu projektne dokumentacije. 
Rashodi za redovno održavanje javnih površina, javnih plaža, zelenih površina, nerazvrstanih 
cesta, javne rasvjete i groblja, kao i za protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, realizirani su u 
redovitom omjeru. Naposljetku, kod gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
spominje da je 1.529.585,14 kuna uloženo u izgradnju nerazvrstanih cesta, a 28.875,00 kuna u  



uređenje poslovne zone, dok je kod prostornog uređenja 38.250,00 kuna utrošeno na izradu 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana.  

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 za 2014. godinu usvojen sa 6 glasova ''za'' te 2 
glasa ''suzdržano'' (nazočno 8 vijećnika).  

 
Ad 4) Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje 
siječanj – lipanj 2014. godine 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje siječanj – 
lipanj 2014. godine.  

Objašnjava kako je u dostavljenom izvješću u kratkim crtama opisao svoj rad u izvještajnom 
razdoblju, u kojem je uz redovite poslove posebnu pozornost posvetio pripremanju projektne 
dokumentacije, rješavanju imovinskih odnosa, dovršetku izgradnje POS stanova te početku 
izgradnje dječjeg vrtića.  

Nadalje ističe kako su početkom godine intenzivno održani sastanci vezano za rekonstrukciju 
državne ceste na području Funtane. Taj je projekt trenutno u završnoj fazi te vjeruje da će se 
sve dovršiti do kraja godine rješenjem imovinskih odnosa. 

U projektu izgradnje POS stanova krajem 2013. i početkom 2014. godine održana su dva 
kruga za odabir stanova. U konačnici za sve su stanove sklopljeni kupoprodajni ugovori, a 
također naglašava da je do stanova dovedena kompletne infrastruktura, odnosno struja, voda i 
odvodnja te telefonski priključak, dok se za sljedeću godinu planira obnova pristupne ceste.  

U domeni društvenih djelatnosti nastavilo se sa servisiranjem vrtića i škola, a isplaćivane su i 
stipendije sukladno rezultatima provedenog natječaja prošle godine. Početkom godine 
započeli su radovi na izgradnji dječjeg vrtića, koji je sad već praktički gotov, te je u svibnju 
usvojena nova Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana. Naime, Općina Funtana 
je do tada koristila Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar, koju je od nje 
preuzela na osnovu Odluke o preuzimanju propisa Općine Vrsar, no kako se Zakon o 
socijalnoj skrbi u međuvremenu više puta mijenjao, donesena je nova Odluka usklađena s 
odredbama tog novog Zakona. Osim toga, u lipnju je u suradnji s Turističkom zajednicom 
organiziran humanitarna akcija za pomoć poplavljenim područjima Slavonije.  

U daljnjem nastavku realizacije kapitalnog Projekta Poreč – sustav odvodnje s uređajima za 
pročišćavanje otpadnih voda, održana je zajednička sjednica općinskih i gradskog vijeća u 
Poreču, a nakon toga je u Zagrebu potpisan Ugovor o sufinanciranju tog projekta.   

Pokretanjem postupka izmjena i dopuna Urbanističkog plana Zelena laguna te povezanih 
izmjena i dopuna Prostornog plana Općine, započele su aktivnosti na planiranju nove zone 
sporta i rekreacije, kao i uređenja plaže duž šetnice Funtana – Bijela uvala. Izrađeno je i 
programsko rješenje kompletnog obuhvata, na temelju kojeg su zatražena sredstva putem 
Ministarstva turizma za izradu cjelokupne projektne dokumentacije. Napominje da je Općini 
Funtana u konačnici odobreno 350.000,00 kuna te da će se sljedeće godine pokušati izvući 
određena sredstva i za samo izvođenje radova.  

Nadalje ističe da je u lipnju također održana radionica vezana za izradu Plana energetski 
održivog razvoja Općine Funtana, i to u suradnji sa Znanstveno edukacijskim centrom 
Višnjan i Društvom za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, koji su iz međunarodnog 



fonda dobili sredstva za besplatnu izradu takvog plana za Općinu Funtana i još neke druge 
općine. Prijedlog tog plana je već prezentiran javnosti na drugoj radionici u rujnu pa vjeruje 
da će on do kraja godine biti usvojen od strane Općinskog vijeća.  

Kao posljednje navodi da su pokrenuti postupci rješavanja imovinskih odnosa na pomorskom 
dobru, na dijelu šetnice u suvlasništvu Općine i Republike Hrvatske, a provode se i radnje 
kako bi se sve nerazvrstane ceste na području Općine knjižile kao javno dobro u vlasništvu 
Općine Funtana. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Marinko  
Žužić pita ima li Općina Funtana projekt za kojeg se namjeravaju povući bespovratna 
sredstva iz fondova Europske unije. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da se trenutno već ranije spomenuti zajednički 
projekt, odnosno Projekt Poreč – sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih 
voda, financira iz takvih izvora, dok se kasnije bespovratna sredstva Europske unije 
namjeravaju povući za projekt uređenja općinske zgrade i projekt uređenja poslovne zone. 

Vijećnicu izabranu s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnica izabrana s LGB) Ana 
Robertu Karabegović zanima mogu li se takva sredstva povući i za projekt uređenja plaže uz 
šetnicu Funtana – Bijela uvala. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava da će se za taj projekt pokušati dobiti sredstva 
iz raznih izvora pa se tako već i pokušalo dogovoriti s Hrvatskim vodama da i oni ulože svoja 
sredstva u taj projekt, no kako nisu imali mogućnosti za to, dogovorena je daljnja suradnja 
kroz neke druge aktivnosti.  

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć 
poziva vijećnike na prihvaćanje izvještaja Općinskog načelnika onako kako je i dostavljeno. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Polugodišnje 
izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje siječanj – lipanj 2014. 
godine jednoglasno usvojeno (nazočno 8 vijećnika). 

 
Ad 5) Izvješće o poslovanju "Puntice d.o.o.'' za 2013. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva direktora općinskog komunalnog 
poduzeća ''Puntica d.o.o.'' da izloži 5. točku dnevnog reda, koja se odnosi na Izvješće o 
poslovanju "Puntice d.o.o.'' za 2013. godinu. 

Direktor općinskog komunalnog poduzeća Đankarlo Milokanovi ć pojašnjava da je to 
izviješće već izloženo i prihvaćeno na Skupštini, no ipak u kratkim crtama iznosi najosnovnije 
činjenice.  

Tako navodi da su u 2013. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 1.475.685,00 kuna, a 
ukupni rashodi u iznosu od 1.462.013,00 kuna, što znači da je u odnosu na 2012. godinu došlo 
do povećanja s indeksom od 1,08. 

Dalje ističe da je za ručno pometanje ulica i trgova utrošena 281.880,00 kuna, za održavanje 
cvjetnih gredica i trajnica 195.131,42 kune, za održavanje zelenih površina 572.151,84 kune, 
za održavanje mjesnog groblja 57.420,00 kuna, za održavanje mjesne plaže 52.200,00 kuna, 
za zimsku službu 16.000,00 kuna, a za održavanje sportskih objekata 87.696,00 kuna. Svi su 
iznosi u odnosu na prethodnu godinu otprilike isti, osim sredstava utrošenih za zimsku službu 
koji su u 2013. godini ostvareni u nešto manjem iznosu jer zima nije bila jaka.  

Također napominje da je korištena kapitalna pomoć Općine Funtana za nabavku malčera, u 
iznosu od 20.684,25 kuna te da je poduzeće na kraju 2013. godine imalo devet djelatnika. U 



konačnici govori da je koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja ''Puntice d.o.o.'' u 2013. 
godini iznosio 1,01, dok je koeficijent bruto rentabilnosti imovine iznosio 6,52%.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris komentira da ne može biti zadovoljan s izloženim izviješćem jer je u tijeku 
turističke sezone Funtana bila jako prljava i zapuštena što se ne bi smjelo dozvoliti s obzirom 
da mještani žive od turizma. Napominje da košnja trave nije bila dobro organizirana pa je na 
određenim lokacijama trava više puta bila viša od zidića. Osim toga, ističe da se održavanje 
sportskih objekata ne bi trebalo financirati iz sredstava komunalnog poduzeća, budući da sami 
klubovi primaju dovoljno sredstava i za to. S obzirom na sve navedeno zaključuje da on mora 
biti protiv izloženog izvještaja. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć ponavlja da je izloženi izvještaj već prihva-
ćen na Skupštini te da su kritike g. Fabrisa na rad komunalnog poduzeća trebale biti dane pod 
drugom točkom dnevnog reda. Također naglašava da je Općina dužna održavati sportske 
objekte koji su u vlasništvu Općine preko vlastite ili vanjske firme pa smatra kako je bolje da 
to čini preko vlastite, te sukladno tome govori da se ne može složiti s kritikom g. Fabrisa. 

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća poziva vijećnike 
na prihvaćanje izvještaja općinskog komunalnog poduzeća onako kako je i predloženo. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Izvješće o 
poslovanju "Puntice d.o.o.'' za 2013. godinu usvojeno sa 6 glasova ''za'' te 2 glasa ''protiv'' 
(nazočno 8 vijećnika). 

 
Ad 6) Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 6. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi. 

Objašnjava kako se ovom Odlukom želi imenovati stručno povjerenstvo koje će provoditi 
postupak dodjele koncesije za dimnjačarske poslove, što je naloženo od strane inspektorice 
koja je bila u nadzoru. Zadatak tog stručnog povjerenstva bit će izraditi studiju opravdanosti 
davanja koncesije, pripremiti i izraditi dokumentaciju za nadmetanje, utvrditi uvjete 
sposobnosti ponuditelja i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izvršiti pregled i 
ocjenu pristiglih ponuda te obaviti sve ostale potrebne radnje. Predloženo je da se u stručno 
povjerenstvo imenuju Martina Golob Rupenović iz općinske uprave, Đankarlo Milokanović iz 
općinskog komunalnog poduzeća te Josip Stipić iz reda članova Općinskog vijeća.  

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 
imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti – dimnjačarski poslovi jednoglasno usvojena (nazočno 8 vijećnika).   

 
Ad 7) Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele 
koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 7. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za 
obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga. 



Objašnjava kako se ova Odluka treba donijeti kako bi se mogao raspisati natječaj za dodjelu 
koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga, s obzirom da postoje 
naznake da ima zainteresiranih za obavljanje takvih poslova. Njome se dakle želi imenovati 
stručno povjerenstvo koje će provoditi postupak dodjele koncesije za obavljanje poslova 
prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga pa predlaže da članovi tog povjerenstva budu isti kao i 
kod stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris pita hoće li mještani Funtane biti obvezni koristiti usluge isključivo izabranog 
koncesionara. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta i direktor općinskog komunalnog poduzeća Đankarlo 
Milokanovi ć odgovaraju da druge jedinice lokalne samouprave dodjeljuju i više koncesija za 
obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga pa građani mogu, među izabranim 
koncesionarima, birati čije će usluge koristiti, te da će tako postupiti i Općina Funtana. 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje poslova 
prijevoza pokojnika i pogrebnih usluga jednoglasno usvojena (nazočno 8 vijećnika).   

 
Ad 8) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun 
plaća službenika i namještenika 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 8. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća 
službenika i namještenika. 

Pojašnjava da se tom Odlukom ukida radno mjesto Računovodstvenog referenta te se dodaje 
novo radno mjesto Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i EU projekte, koje će se 
popuniti preraspodjelom unutar Jedinstvenog upravnog odjela, a ne vršenjem novih 
zapošljavanja. Osim toga, ističe da će koeficijent za obračun plaće službenika na novom 
radnom mjestu biti isti kao i za radno mjesto Višeg stručnog suradnika – Tajnika Općinskog 
vijeća.  

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 koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 
usvojena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika).  

 
Ad 9) Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa 
(Priznavanje naknade za uložena sredstva za uređenje pristupnog puta) 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 9. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa. 

Objašnjava da je mještanin Funtane prilikom izgradnje kuće, odnosno dijela gdje ima 
restoran, za vrijeme Općine Poreč trebao učestvovati u financiranju izgradnje pristupnog puta. 
On je tu dužnu naknadu platio pa je Općina Poreč izvršila izvlaštenje tog dijela nekretnine od 
tadašnjih vlasnika. Kasnije je Grad Poreč to isto zemljište vratio prijašnjim vlasnicima pa je 
na taj način on ostao bez pristupa svojoj parceli. Naposljetku su vlasnici tog zemljišta 
pokrenuli tužbu protiv njega jer je on godinama koristio pristup svojoj parceli preko njihovog 



zemljišta pa je na kraju, pošto je izgubio u sudskom postupku, morao platiti im sudske 
troškove i najam za sve godine korištenja njihovog zemljišta, ali i otkupiti zemljište od njih 
kako bi ono u konačnici bilo u njegovom vlasništvu. Sukladno svemu navedenom zaključuje 
da je dužnost Općine Funtana kao pravnog sljednika bila to već prije riješiti i omogućiti mu 
pristup njegovoj parceli pa je mišljenje odvjetnika da se Općina pokuša nagoditi i priznati mu 
vrijednost pristupnog puta prije nego li se uđe u spor. Upravo je zbog toga sudski vještak 
izašao u procjenu tog zemljišta i procijenio ga na 70,00 Eura/m2, odnosno 19.740,00 Eura za 
282 m2 zemljišta, što bi mu se isplatilo u dvije godine. Također ističe da sukladno Sporazumu 
njegov potpisnik ne bi, konačnom uplatom tog iznosa, imao daljnjih tražbina prema Općini 
Funtana.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris pita hoće li Općina Funtana potpisniku Sporazuma isplatiti samo procijenjenu 
vrijednost pristupnog puta ili i sve ostale brojne sudske troškove koji su nastali kao posljedica 
greške Grada Poreča te da li će nakon isplate taj pristupni put i dalje ostati u njegovom 
vlasništvu.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da će se potpisniku Sporazuma isplatiti iznos od 
19.740,00 Eura kao naknadu za plaćeno korištenje pristupnog puta Općini Poreč, kao i s time 
vezanu eventualnu štetu i troškove. Iznos će mu biti isplaćen u dva obroka, od kojih će mu se 
prvi obrok isplatiti najkasnije do 31. prosinca 2014. godine, a drugi najkasnije do 30. lipnja 
2015. godine te će nakon toga pristupni put i dalje ostati u njegovom vlasništvu.  

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa jednoglasno usvojena (nazočno 8 
vijećnika).  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima te obavještava 
vijećnike da će se sljedeća sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana održati najvjerojatnije u 
studenom.   
 
Sjednica je zaključena u 17:40 sati. 
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