
ZAPISNIK 
 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 20. prosinca 2017. 
godine, u galeriji „Zgor murve“ u Funtani, Ribarska 24, s početkom u 17:00 sati. 
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Igor Glavurdić, Ivana Prekalj Martinčević, Hari 
Borovac, Kristina Struja, Korin Liović, Eugen Fabris i Josip Stipić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Karmen Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Funtana-Fontane – u daljnjem tekstu: Pročelnica JUO-a), Kristina Ligović 
(službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane), Đankarlo Milokanović 
(direktor trgovačkog društva „Puntica d.o.o.“) i Elena Morellato Djapjaš (zamjenica 
Općinskog načelnika).  
 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice, 
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. i Projekcija 

za 2018. i 2019. godinu, 
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i 

obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini, 
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-

Fontane za 2017. godinu, 
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine 

Funtana-Fontane za 2017. godinu, 
7. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2017. 

godinu, 
8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu, 
9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu, 
10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području 

Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,  
11. Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. 

godinu, 
12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
13. Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 

Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini, 
14. Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2018. 

godinu, 
15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2018. 

godinu, 
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 

2018. godinu, 
17. Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
18. Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 

potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Funtana-Fontane za 2018. godinu, 



20. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

21. Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-
Fontane za 2018. godinu, 

22. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Funtana-Fontane u 2018. godini, 

23. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijave na javni poziv Programa suradnje Interreg V-
A Italija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., 

24. Promet imovinom. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 
Utvrđuje da je na sjednici prisutno svih devet vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane 
odluke. Pritom napominje kako je za pravovaljano donošenje Proračuna te njegovih izmjena i 
dopuna potrebna natpolovična većina glasova svih vijećnika. Također ističe kako su točke 
dnevnog reda pod kojima je planirano donošenje pojedinih proračunskih Programa, odnosno 
njihovih izmjena i dopuna, povezane s donošenjem Proračuna, odnosno njegovim izmjenama 
i dopunama, pa će se za iste objediniti rasprava. Naposljetku predlaže da se usvoji dnevni red 
koji je putem Poziva na sjednicu, zajedno s pratećim materijalima, dostavljen vijećnicima. 
Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć pita ima li Općina Funtana-Fontane predstavnika u 
Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tići Vrsar. Naime, s obzirom da ga Općina djelomično 
financira te da na području Funtane djeluje Područni vrtić, mišljenja je da bi Općina trebala 
imati svog predstavnika kako bi se imao uvid u način upravljanja tom ustanovom.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Općina Funtana-Fontane nema 
predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tići Vrsar. Objašnjava kako se u više navrata 
to pokušalo predložiti Općini Vrsar, no bezuspješno. Napominje kako će se svakako takav 
prijedlog ponovno pokušati uputiti novom Općinskom načelniku Općine Vrsar. Naposljetku 
ističe kako Općina ipak raspolaže svim potrebnim podacima o upravljanju ustanovom. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika s 5. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 3) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. i 
Projekcija za 2018. i 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Funtana-Fontane za 2017. i Projekcija za 2018. i 2019. godinu.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna 
predlaže njegovo smanjenje za 5.881.750,00 kuna pa bi tako novi Proračun iznosio 
19.953.250,00 kuna. Pritom naglašava kako će do smanjenja Proračuna prvenstveno doći 
zbog nerealizacije projekta rekonstrukcije stare škole, koji je u travnju prijavljen na natječaj, 



no kako dosad nije dobivena odluka o tome je li prijava prihvatljiva, projekt se prebacuje u 
iduću godinu, ali i zbog nerealizacije planiranih investicija vezanih za ulaganje u nerazvrstane 
ceste. 

Nadalje komentira kako su na prihodovnoj strani smanjeni prihodi od poreza za 268.750,00 
kuna, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 25.000,00 kuna, prihodi 
od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 
638.000,00 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja za 4.950.000,00 kuna.  

Na rashodovnoj pak strani ističe smanjenje rashoda kod programa predstavničkih i izvršnih 
tijela za 35.000,00 kuna, kod programa redovne djelatnosti javne uprave i administracije za 
184.500,00 kuna, kod projekta rekonstrukcije stare škole za 4.950.000,00 kuna i kod 
programa poticanja gospodarstva za 20.000,00 kuna, dok je do povećanja došlo u programu 
financijskih poslova, i to za 808.700,00 kuna, što se prvenstveno odnosi na otplatu duga za 
izgradnju Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar. U programu predškolskog odgoja i 
naobrazbe planira se smanjenje rashoda u iznosu od 58.100,00 kuna, u programu školstva i 
obrazovanja u iznosu od 49.450,00 kuna te u programu sporta i rekreacije u iznosu od 
220.000,00 kuna, dok se rashodi za program socijalne skrbi povećavaju za 16.500,00 kuna. 
Dalje objašnjava kako se smanjuju planirani rashodi za program održavanja čistoće javnih 
površina za 55.000,00 kuna, za program održavanja javnih površina za 72.300,00 kuna, za 
program održavanja nerazvrstanih cesta za 100.000,00 kuna, kod programa javnih površina za 
nabavku urbane opreme za 112.000,00 kuna, za program nerazvrstanih cesta 683.250,00 kuna 
te kod programa ostale infrastrukture za idejno rješenje uređenja plaže Fornažina za 87.000,00 
kuna. 

U konačnici napominje kako je, u skladu s izmjenama Proračuna, usklađen i Plan razvojnih 
programa.  

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. i Projekcija za 2018. i 2019. godinu 
donesene s 5 glasova „za“ te 4 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 4) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog 
odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Izmjena i dopuna Programa 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 2017. godini donesene sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 
9 vijećnika).  

 

Ad 5) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine 
Funtana-Fontane za 2017. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na donošenje Izmjena i dopuna Programa 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 2017. godinu 
donesene s 5 glasova „za“ te 4 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  



Ad 6) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji 
Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2017. 
godinu donesene s 5 glasova „za“ te 4 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 7) Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 
2017. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu donesene sa 7 glasova 
„za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 8) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane 
za 2017. godinu donesene s 5 glasova „za“ te 4 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 9) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na podru čju Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane za 2017. godinu donesene s 5 glasova „za“ te 4 glasa „suzdržano“ (nazočno 
9 vijećnika).  

 

Ad 10) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. 
godinu donesene s 5 glasova „za“ te 4 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 



Ad 11) Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. i Projekcija za 2019. i 
2020. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 11. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Proračuna Općine Funtana-
Fontane za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako se za 2018. godinu predlaže Proračun u 
visini od 22.947.800,00 kuna. Na početku skreće pažnju na to da je prije upućivanja 
prijedloga Proračuna Općinskom vijeću isti od strane Općinskog načelnika bio upućen na 
javnu raspravu koja je održana od 29. studenog do 06. prosinca. U tom je roku zaprimljen 
samo jedan amandman, a uputila ga je grupa mještana Dalmatinske ulice te je isti u konačnici 
kroz Proračun djelomično usvojen. Nadalje ističe kako je Proračun za 2018. godinu planiran 
sukladno uputama za izradu proračuna dobivenim od strane Ministarstva financija, a temelji 
se na ostvarenju prihoda i rashoda iz 2016. godine te planiranom ostvarenju iz 2017. godine. 
Osim toga, napominje kako Proračun prati razvojnu strategiju Općine Funtana-Fontane.  

Što se prihoda tiče, komentira kako su planirani prihodi od poreza u visini od 3.945.000,00 
kuna, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u visini od 1.139.000,00 
kuna, prihodi od imovine u visini od 1.500.300,00 kuna, prihodi od upravnih i 
administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u visini od 8.827.000,00 
kuna, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u visini od 
34.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u visini od 1.500.000,00 kuna, 
primici od financijske imovine i zaduživanja za 5.000.000,00 kuna te preneseni višak prihoda 
u visini od 1.000.000,00 kuna. 

Na rashodovnoj strani Proračuna, govori kako su kod programa Općinskog vijeća i Općinskog 
načelnika planirana sredstva u visini od 656.600,00 kuna, i to za naknade za rad 
predstavničkog i izvršnih tijela, redovnu djelatnost, informiranje, tekuće donacije političkim 
strankama i vijećnicima izabranim s LGB, obilježavanje Dana Općine Funtana-Fontane, 
proračunsku zalihu i rad Savjeta mladih, dok su kod programa javne uprave i administracije 
planirana sredstva u visini od 8.357.100,00 kuna, i to za redovnu djelatnost i nabavu opreme 
javne uprave i administracije, projekt rekonstrukcije stare škole, potpore za razvoj 
poduzetništva, lokalne akcijske grupe, razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, pripremu 
projekata za programe EU, projekt uređenja ribarskog doma „Fishheritage“, otplate kredita za 
izgradnju vrtića, rekonstrukciju stare škole, uređenje plaže i izgradnju Osnovne škole 
Vladimira Nazora Vrsar te upravljanje imovinom. Za program društvenih djelatnosti 
planirana su sredstva u visini od 4.413.150,00 kuna, od čega 1.492.500,00 kuna otpada na 
program predškolskog odgoja i naobrazbe, 762.050,00 kuna na program školstva i 
obrazovanja, 44.500,00 kuna na program kulture, 1.446.000,00 kuna na program sporta i 
rekreacije, 426.100,00 kuna na program socijalne skrbi te 242.000,00 kuna na program 
civilnog društva i ostalih društvenih potreba. Nadalje pojašnjava kako su za program 
održavanja komunalne infrastrukture planirana sredstva u visini od 3.602.850,00 kuna, i to za 
odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, 
održavanje javnih plaža, održavanje zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, 
održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i održavanje objekata, dok su za program 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana sredstva u visini od 
5.344.600,00 kuna, i to za program javnih površina, program nerazvrstanih cesta u kojem je 
temeljem upućenog amandmana uz već planirane investicije predviđena i izrada projektne 
dokumentacije te geodetske usluge za prometnicu Vala, program javne rasvjete i program 
ostale infrastrukture. Također komentira kako je za program prostornog uređenja planirano 
124.000,00 kuna, a za program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja 449.500,00 
kuna. 



U konačnici ističe kako su u Planu razvojnih programa iskazani ciljevi i prioriteti razvoja 
Općine Funtana-Fontane te da se kroz Projekcije za 2019. i 2020. godinu prati nastavak 
investicija započetih u 2018. godini, kao i tijek novih investicija koje se planiraju u narednom 
razdoblju. Na kraju napominje kako su Proračunom planirana i sredstva za prijevoz učenika 
srednjih škola te sredstva za kvalitetniji rad pometača, i to temeljem prijedloga g. Glavurdića i 
g. Fabrisa. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta kratko se nadovezuje glede članstva Općine Funtana-
Fontane u Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Istarski švoj“. Govori kako će ribari s 
područja Funtane uskoro moći povući određena sredstva temeljem odobrenog projekta 
izravno od LAGUR-a, a naglašava i pomoć koju je Općina imala od strane LAGUR-a 
prilikom prijave projekta uređenja ribarskog doma „Fishheritage“. Naposljetku spominje 
brojne projekte koji se tijekom iduće godine namjeravaju realizirati i prijaviti na razne 
natječaje iz EU fondova te naglašava kako će se iz godine u godinu i dalje raditi na podizanju 
društvenih standarda. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć pojašnjava kako su netom prije sjednice 
zaprimljena dva amandmana od strane Nezavisne liste grupe birača nositelja Eugena Fabrisa. 
Komentira kako bi se amandman, sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća, trebao 
podnijeti najkasnije dan prije održavanja sjednice kako bi se materijal dostavio vijećnicima 
radi proučavanja istog. Poslovnikom je međutim dozvoljeno da se amandmani podnose i 
usmeno na samoj sjednici Općinskog vijeća, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi pa 
poziva vijećnike na glasovanje. Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje kako je jednoglasno 
odlučeno da se zaprimljeni amandmani upute u proceduru rasprave (nazočno 9 vijećnika). 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć izražava 
zadovoljstvo glede prihvaćanja njegovih sugestija i uvrštenja istih u Proračun za 2018. 
godinu. Nagovještava kako će vijećnici HDZ-a podržati donošenje Proračuna te se i ubuduće 
nada kvalitetnoj suradnji s Općinskim načelnikom. 

Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen 
Fabris objašnjava podnesene amandmane kojima se predlaže uvođenje strojnog umjesto 
ručnog pometanja ulica te postavljanje javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici kod POS stanova, 
odnosno smanjenje planiranih sredstava za poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture 
te povećanje planiranih sredstava za nabavu komunalne opreme trgovačkom društvu „Puntica 
d.o.o.“ i održavanje javne rasvjete. Mišljenja je da ni okolne općine i gradovi nemaju bolje 
nogometno igralište i svlačionice od onih u Funtani pa vjeruje kako za taj projekt ne bi trebalo 
izdvojiti previše sredstva, posebice ako se u obzir uzme i činjenica da djelatnici općinskog 
komunalnog poduzeća mogu kvalitetno odraditi neke manje zahtjevne popravke i radove. 
Sukladno navedenom, poziva vijećnika da prihvate predložene amandmane jer je uređenost 
mjesta koje živi od turizma važnija od poboljšanja i unapređenja sporstske infrastrukture. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako je prije predlaganja Proračuna održan 
zajednički sastanak s predstavnicima opozicije te je naposljetku prijedlog Proračuna upućen i 
u javnu raspravu pa se to tada trebalo i predložiti. Što se javne rasvjete kod POS stanova tiče, 
govori kako se planiranim sredstvima za održavanje javne rasvjete tijekom iduće godine 
planiraju izmjestiti postojeći stupovi i postaviti novi u dijelu Dalmatinske ulice gdje javna 
rasvjeta trenutno završava, dok se nabavka strojne pometačice zasad ne planira je trošak 
nabavke i godišnjeg održavanja iste velik pa je za iduću godinu s trgovačkim društvom 
Montraker d.o.o. dogovoreno da češće obavlja strojno pometanje ulica u Funtani, a cijena tih 
usluga će biti na istoj razini kao i za Općinu Vrsar. U konačnici napominje kako su sredstva 
za poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture planirana temeljem izrađene projektne 
dokumentacije te se uskoro očekuje i ishođenje građevinske dozvole za taj projekt. Pojašnjava 
kako sadašnje stanje svlačionica ne prati potrebe nogometnog kluba zbog prokišnjavanja i 



vlage pa je zbog tih loših uvjeta Općina primorana riješiti te probleme i održavati svoje javne 
prostorije. S obzirom na dana obrazloženja, smatra da se predloženi amandmani ne bi trebali 
usvojiti, odnosno da bi se Proračun trebao donijeti u obliku u kojem je isti predložen. 

Nakon što je ustanovio da nema više pitanja od strane vijećnika, predsjednik Općinskog 
vijeća Marin Tonkovi ć poziva ih na glasovanje glede predloženih amandmana pa konstatira 
kako amandmani nisu dobili dovoljan broj glasova da budu usvojeni. 

Na kraju poziva vijećnike na donošenje Proračuna kako je i predložen pa nakon glasovanja 
konstatira da su Proračun Općine Funtana-Fontane za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. 
godinu doneseni sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „protiv“ (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 12) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. 
godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 12. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako se predloženom Odlukom uređuje struktura 
prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna za 2018. godinu i njegovo izvršavanje, opseg 
zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, 
prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju 
Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris postavlja pitanje vezano za Urbanistički plan. Smatra da bi se istim za sve 
privatne kampove trebao predvidjeti pristup na šetnicu i plažu, kao i službeni ulaz u sam 
kamp. 

Iako pitanje nije povezano s Odlukom o izvršavanju Proračuna, Općinski načelnik Mladen 
Grgeta odgovara kako će privatni kampovi imati pristup vozilima s glavne ceste, kao i kod 
odvojka prema Bijeloj uvali, dok će se za pješački pristup gostiju kampa šetnici i plaži moći 
izgraditi manje pješačke staze. Pošto je to Urbanističkim planom već dozvoljeno, ukoliko 
vlasnici nakon dogovora s Ministarstvom državne imovine zatraže dozvolu za uređenje 
pješačke staze, Općina će svakako dati potrebnu suglasnost za njihovu investiciju. 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesena sa 7 glasova „za“ 
te 2 glasa „sudržano“ (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 13) Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja 
za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 
2018. godini donesen sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 



Ad 14) Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 
2018. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesen jednoglasno 
(nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 15) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2018. 
godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesen sa 7 glasova „za“ 
te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 16) Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-
Fontane za 2018. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesen sa 7 
glasova „za“ te 2 glasa „protiv“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 17) Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Socijalni 
program Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesen jednoglasno (nazočno 9 
vijećnika).  

 

Ad 18) Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 
potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane 
za 2018. godinu donesen jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).  

 

 

 



Ad 19) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane za 2018. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 
donesen sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „protiv“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 20) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 
2018. godinu donesen sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 21) Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane za 2018. godinu 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Program 
gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesen sa 
7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 22) Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Funtana-Fontane u 2018. godini 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 22. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava 
za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane u 2018. godini.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako je Odluka koja je dosad bila na snazi bila 
općenita, dok se novom Odlukom, koja se temelji na odredbama Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe, točno utvrđuju sredstva koja se kroz iduću 
proračunsku godinu planiraju za redovito financiranje političkih aktivnosti. Tako je u Odluci 
utvrđen jednaki mjesečni iznos za svakog vijećnika, kao i mjesečna naknada za svakog 
vijećnika podzastupljenog spola. Naposljetku napominje kako će ovakvu Odluku Općinsko 
vijeće trebati donositi za svaku iduću proračunsku godinu prilikom usvajanja Proračuna.  

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 
raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane u 2018. godini 
donesena sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  



Ad 23) Donošenje Odluke o prihvaćanju prijave na javni poziv Programa suradnje 
Interreg V-A Italija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 23. točku dnevnog reda, koja se odnosi na donošenje Odluke o prihvaćanju prijave na 
javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020..  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako je Općina Funtana-Fontane, na javni poziv 
Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prijavila 
uređenje ribarskog doma u sklopu projekta „Fishheritage“. Nadalje govori kako je vodeći 
partner u projektu FLAG GAC Friuli Venezia Giulia, a projektni partneri pored Općine su 
FLAG Središnja Istra - Istarski Švoj, FLAG Istočna Istra - Alba, FLAG VeGAL Veneto i 
FLAG Costa dell’Emilia Romagna. Ističe kako se projektna prijava Općine odnosi na 
uređenje prostora ribarskog doma u kojem će se interpretirati povijest ribarstva mjesta kroz 
multimedijalne sadržaje i manje izložbene eksponate. Napominje kako ukupna vrijednost 
projekta „Fishheritage“ iznosi 1.834.595,00 Eura, a planirana vrijednost projektne prijave 
Općine za razdoblje 01.07.2018. do 31.12.2020. godine iznosi 223.395,00 Eura. U konačnici 
komentira kako za samu prijavu projekta nije bila potrebna suglasnost Općinskog vijeća, no s 
obzirom da su Proračunom planirana sredstva za taj projekt, smatralo se kako je to ipak 
potrebno učiniti kako bi se time Općinski načelnik ujedno ovlastio za eventualne izmjene i 
prilagodbe projektne prijave u svrhu prijave i realizacije projekta. 

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 
prihvaćanju prijave na javni poziv Programa suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska za 
razdoblje 2014.-2020. donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 24) Promet imovinom 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 24. točku dnevnog reda, koja se odnosi na promet imovinom. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta pojašnjava kako je Općinsko vijeće na prethodnoj sjednici 
donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje i zamjene nekretnina 
u vlasništvu Općine Funtana-Fontane. U međuvremenu je jedan od ponuditelja odustao od 
kupnje nekretnine zbog toga što je vlasnik susjedne parcele zidom prešao na parcelu koju bi 
on kupio pa se predloženom Odlukom stavlja van snage članak 3. ranije donesene Odluke te 
se Općinski načelnik ovlašćuje da djelomično poništi Javni natječaj za prodaju i zamjenu 
nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane. Na kraju ističe kako će Općina ponovno 
objaviti javni natječaj za prodaju te nekretnine, ali tek nakon odcjepljenja iste.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor 
Glavurdi ć pita u kojem se roku može očekivati da se obavi odcjepljenje te parcele. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je vlasnik susjedne parcele trenutno u 
postupku legalizacije zgrade te da će uskoro dobiti rješenje o izvedenom stanju pa kad isto 
postane pravomoćno, moći će se započeti postupak cijepanja parcele. Također objašnjava 
kako postoji i druga mogućnost, a to je da se prije prodaje nekretnine izradi elaborat kojim će 
se utvrditi kako će ta parcela u budućnosti izgledati pa bi kasnije vlasnik prilikom izgradnje 
objekta objedinio sve u jednu parcelu, dok bi komadić parcele ostao u vlasništvu Općine, što 
bi se onda kasnije rješavalo s vlasnikom susjedne parcele.  

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć komentira da bi Općina trebala biti ažurnija u izdavanju 
rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa kako bi se Proračun redovno punio. 



Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se rješenja za plaćanje komunalnog 
doprinosa redovno izdaju te da Općina nema problema s naplatama istih. 

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Odluka o 
djelomičnom stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku 
prodaje i zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane donesena jednoglasno 
(nazočno 9 vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na 
konstruktivnom radu, dobrim prijedlozima i odazivu na sjednice Općinskog vijeća. Smatra da 
su vijećnici time uspjeli opravdati povjerenje koje su im građani iskazali izborom istih u 
Općinsko vijeće. Izražava želju da se iduće godine dodatno poradi na povlačenju sredstava iz 
EU fondova te da se nastavi s uspješnom realizacijom projekata kojima će se poboljšati 
standard života mještana Funtane. Na kraju svima upućuje čestitke za nadolazeće božićne i 
novogodišnje blagdane. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta također se zahvaljuje svima na kvalitetnom radu, podršci  
i uspješnoj suradnji te se na kraju pridružuje predsjedniku Općinskog vijeća u blagdanskim 
čestitkama. 

 

Sjednica je zaključena u 18:15 sati. 
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