
ZAPISNIK 
 
s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 13. kolovoza 2015. 
godine, u zgradi stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:00 sati.  
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Dušan Orlović, Franko Cukola, Laris Ritoša, Ana 
Roberta Karabegović, Josip Stipić i Marinko Žužić.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Đankarlo Milokanović (direktor Puntice d.o.o.), Karmen Pilat (Jedinstveni upravni 
odjel Općine Funtana-Fontane). 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice, 
3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane, 
4. Donošenje Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu.  

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 

Utvrđuje da je prisutno 7 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, elektroničkim putem dostavljen vijećnicima. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 7 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć ističe problem kontejnera koji se nalazi uz glavnu cestu u 
blizini apoteke. Naime, napominje kako je taj kontejner, s obzirom na brojne okolne 
restorane, pekaru i apoteku, uvijek prepun pa bi trebalo upozoriti one koji ga koriste ili 
nabaviti još jedan dodatni. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira kako će se od strane poduzeća Usluga Poreč 
d.o.o. pokušati tražiti još jedan dodatni kontejner za tu lokaciju. 

Vijećnik IDS-a Franko Cukola spominje kako u blizini nogometnog igrališta ima previše 
kontejnera, namijenjenih domaćinstvima, koji su gotovo uvijek prazni pa predlaže da se 
napravi preraspodjela postojećih kontejnera s te lokacije na one gdje je to potrebnije. 

Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Laris Ritoša 
upozorava na smrad koji se širi ulicama Funtane iz kamiona za komunalni otpad. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta govori kako su nedavno kupljeni novi kamioni te je 
problem smrada bio riješen, no kako se količina otpada povećala uoči turističke sezone, isti se 
problem ponovno pojavio. 

Vijećnik izabran s LGB Laris Ritoša navodi kako bi se problem možda mogao riješiti 
ispiranjem ulica od tekućina koju kamioni ispuštaju od strane komunalnog poduzeća Puntica 
d.o.o. 



Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć napominje da kamioni ispuštaju tekućine na ulice 
prvenstveno zbog raznog tekućeg otpada, i to prije svega ostataka hrane, iz mnogobrojnih 
ugostiteljskih objekata. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć predlaže da Općinska uprava provjeri može li  
poduzeće Usluga Poreč d.o.o. barem u ljetnim mjesecima koristiti adekvatne kamione koji 
neće propuštati tekućine po ulicama bez obzira na vrstu otpada.  

Vijećnik IDS-a Franko Cukola skreće pažnju na ulicu Put Perila koja je izolirana pa pita 
može li se na toj lokaciji izgraditi pješačka staza. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je izgradnja pješačke staze na toj lokaciji 
planirana sadašnjim izmjenama UPU-a naselja Funtana, koje će najvjerojatnije biti usvojene u 
jesen, pa će ta ulica uskoro biti prohodna. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika s 20. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 3) Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane 

Zamjenica Općinskog načelnika i predsjednica Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine 
Funtana-Fontane Elena Morellato Djapjaš ukratko izlaže 3. točku dnevnog reda, koja se 
odnosi na donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane. 

Objašnjava kako se Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane sastala 04. 
kolovoza 2015. godine u sastavu od 3 člana, i to nje kao predsjednice te Đankarla 
Milokanovića i Josipa Stipića. Nadalje navodi kako su putem natječaja pristigla dva 
prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Funtana - Sv. Bernardo, pa je Komisija donijela 
zaključke da se Nagrada Općine Funtana - Sv. Bernardo dodjeli Školskom športskom društvu 
Osnovne škole ''Vladimira Nazora'' Vrsar za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu u 
odbojci te Boćarskom klubu ''Funtana'' za osvojeno prvo mjesto i prelazak u viši rang 
takmičenja, odnosno II. hrvatsku ligu. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa ističe kako mu je žao što 
nije pristiglo više prijedloga za dodjelu javnih priznanja. Mišljenja je da bi se ubuduće, s 
obzirom da je Funtana mala zajednica, udruge i pojedinci trebali više uključiti prilikom 
raspisivanja takvog natječaja.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta nadodaje kako je također odlučeno da se javno priznanje 
Zahvalnica Općine Funtana-Fontane za podizanje ugleda Funtane dodijeli Alidi Štifanić, 
zvanoj Rozeta, za nesebičan humani i kreativni angažman, prvenstveno kroz udrugu ''Loza'', 
te najstarijem privatnom ugostitelju Đorđu Lakoviću, vlasniku restorana ''Zeleni park''.  

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

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Odluka o 
dodjeli javnog priznanja "Nagrada Općine Funtana - Sv. Bernardo" Školskom športskom 
društvu Osnovne škole ''Vladimira Nazora'' Vrsar te Odluka o dodjeli javnog priznanja 
"Nagrada Općine Funtana - Sv. Bernardo" Boćarskom klubu ''Funtana'' donesene jednoglasno 
(nazočno 8 vijećnika). 

 



Ad 4) Donošenje Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 4. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu. 

Podsjeća vijećnike kako je Općina Funtana-Fontane krajem ožujka ove godine pristupila 
udruzi Lokalna akcijska grupa – LAG Središnja Istra, pa objašnjava da se u ovom slučaju radi 
o sličnom obliku udruge, u koju se učlanjuju općine i gradove te predstavnici gospodarstva i 
civilnog sektora. Dalje komentira kako Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu Općina Funtana-
Fontane osniva zajedno s Gradovima Poreč i Pazin te Općinama Vrsar, Tar-Vabriga, Višnjan i 
Tinjan. Osnivanjem takve udruge otvaraju se brojne mogućnosti za povlačenje sredstava iz 
europskih fondova, a cilj njezinog osnivanja je očuvanje ribarske tradicije. Izražava nadu da 
će Općina Funtana-Fontane preko takve udruge uspjeti povući sredstva iz europskih fondova 
za financiranje projekta osnivanja ribarskog muzeja. Napominje kako bi u početku 
poslovanjem te udruge upravljao LAG Središnja Istra, a kasnije bi njezino sjedište bilo 
najvjerojatnije prebačeno negdje na obalu. Također ističe da je prošlog tjedna održan sastanak 
u Obrtničkom domu, a uskoro će se održati i sjednica Osnivačke skupštine kako bi Udruga 
stekla pravni status.  

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 
osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu donesena jednoglasno (nazočno 8 
vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na odazivu te ih 
poziva na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, koja će se održati 19. 
kolovoza 2015. godine. 

 
Sjednica je zaključena u 17:20 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: Karmen Pilat  
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić  
 
 
KLASA: 021-05/15-01/5 
URBROJ: 2167/07-02-15-2 
Funtana-Fontane, 13.08.2015. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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


