
ZAPISNIK 
 
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 29. studenog 2018. 
godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:30 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), Karment Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Funtana-Fontane – u daljnjem tekstu: Pročelnica JUO-a) i Đankarlo 
Milokanović (direktor trgovačkog društva „Puntica d.o.o.“).  
 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice, 
3. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, 
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane, 
5. Donošenje Odluke o oslobađanju dijela obveze plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 
Utvrđuje da je na sjednici prisutno devet vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane 
odluke. Komentira kako su materijali za točke dnevnog reda sjednice vijećnicima dostavljeni 
pravovremeno te naposljetku predlaže da se usvoji prijedlog dnevnog reda. Dnevni red je 
jednoglasno usvojen (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć izjašnjava se da, s obzirom na trenutnu situaciju u mjestu, 
nema pitanja. 

Vijećnik izabran s liste grupe birača Eugen Fabris postavlja dva pitanja. Prvo se odnosi na 
započete radove na državnoj cesti koja prolazi kroz Funtanu, a vezano za koje ga zanima 
može li se s izvođačem radova dogovoriti izvođenje radova u tri faze. Naposljetku predlaže da 
se omogući korištenje šetnice Funtana-Bijela uvala te prolaz kod zone Šterna-Perili za ulaz i 
izlaz iz naselja uz naizmjeničnu regulaciju prometa semaforima. Također ističe da se kod 
nasipanog puta od nogometnog igrališta prema Fuškulinu treba postaviti jasna signalizacija 
prema Funtani i u suprotnom smjeru s oznakom zabrane vožnje za kamione. Drugo se pak 
pitanje tiče vožnje kamiona na gradilište u Istra kampu pa predlaže da isti voze šljunčanom 
cestom u blizini Turističkog naselja Funtana umjesto Ribarskom ulicom jer će ista u 
suprotnom biti uništena. U konačnici komentira kako bi se od vinograda prema Fuškulinu 
trebao nasipati put u duljini od približno dva kilometra koji bi mogli koristiti kamioni za ulaz i 
izlaz iz naselja. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je izvođenje radova na državnoj cesti kroz 
Funtanu trenutno podijeljeno u dvije faze, od kojih će se prva odvijati od zone Šterna-Perili 
do skretanja u Ribarsku ulicu, i to najvjerojatnije do kraja siječnja. Potom ističe kako će se 
tijekom druge faze izvođenja radova u naselje moć ulaziti kroz Coke i kod Plodina te da će se 
od izvođača radova zatražiti da se druga faza podijeli u dvije faze kako bi uoči praznika 
pristup naselju bio olakšan. Što se nasipanog puta prema Fuškulinu tiče, objašnjava kako će se 



isti dodatno nasipati, a rezat će se i grane te do kraja postaviti signalizacija. Nadalje 
napominje kako je, nakon održanih sastanaka s policijom i izvođačem radova, utvrđeno da 
odvijanje prometa uz naizmjeničnu regulaciju semafora nije prihvatljivo zbog dužine dionice 
pa je stoga odlučeno potpuno zatvaranje prometa za istu. Također komentira kako se 
prethodnih dana, u vrijeme najvećeg intenziteta prometa, isti pokušao naizmjenično regulirati 
uz pomoć komunalno-prometnog redara i djelatnika općinskog komunalnog poduzeća, no 
takva bi daljnja regulacija prometa usporavala izvođenje radova te isti možda ne bi bili 
dovršeni u roku, pa se od toga naposljetku odustalo. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika s 13. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 13. 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 Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 3. točku dnevnog reda.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako je početkom kolovoza usvojen novi Zakon 
o komunalnom gospodarstvu pa Općinsko vijeće ima obvezu donošenja odluka koje iz istog 
proizlaze. Tako se Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade treba donijeti do 30. 
studenog tekuće godine kako bi se ista mogla primjenjivati u idućoj godini. U Nacrtu 
prijedloga Odluke, za koju je provedeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju 
od 15 dana,  predložena je vrijednost boda na godišnjoj razini od 3,24 kune, a to znači da se 
vrijednost boda ne bi mijenjala. Nadalje ističe kako je tijekom Savjetovanja zaprimljen jedan 
prijedlog za izmjenu Odluke, koji je pri početku sjednice dostavljen vijećnicima na uvid, no 
isti nije prihvaćen jer se ova Odluka odnosi isključivo na utvrđivanje vrijednosti boda 
komunalne naknade, dok će područja zona, koeficijent zone i koeficijent namjene biti 
propisani Odlukom o komunalnoj naknadi. Naposljetku napominje kako se trenutno provodi 
Savjetovanje za Nacrte prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o komunalnom 
doprinosu pa poziva vijećnike da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na 
objavljene Nacrte.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Igor 
Glavurdi ć komentira kako se Nacrti prijedloga Odluka za koje se provodi Savjetovanje mogu 
preuzeti s općinske web stranice, no mišljenja je da bi se vijećnike trebalo detaljnije upoznati 
s Nacrtima kako bi se o istima potom moglo raspraviti na sjednici.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć govori kako takav postupak nije uobičajen, 
no ukoliko vijećnici imaju potrebu da se prije iduće sjednice održi još jedna sjednica na kojoj 
bi se provelo prvo čitanje Nacrta prijedloga Odluka za koje se trenutno provodi Savjetovanje, 
to se svakako može organizirati.  

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć ističe kako je primjedba na Nacrt prijedloga Odluke o 
vrijednosti boda komunalne naknade vijećnicima dostavljena na samoj sjednici pa ju isti nisu 
stigli pročitati te stoga predlaže da se ubuduće primjedbe zaprimljene tijekom Savjetovanja 
vijećnicima dostave ranije putem elektroničke pošte.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat odgovara kako će se primjedbe zaprimljene prilikom 
Savjetovanja vijećnicima ubuduće dostavljati uz materijale za sjednicu. U konačnici poziva 



vijećnike da dođu na konzultacije u Općinsku upravu koja im stoji na raspolaganju za 
razjašnjenje svih nedoumica pa će u slučaju potrebe ondje moći i dati primjedbu na objavljene 
Nacrte. 

Uslijed kratke rasprave oko nedoumica koje g. Glavurdić ima glede Nacrta prijedloga Odluka 
za koje se trenutno provodi Savjetovanje, Općinski načelnik Mladen Grgeta također predlaže 
da se u Općinskoj upravi održe konzultacije pa g. Glavurdić prihvaća taj prijedlog. 

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 konstatirano je da je Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade donesena 
jednoglasno (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 4) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju Općine Funtana-
Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 4. točku dnevnog reda.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se za projekt izgradnje dječjeg vrtića 
Općina zadužila u 2014. godini te se predloženom izmjenom i dopunom Odluke o 
zaduživanju utvrđuje smanjenje fiksne kamatne stope s 4,00% na 3,20% godišnje, a koje je 
odobreno od strane Croatia banke d.d. Zagreb. Također ističe kako bi smanjenje fiksne 
kamatne stope dovelo do uštede za općinski Proračun te da bi se Odluka nakon donošenja 
trebala uputiti Ministarstvu financija radi ishođenja suglasnosti.  

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 
konstatirano je da je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju Općine Funtana-
Fontane donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 5) Donošenje Odluke o oslobađanju dijela obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 5. točku dnevnog reda.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se Odlukom predlaže oslobađanje dijela 
obveze plaćanja komunalnog doprinosa pri postupku legalizacije izgradnje župnog dvora. 
Napominje da se legalizacija odnosi na prostore dvorane pa s obzirom na njezinu društvenu 
namjenu, Općinsko vijeće može donijeti Odluku o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa. 

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 
konstatirano je da je Odluka o oslobađanju dijela obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika). 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na radu i odazivu 
te najavljuje kako će se iduća sjednica Općinskog vijeća, s obilnim dnevnim redom, održati 
20. prosinca 2018. godine. 

 



Sjednica je zaključena u 17:55 sati. 

 

Zapisnik vodila: Karmen Pilat, v.r. 
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r. 
 
 
KLASA: 021-05/18-01/11 
URBROJ: 2167/07-02/15-18-2 
Funtana-Fontane, 29.11.2018. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

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


