
ZAPISNIK 
 
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 19. prosinca 2018. 
godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 17:00 sati.  
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Ivana Prekalj Martinčević, Hari Borovac, Kristina 
Struja, Korin Liović, Josip Stipić i Igor Glavurdić.  
 
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 14. sjednice, 
3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane 

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

obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini, 
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-

Fontane za 2018. godinu, 
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine 

Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
8. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. 

godinu, 
9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim 

društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,  
11. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,  
12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području 

Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,  
13. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi, 
14. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, 
15. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima, 
16. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, 
17. Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. 

godinu, 
18. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 
19. Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 

Općinu Funtana-Fontane u 2019. godini, 
20. Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2019. 

godinu, 
21. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2019. 

godinu, 



22. Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 
2019. godinu, 

23. Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 
24. Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 

potrebama Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 
25. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Funtana-Fontane za 2019. godinu, 
26. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-

Fontane za 2019. godinu, 
27. Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-

Fontane za 2019. godinu, 
28. 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 2019. godini.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 
Utvrđuje da je na sjednici prisutno sedam 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. Nadalje predlaže da se objedini 
rasprava od 4. do 12. te od 18. do 27. točke dnevnog reda s obzirom da se iste odnose na 
donošenje pripadajućih Programa Proračuna te njegovih Izmjena i dopuna. U konačnici 
predlaže da se usvoji dnevni red koji je putem Poziva na sjednicu, zajedno s pratećim 
materijalima, pravovremeno dostavljen vijećnicima. Dnevni red je jednoglasno usvojen 
(nazočno 7 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih 
pitanja, no nema pitanja od strane vijećnika. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika s 14. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 7 vijećnika). 

 

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

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 se II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 
2018. godinu pristupilo prvenstveno iz razloga što u ovoj proračunskoj godini nije dobivena 
povratna informacija o prijavi projekta rekonstrukcije stare škole na Mjeru 7.4, a Proračunom 
su bila planirana sredstva za zaduženje. Osim toga, komentira kako su u Proračunu provedena 
i određena usklađenja pa ista detaljnije obrazlaže u skladu s dostavljenim materijalima. Tako 
na prihodovnoj, a naposljetku po pojedinim Programima i na rashodovnoj strani obrazlaže 
gdje je došlo do povećanja ili smanjenja planiranih sredstava s kratkim osvrtom na razloge 



takvih izmjena. 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 da se II. Izmjene i dopune Proračuna usvoje kako su i predložene. 
Nakon glasovanja konstatirano je da su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-
Fontane za 2018. godinu donesene sa 7 glasova „za“ te 1 glasom „suzdržano“ (nazočno 8 
vijećnika). 

 

Ad 4) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Prora čuna Općine Funtana-
Fontane za 2018. godinu 

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 izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 
za 2018. godinu predlaže zbog nastale promjene u planiranim sredstvima od zaduživanja za 
projekt rekonstrukcije stare škole pa su u članku 17. predložene Odluke ostavljena samo 
sredstva koja se odnose na postojeće kredite za izgradnju dječjeg vrtića i uređenje plaže.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara objedinjenu raspravu za predloženu 
Odluku te Izmjene i dopune Programa od 5. do 12. točke dnevnog reda, no kako nema pitanja 
od strane vijećnika, poziva ih da se Odluka te Izmjene i dopune Programa usvoje kako su i 
predložene.  

Nakon glasovanja konstatirano je da je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 5) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog 
odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu 
Funtana-Fontane u 2018. godini donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 6) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine 
Funtana-Fontane za 2018. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 
donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 7) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji 
Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2018. 
godinu donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 



Ad 8) Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 
2018. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu donesene jednoglasno 
(nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 9) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i 
ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine 
Funtana-Fontane za 2018. godinu donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 10) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane 
za 2018. godinu donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 11) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na podru čju Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane za 2018. godinu donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 12) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da su Izmjene i 
dopune Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. 
godinu donesene jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 13) Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 13. 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. Nadalje komentira kako se predloženom Odlukom o komunalnoj naknadi određuju 
mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade na području Općine Funtana-Fontane, a 
naročito obveznici plaćanja, obveza plaćanja, područja zona, koeficijent zone, koeficijent 
namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, obračun komunalne namjene, rok 
plaćanja, rješenje o komunalnoj naknadi, nekretnine važne za Općinu Funtana-Fontane koje 
se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade te opći uvjeti i razlozi zbog kojih 
se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja 
komunalne naknade. Ističe kako je na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 



provedeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana te da su tijekom 
provedbe Savjetovanja na Nacrt prijedloga Odluke zaprimljena četiri očitovanja. Napominje 
kako se prihvaća očitovanje u dijelu koji se odnosi na povećanje koeficijenta namjene za 
građevinsko zemljište s dosadašnjih 0,5 na 10% koeficijenta namjene koji je određen za 
poslovni prostor te se isti utvrđuje u visini od 5%. U odnosu na dosadašnju Odluku, 
pojašnjava kako u predloženoj Odluci nema većih izmjena osim u dijelu koji se odnosi na 
mogućnost odobravanja djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalne 
naknade. Ističe kako se na taj način željelo voditi računa o socijalno ugroženim i starijim 
osobama kojima bi se oslobađanje od plaćanja komunalne naknade odobrilo pod uvjetom da 
iste nekretnine koje posjeduju ne daju u zakup, podzakup, najam, podnajam, na korištenje i 
slično.  

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 komunalnoj naknadi donesena jednoglasno (nazočno 8 
vijećnika).  

 

Ad 14) Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 14. točku dnevnog reda.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se sukladno novom Zakonu o 
komunalnom gospodarstvu predlaže i nova Odluka o komunalnom doprinosu kojom se 
određuju zone na području Općine Funtana-Fontane za plaćanje komunalnog doprinosa, 
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokovi plaćanja 
komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima 
odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Potom 
napominje kako je predloženom Odlukom predviđeno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u određenim postocima ovisno o veličini zgrade za koju se isti plaća pa su na taj 
način zadržani iznosi propisani dosadašnjom Odlukom. Naposljetku ističe kako je na Nacrt 
prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu provedeno Savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću u trajanju od 15 dana te da tijekom provedbe Savjetovanja na Nacrt prijedloga 
Odluke nije zaprimljeno nijedno očitovanje.  

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 komunalnom doprinosu donesena sa 6 glasova „za“ te 2 glasa 
„suzdržano“ (nazočno 8 vijećnika).  

 

Ad 15) Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 15. točku dnevnog reda.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se predloženom Odlukom pobliže određuju 
poslovi koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti, druga djelatnost od lokalnog 
značaja koja se smatra komunalnom djelatnosti, organizacijski oblici obavljanja komunalnih 
djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području 
Općine Funtana-Fontane. Naglašava kako u odnosu na dosadašnju Odluku u predloženoj 
Odluci nema velikih izmjena, već je ista samo usklađena s novim Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu, dok su same djelatnosti detaljnije propisane. U konačnici kao značajnu novost 



ističe da se temeljem novog Zakona izgradnja javnih plaža smatra komunalnom djelatnošću 
pa se stoga isto može financirati iz sredstava prikupljenih od 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 komunalnim djelatnostima donesena jednoglasno (nazočno 8 
vijećnika).  

 

Ad 16) Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 16. točku dnevnog reda.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se predložena Odluka odnosi na 
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima koja su u vlasništvu ili 
suvlasništvu Općine Funtana-Fontane. Tako komentira da se obavljanje svih komunalnih 
djelatnosti povjerava trgovačkom društvu „Puntica“ d.o.o., osim djelatnosti održavanja 
čistoće javnih površina u dijelu koji se odnosi na strojno pometanje, koje se povjerava 
trgovačkom društvu „Montraker“ d.o.o., s napomenom da se obavljanje svih komunalnih 
djelatnosti koje ulaze u djelokrug trgovačkog društva može povjeriti i drugim fizičkim i 
pravnim osobama i to na temelju koncesije, odnosno pisanog ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova, nakon provedenog postupka. 

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 povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti donesena 
jednoglasno (nazočno 8 vijećnika).  

 

Ad 17) Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. i Projekcija za 2020. i 
2021. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim 
crtama izloži 17. točku dnevnog reda.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta komentira planirane investicije tijekom 2019. godine. 
Vjeruje kako će se iduće godine realizirati određeni projekti izgradnje nerazvrstanih cesta koji 
se već dugo godina planiraju u Proračunu. Također ističe kako su Proračunom planirana 
sredstva za uređenje plaže, uređenje i opremanje dječjih igrališta i rekonstrukciju stare škole 
te se nada da će se planirane investicije uspjeti realizirati. Naposljetku riječ prepušta 
Pročelnici JUO-a kako bi ista detaljnije obrazložila prihodovne i rashodovne stavke 
Proračuna. 

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako je Proračun za 2019. godinu planiran u 
iznosu od 33.362.000,00 kuna. Komentira kako se sama struktura Proračuna odnosi na 
prihode u visini od 21.362.000,00 kuna, višak prihoda iz prethodnih godina u visini od 
3.500.000,00 kuna te primitke od financijske imovine i zaduživanja u visini od 8.500.000,00 
kuna. Pritom skreće pažnju na to da je prije upućivanja prijedloga Proračuna Općinskom 
vijeću Nacrt istog od strane Općinskog načelnika bio upućen na javnu raspravu u trajanju od 
sedam dana te da tijekom provedene javne rasprave nije zaprimljeno nijedno očitovanje, no 
zbog ukazane potrebe temeljem zaprimljenih informacija u razdoblju nakon objavljene javne 
rasprave, u dostavljenom prijedlogu Proračuna napravljene su sitne izmjene u odnosu na 
Nacrt Proračuna koji je bio upućen na javnu raspravu. Nadalje detaljnije obrazlaže prihodovne 



stavke, a naposljetku po pojedinim Programima i rashodovne stavke Proračuna, a sve u skladu 
s dostavljenim materijalima. Što se Plana razvojnih programa tiče, komentira kako je isti 
samo usklađen sa sredstvima planiranim u Proračunu, dok glede Projekcija za 2020. i 2021. 
godinu napominje da, bez obzira na zahtjevan Proračun za 2019. godinu, Općina Funtana-
Fontane ima u planu i dalje posvetiti pažnju investicijama koje se tiču izgradnje nerazvrstanih 
cesta pa tako spominje izvođenje radova na prometnicama Zad Kaštela, Funtana-Fuškulin i 
Vala. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih da se Proračun i Projekcije usvoje kako su i predložene. Nakon 
glasovanja konstatirano je da su Proračun Općine Funtana-Fontane za 2019. i Projekcije za 
2020. i 2021. godinu doneseni sa 7 glasova „za“ te 1 glasom „suzdržano“ (nazočno 8 
vijećnika).  

 

Ad 18) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. 
godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 18. točku dnevnog reda.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako se predloženom Odlukom uređuje struktura 
prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna za 2019. 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. Naposljetku skreće pažnju na članak 17. 
Odluke kojim su utvrđena planirana sredstva od zaduživanja te projekti koji se tim sredstvima 
namjeravaju realizirati, i to kao preduvjet za ishođenje suglasnosti od Ministarstva financija 
za zaduživanje. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara objedinjenu raspravu za predloženu 
Odluku i Programe od 19. do 27. točke dnevnog reda, no kako nema pitanja od strane 
vijećnika, poziva ih da se Odluka i Programi usvoje kako su i predloženi.  

Nakon glasovanja konstatirano je da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-
Fontane za 2019. godinu donesena sa 7 glasova „za“ te 1 glasom „suzdržano“ (nazočno 8 
vijećnika). 

 

Ad 19) Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja 
za Općinu Funtana-Fontane u 2019. godini 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 
2019. godini donesen jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 20) Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 
2019. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu donesen jednoglasno 
(nazočno 8 vijećnika). 

 



Ad 21) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2019. 
godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu donesen jednoglasno 
(nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 22) Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-
Fontane za 2019. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu donesen 
jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 23) Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Socijalni 
program Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu donesen jednoglasno (nazočno 8 
vijećnika). 

 

Ad 24) Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 
potrebama Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane 
za 2019. godinu donesen jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 25) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane za 2019. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu 
donesen jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 26) Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na podru čju Općine 
Funtana-Fontane za 2019. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu 
donesen jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 

Ad 27) Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane za 2019. godinu 

Nakon glasovanja predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je Program 
gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu donesen 
jednoglasno (nazočno 8 vijećnika). 

 



Ad 28) 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 2019. godini 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Pročelnicu JUO-a da u kratkim crtama 
izloži 28. točku dnevnog reda.  

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat objašnjava kako je Zakonom o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe propisan način na koji se raspoređuju sredstva za redovito 
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača. Komentira kako su u 
te svrhe Proračunom za 2019. godinu planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna pa je 
predmetnom Odlukom utvrđeno kako se planirana sredstva raspoređuju u odnosu na članove 
Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. 

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 raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Funtana-Fontane u 2019. godini donesena jednoglasno (nazočno 8 vijećnika).  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na radu i dobrom 
odazivu na sjednice Općinskog vijeća. Ističe kako je doneseni Proračun za 2019. godinu vrlo 
zahtjevan pa se nada da će se isti prema planiranom i realizirati. 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 18:25 sati. 
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