
ZAPISNIK 
 
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 14. ožujka 2019. 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), 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 Slaven Brajković (predstavnik medija).  
 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice, 
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području 

Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika 

Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine, 
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava 

programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

7. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine 
Funtana–Fontane radi izgradnje kružnog raskrižja Puntica. 

 

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. U konačnici predlaže da se usvoji dnevni red koji je putem Poziva na sjednicu 
pravovremeno dostavljen vijećnicima. Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdi ć komentira kako u današnji dnevni red sjednice nije uvršteno 
donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog 
društva Montraker d.o.o., a čije je donošenje odgođeno na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. 
S obzirom da se zna da je Općina Vrsar već izglasala tu Odluku, zanima ga može li ista, kao 
većinski vlasnik trgovačkog društva Montraker d.o.o., mimo Odluke Općinskog vijeća Općine 
Funtana-Fontane samostalno donijeti Odluku kojom će se smanjiti udio Općine Funtana-Fontane 
u vlasništvu trgovačkog društva.  

Nadalje postavlja drugo pitanje koje se tiče prijevoza osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Naime, 
prema informacijama koje ima, za vrijeme dok je cesta prema Vrsaru zatvorena, autobus će 
osnovnoškolce pokupiti kod Plodina te ih okolnim putem odvesti do škole, no zanima ga zašto 
autobus ne pokupi osnovnoškolce na autobusnoj stanici pošto su radovi na tom dijelu ceste 
dovršeni. Također, zanima ga da li će za srednjoškolce koji putuju u Poreč redovna linija 
prometovati u Funtanu po novom dijelu ceste ili će nastaviti prometovati po dosadašnjoj liniji.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je Općina Funtana-Fontane zatražila pravna 
mišljenja glede Odluke čije je donošenje odgođeno na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. 



Govori kako Skupština trgovačkog društva Montraker d.o.o. može većinom glasova donijeti 
Odluku mimo neizglasane Odluke Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, no napominje 
kako će vijećnicima uskoro biti dostavljene sve prikupljene infomacije te će se naposljetku 
odlučiti hoće li donošenje Odluke biti uvršteno u dnevni red iduće sjednice. 

Što se prijevoza osnovnoškolaca tiče, od 18. ožujka nadalje autobus će ih čekati kod Plodina, za 
što je Osnovna škola „Vladimira Nazora“ Vrsar dobila suglasnost Istarske županije, te će ih 
odvesti do škole okolnim putem, i to preko Fuškulina, Jasenovice i Flengi do Vrsara. Također 
objašnjava kako preuzimanje osnovnoškolaca kod autobusne stanice nije moguće jer se autobus 
ne bi imao gdje okrenuti. Naposljetku ističe kako isto vrijedi i za srednjoškolce, koje će autobus 
također čekati kod Plodina, o čemu će srednje škole biti obaviještene.  

Vijećnica IDS-a Ivana Prekalj Martin čević komentira kako su Proračunom za 2019. godinu 
planirana sredstva za dječja igrališta pa ju zanima hoće li se to realizirati.  

Osim toga, govori kako se na vježbalištu na šetnici započelo s izvođenjem radova pa pita kakvi 
su radovi u tijeku te do kad će isti biti dovršeni. 

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat odgovara kako su Proračunom za 2019. godinu planirana 
sredstva za dva dječja igrališta. Napominje kako će jedno dječje igralište biti izgrađeno i 
opremljeno u Lahima te će se projekt istog kandidirati na natječaj LAG-a „Središnja Istra“, na 
koji se prijave projekata podnose od 15. ožujka do 15. svibnja 2019. godine. Dalje govori kako su 
Proračunom predviđena sredstva i za dječje igralište u Cokima, za koje su zatražene ponude te je 
naposljetku odlučeno opremanje istog sa šest dječjih igrala i klupicom, kao i ograđivanje istog 
kako djeca ne bi imala direktan pristup na prometnicu.  

Što se vježbališta na šetnici tiče, govori kako će se zamijeniti postojeće sprave sa sedam novih 
sprava pa je komunalno poduzeće Puntica d.o.o. započelo s pripremom temelja te se predviđa 
kako će sve biti dovršeno do travnja. 

Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Josip Stipić 
komentira kako su radovi na ulazu u Funtanu dovršeni, no kod Plodina je i dalje ostavljen sav 
građevinski materijal pa bi isti u što kraćem roku trebalo otkloniti.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se još jedan dio nogostupa treba asfaltirati te 
će potom sve biti očišćeno i svi prometni znakovi postavljeni, dok je komunalno poduzeće 
Puntica d.o.o. već započelo s pripremom terena za sadnju cvjetnica. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik sa 16. 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 Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području 
Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim crtama 
izloži 3. i 4. točku dnevnog reda koje se odnose na sustav civilne zaštite na području Općine 
Funtana-Fontane. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako Općinsko vijeće kao i svake godine treba 
usvojiti Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane pa tako 
Izvješće za 2018. godinu sadrži analizu stanja sustava civilne zaštite na području Funtane, 
odnosno informacije o aktivnostima koje su razne službe poduzele tijekom protekle godine.  

Osim toga, govori kako Općinsko vijeće svake godine treba usvojiti i Godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za tekuću godinu pa su Godišnjim 



planom za 2019. godinu utvrđeni sudionici sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-
Fontane, kao i sredstva koja su za aktivnosti istih planirana Proračunom. Pritom napominje kako 
će se ove godine izraditi i nova Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Funtana-Fontane. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu za 3. i 4. točku dnevnog reda, no 
kako nema pitanja od strane vijećnika, poziva ih na donošenje Zaključka kako je i predložen. 
Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Zaključak o 
usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2018. 
godinu donesen jednoglasno (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 4) Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva vijećnike na donošenje Zaključka kako je 
i predložen. Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je 
Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Funtana-Fontane za 2019. godinu donesen jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 5) Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika 
Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine 

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

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je u Polugodišnjem izvješću naveo sve akte 
predložene Općinskom vijeću u izvještajnom razdoblju, kao i donesene akte iz nadležnosti 
Općinskog načelnika. Nadalje komentira ostale poslove koje je obavljao u drugoj polovici 2018. 
godine pa tako ističe konstantnu brigu o izvršavanju općinskog Proračuna, pripremu razne 
projektne dokumentacije, provedbu i praćenje brojnih investicija, kao i brigu o društvenim 
djelatnostima te javnosti rada.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris traži dodatne informacije o projektu izgradnje prometnice kroz naselje Coki te pita 
je li ta prometnica prioritet, odnosno ne bi li bilo bolje najprije urediti prometnicu kod Plodina s 
obzirom da istu koristi veliki broj mještana.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da je projekt izgradnje prometnice od tržnice kroz 
naselje Coki prema Autokampu Puntica u visokom stupnju pripremljenosti. Ističe kako su na 
većem dijelu dionice riješeni imovinski odnosi, dok su neki pred rješavanjem pa se nada da bi se 
sama realizacija mogla dogoditi nakon turističke sezone. Mišljenja je da je izgradnja te 
prometnice svakako prioritet jer bi se na taj način riješila gužva tijekom turističke sezone u 
Ribarskoj ulici, pošto bi se njezinom izgradnjom omogućio novi prilaz marini i autokampu. Što 
se prometnice kod Plodina tiče, napominje kako se i ona planira riješiti te će se za istu uskoro 
ishoditi lokacijska dozvola.  

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 prihvaćanju Polugodišnjeg 
izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 
2018. godine donesena sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika).  

 

Ad 6) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava 
programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu 



Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim crtama 
izloži 6. točku dnevnog reda.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je kao i svake godine, nakon donošenja 
Proračuna, Općina objavila Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće 
dobro pa su procjenu prijavljenih programa i projekata proveli Povjerenstvo za administrativnu 
provjeru prijava te Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih prijava. Govori kako je naposljetku 
donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima pojedinih udruga u 
području kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi te ostalih društvenih potreba, za koju bi 
predloženom Odlukom Općinsko vijeće trebalo dati suglasnost.  

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 davanju suglasnosti na Odluku o 
dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. 
godinu donesena sa 7 glasova „za“ te 2 glasa „suzdržano“ (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 7) Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine 
Funtana–Fontane radi izgradnje kružnog raskrižja Puntica 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć poziva Općinskog načelnika da u kratkim crtama 
izloži 7. točku dnevnog reda.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se predloženom Odlukom prenosi pravo 
vlasništva na Republiku Hrvatsku bez naknade radi izgradnje kružnog raskrižja Puntica u Funtani 
na nekretninama koje čine kružno raskrižje. 

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 konstatirano je 
da je Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Funtana–Fontane 
radi izgradnje kružnog raskrižja Puntica donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika).  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na odazivu i 
sudjelovanju u raspravi. 

 

Sjednica je zaključena u 17:55 sati.   

 
Zapisnik vodila: Kristina Ligović, v.r. 
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r. 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/5  
URBROJ: 2167/07-02/15-19-2  
Funtana-Fontane, 14.03.2019. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r.  


