
ZAPISNIK 
 
s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 13. svibnja 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), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Karmen Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane – u 
daljnjem tekstu: Pročelnica JUO-a), Kristina Ligović (službenica Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Funtana-Fontane), Slaven Brajković (predstavnik medija) i Đankarlo Milokanović 
(direktor trgovačkog društva „Puntica d.o.o.“). 
 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice, 
3. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Funtana-

Fontane, 
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Funtana-Fontane u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lahi u Funtani“, 
5. Informacije o mogućnostima postupanja u postupku povećanja temeljnog kapitala 

trgovačkog društva Montraker d.o.o..  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković 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 izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen Fabris 
komentira postojanje pješačkih prijelaza na neadekvatnim mjestima te traži da se prije dovršetka 
rekonstrukcije Istarske ulice ucrtaju dodatni pješački prijelazi na relaciji između stare škole i 
Dinoparka kako gosti brojnih ugostiteljskih objekata i plaže kod All inclusive resorta Funtana ne 
bi morali pretrčavati cestu bez pješačkog prijelaza. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je od groblja do skretanja u Ulicu Ograde 
izgrađen nogostup kojeg dosad nije bilo, dok novi pješački prijelazi, uz već postojeće, u Istarskoj 
ulici nisu predviđeni projektom iz sigurnosnih razloga. 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić postavlja pitanje vezano za novi sustav prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada. Komentira kako se otpad ne odvozi sukladno planu odvoza, a zanima ga i 
kada će se dijeliti spremnici privatnim iznajmljivačima. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako će se miješani komunalni otpad odvoziti 
jednom tjedno, i to utorkom, te komentira kako je prošli tjedan održana Javna tribina o održivom 
gospodarenju otpadom gdje su mještani kroz raspravu i pitanja mogli razjasniti sve nejasnoće. Što 
se privatnih iznajmljivača tiče, govori kako će trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. istima 
spremnike podijeliti u što kraćem roku. U konačnici ističe kako će se do kraja godine mještanima 
podijeliti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, a do tada će se 2-3 puta tjedno odvoziti 
otpad sa zelenih otoka, dok će se postavljanjem videonadzora na pojedinim lokacijama pokušati 
spriječiti neadekvatno odlaganje istog. 



Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris komentira kako bi se s trgovačkim društvom Usluga Poreč 
d.o.o. prije početka turističke sezone trebao dogovoriti plan odvoza otpada ugostiteljskih 
objekata. Naime, napominje kako je prošle godine otpad istih odvožen 3 puta tjedno, no to nije 
bilo dovoljno pa se mjestom tijekom ljetnih mjeseci širio smrad. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara da svaki ugostitelj treba voditi brigu kako svoj 
otpad zbrinjava te naglašava kako će se ubuduće, nakon stvaranja uvjeta za selektivno odvajanje 
otpada, kažnjavati svi mještani koji isti ne budu propisno selektirali.  

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić skreće pažnju na nezakonit kriterij dodjele spremnika s obzirom 
da se odvoz miješanog komunalnog otpada naplaćuje prema volumenu spremnika, a ne prema 
količini prikupljenog otpada. Mišljenja je da sve dok mještani plaćaju istu cijenu odvoza 
miješanog komunalnog otpada bez obzira je li spremnik prazan ili pun, isti neće biti motivirani 
selektivno odvajati otpad pa smatra kako bi se mještanima trebali podijeliti manji spremnici jer bi 
se na taj način proizvelo manje miješanog komunalnog otpada.  

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Odluka o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada nije protuzakonita te napominje kako svako 
kućanstvo može jednom godišnje tražiti izmjenu volumena dodijeljenog spremnika. 

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako su svi spremnici označeni bar kodom i čipom te 
da se svako pražnjenje spremnika evidentira, no isti, da bi bio ispražnjen, na dan odvoza 
miješanog komunalnog otpada mora biti postavljen na javnu površinu dostupnu vozilu 
trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o.. 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić naposljetku traži da se trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. 
ubuduće pridržava plana odvoza otpada te govori kako će istome uputiti Zahtjev za ispisom 
evidencije pražnjenja njegovog spremnika pa poziva i druge mještane da to učine. 

 

Ad 2) Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 3) Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 
Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim crtama 
izloži 3. točku dnevnog reda. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako je Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje Općine Funtana-Fontane izrađena temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika 
o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 
Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sukladno Smjernicama za 
izradu procjene rizika na području Istarske županije. Ističe kako je cilj izrade Procjene rizika da 
se uz poznate prioritetne prijetnje izvrši rangiranje s obzirom na vjerojatnost pojave štete i 
posljedica, odrede njihovi rizici te da se kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika 
prema prijetnjama i načinu njihove kontrole. U konačnici napominje tko su članovi radne skupine 
za izradu Procjene rizika te za koje se prijetnje na području Općine Funtana-Fontane procijenio 
rizik, a također komentira kako je Procjenom rizika napravljena i analiza sustava civilne zaštite. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković 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 donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za Općinu Funtana-Fontane donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika). 

 



Ad 4) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 
Funtana-Fontane u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lahi u Funtani“ 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković poziva Općinskog načelnika da u kratkim crtama 
izloži 4. točku dnevnog reda. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako se projekt izgradnje i opremanja dječjeg 
igrališta Lahi u Funtani namjerava prijaviti na Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1., koji je 01. 
ožujka 2019. godine objavila Lokalna akcijska grupa „Središnja Istra“. Projekt se namjerava 
realizirati ove jeseni, a sveukupna vrijednost projekta iznosi 303.180,44 kuna. Kako rok za 
prijavu na Natječaj istječe 15. svibnja 2019. godine, Općinsko bi vijeće trebalo dati suglasnost za 
provedbu predmetnog ulaganja u svrhu prijave na Natječaj i ostvarivanja javne potpore. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković 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 za provedbu 
ulaganja na području Općine Funtana-Fontane u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 
Lahi u Funtani“ donesena jednoglasno (nazočno 9 vijećnika). 

 

Ad 5) Informacije o mogućnostima postupanja u postupku povećanja temeljnog kapitala 
trgovačkog društva Montraker d.o.o. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković podsjeća kako je krajem siječnja 2019. godine 
Općinsko vijeće raspravljalo o donošenju Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni 
Društvenog ugovora trgovačkog društva Montraker d.o.o., no pošto Odluka nije donesena, 
Općinski načelnik je zatražio pravno mišljenje koje je dostavio vijećnicima na uvid pa istog 
poziva da u kratkim crtama izloži 5. točku dnevnog reda. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta objašnjava kako Skupština trgovačkog društva Montraker 
d.o.o. može samostalno donijeti Odluku o povećanju temeljnog kapitala, bez obzira na davanje ili 
uskratu suglasnosti od strane Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane. Najavljuje kako će 
Skupština društva o toj Odluci raspraviti na sjednici 20. svibnja 2019. godine, a Općina Funtana-
Fontane nakon donošenja Odluke može jedino zatražiti da uplati određeni iznos sredstava u 
temeljni kapital društva radi povrata udjela Općine Funtana-Fontane u temeljnom kapitalu 
društva na dosadašnji postotak, no mišljenja je da to Općini nije u interesu. Napominje kako je 
tek nedavno dobivena informacija o tome da će se projekt izgradnje sportske dvorane u Vrsaru 
dijelom financirati i iz zadržane dobiti trgovačkog društva Montraker d.o.o. pa će se istome 
uputiti dopis u kojem će se navesti kako je i Općina Funtana-Fontane, kao suvlasnik društva, 
trebala biti uključena u donošenje odluke o raspolaganju zadržanom dobiti, s obzirom da bi se iz 
pripadajućeg dijela iste mogao financirati neki od projekata na području Funtane. U konačnici 
ističe kako se Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog 
društva Montraker d.o.o., sukladno dobivenim informacijama, više neće uputiti Općinskom 
vijeću Općine Funtana-Fontane na donošenje. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara raspravu pa vijećnik izabran s LGB 
Eugen Fabris ističe kako je u trenutku formiranja Općine Funtana-Fontane ista imala udio od 
30% u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Montraker d.o.o., no kasnije je taj udio smanjen na 
18%, a uskoro će isti iznositi 11%. Zanima ga zašto se Odluka o povećanju temeljnog kapitala 
društva upućuje Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane na donošenje ukoliko Skupština 
društva može Odluku donijeti bez suglasnosti istog. Mišljenja je da je Općina Funtana-Fontane 
oštećena jer od dosad ostvarene dobiti društva nikakva sredstva nisu dobivena i uložena u 
realizaciju nekakvog projekta na području Funtane pa predlaže da se angažira odvjetnička kuća 
koja će braniti interese Općine. Naposljetku pita je li održan sastanak s Općinskim načelnikom 
Općine Vrsar glede trgovačkog društva Montraker d.o.o. te kakav je dogovor postignut. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako Općina Funtana-Fontane nikad nije imala udio 
od 30% u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Montraker d.o.o. jer je u trenutku formiranja 



iste 100%-tni vlasnik društva bila Općina Vrsar te je tek 2017. godine, Odlukom Povjerenstva 
Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova, odlučeno da udio Općine Funtana-Fontane 
iznosi 17,94%. Mišljenja je da se odvjetnička kuća ne treba angažirati jer bi rezultati sudskog 
spora bili isti i ništa se ne bi promijenilo.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković objašnjava kako u trenutku formiranja Općina 
Funtana-Fontane nije imala udio od 30,65% u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Montraker 
d.o.o. jer Općinsko vijeće iste nije prihvatilo podjelu udjela u temeljnom kapitalu društva po 
principu udjela stanovništva prema popisu iz 2001. godine, već je tražilo da marina u Funtani 
pripadne Općini Funtana-Fontane, a sve ostalo u vlasništvu društva Općini Vrsar, no takav 
dogovor nije postignut. 

Vijećnik HDZ-a Igor Glavurdić traži sastanak s Općinskim načelnikom kako bi na uvid dobio 
dodatnu dokumentaciju navedenu u pravnom mišljenju koje je dostavljeno vijećnicima. Naime,  
htio bi razmotriti ima li Općina Funtana-Fontane neke dodatne mogućnosti za zadržavanje 
dosadašnjeg udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Montraker d.o.o. ili se to može 
učiniti isključivo dokapitalizacijom. 

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat predlaže da se tražena dodatna dokumentacija dostavi svim 
vijećnicima na uvid te nadalje komentira zakonsku mogućnost koju Općina Funtana-Fontane ima 
nakon dokapitalizacije trgovačkog društva Montraker d.o.o. od strane Općine Vrsar, a ista se 
odnosi na dokapitalizaciju društva uplatom novčanih sredstava od strane Općine Funtana-
Fontane, s ciljem zadržavanja dosadašnjeg udjela u temeljnom kapitalu društva. 

Vijećnik izabran s LGB Josip Stipić ističe kako jedina sporna situacija u postupku podjele udjela 
u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Montraker d.o.o. jest Zaključak koje je Općinsko vijeće 
Općine Funtana-Fontane donijelo 2016. godine te je mišljenja da se isti nije trebao donijeti. 

Pročelnica JUO-a Karmen Pilat pojašnjava kako je tekao arbitražni postupak te poziva vijećnike 
da pismeno daju svoje prijedloge glede zakonske mogućnosti dokapitalizacije trgovačkog društva 
Montraker d.o.o. koju Općina Funtana-Fontane trenutno ima. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković zaključuje kako će se vijećnicima koji su za to 
zainteresirani tražena dodatna dokumentacija dostaviti na uvid. 

 

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

 

Sjednica je zaključena u 18:35 sati.   

 
Zapisnik vodila: Kristina Ligović, v.r. 
 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r. 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/8  
URBROJ: 2167/07-02/15-19-2  
Funtana-Fontane, 13.05.2019. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Tonković, v.r. 


