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Temeljem članka 59. Statuta Općine Funtana - Fontane (Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću  
 

IZVJEŠĆE 
o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine 

 
 
Sukladno zakonskim i statutarnim obvezama, Općinski načelnik obvezan je dva puta 

godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o svom radu.  
Kako niti propisom niti nekim smjernicama nije određena forma izvješća, u nastavku 

nastojat ću sveobuhvatno, ali u prihvatljivom obimu iskazati najvažnije aktivnosti i rezultate rada 
u izvještajnom razdoblju. 
 
 
NORMATIVNA DJELATNOST 
 
 U izvještajnom razdoblju predložio sam Općinskom vijeću donošenje niza akata. 
 
Predloženi akti Općinskom vijeću koji se tiču problematike proračuna su slijedeći: 

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Funtana-Fontane za 2017. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini, 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-
Fontane za 2017. godinu, 

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 

Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini, 
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 

potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Funtana-Fontane za 2018. godinu, 



- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Izmjene i dopune Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-
Fontane za 2018. godinu, 

- 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 2018. godinu, 

- Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane, 
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane, 
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja 

za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2017. 

godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2017. 

godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-

Fontane za 2017. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu, 
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 

potrebama za 2017. godinu, 
- Odluka o otpisu potraživanja. 

 
 
Ostali predloženi akti Općinskom vijeću: 

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane, 

- Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane, 

- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada, 

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana, 
- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog 

područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene 
Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6, 

- Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine 
Funtana-Fontane za 2017. godinu, 

- Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 
Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine, 

- Godišnji program gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane, 
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 
2019. godini, 



- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Općine 
Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini, 

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta 
na području Općine Funtana-Fontane u 2018. i 2019. godini, 

- Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-
Fontane, 

- Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane, 
- Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, 
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Funtana-Fontane, 
- Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje, 
- Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet, 
- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja 

Općine Funtana, 
- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja 

građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke 
namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6, 

- Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području 
Općine Funtana-Fontane, 

- Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za Općinu Funtana-Fontane, 

 
Doneseni akti iz nadležnosti Općinskog načelnika: 

- Plan nabave Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
- Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2018. 

godini, 
- Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2017./2018. godinu, 
- Odluka o privremenom financiranju udruga, 
- Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. na Odluku o 

II izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge, 
- Prve (I.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
- Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Funtana-Fontane, 
- Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Funtana-Fontane, 
- Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana za 2018. godinu, 
- Odluka 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 2018. godinu, 

- Druge (II.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane u 2017. godini, 
- Zaključak o određivanju lokacije za korištenje javne površine, 
- Sporazum o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba „Centar za zaštitu od 

požara Poreč“, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 
- Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. na Odluku o 

III izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge, 



- Treće (III.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 
- Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, 
- Odluka o utvrđivanju jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine 

Funtana-Fontane, 
 
Svi usvojeni akti objavljeni su u „Službenom glasniku Općine Funtana“ i moguće ih je 

preuzeti na službenim web stranicama Općine Funtana – Fontane www.funtana.hr, kao i Plan 
nabave i njegove izmjene koje se nalaze zasebno također na općinskom web stranicama. 

  
 

IZVRŠNA DJELATNOST I OSTALE OBVEZE 
 

U izvještajnom razdoblju mogu reći da smo veći dio našeg rada posvetili pripremi 
projektne dokumentacije. Tu prvenstveno mislim na izgradnju nerazvrstanih cesta, pa tako smo 
pred dobivanjem lokacijskih dozvola za prometnicu Polidor-Bijela uvala, prometnica nad 
kanalom od tržnice do AC Puntica, projektira se prometnica Zad kaštela, prometnica Vala koja 
pokriva veći dio Funtane istok iz smjera Poreča.  

 
Dalje, u fazi smo izrade projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole za 

izgradnju reciklažnog dvorišta. Znači, na postojećoj parceli koja se već kao i takva koristi 
izgrdilo bi se novo sukladno propisima koji uređuju način gospodarenja otpadom. 

 
Ono što će svakako biti drago čuti našim nogometašima, koji ove godine slave 70 godina 

postojanja NK Funtana, je početak rekonstrukcije i dogradnje svlačionica nogometnog kluba. 
 
 I ove smo godine ulagali na uređenje plaže Perila  izvođenjem radova na hortikulturnom 

uređenju, izradi pristupnog puta i uređenju parkirališta. 
 
Od radova treba svakako spomenuti i rekonstrukciju vodovodne mreže starogradske 

jezgre koju provodi Istarski vodovod. Na jesen nas očekuje daljnji nastavak radova pošto su 
radovi privremeno obustavljeni radi turističke sezone. 

 
Ove smo godine ponovno pokrenuli projekt Poslovne zone Funtana  na način da smo 

ponovno pokrenuli postupak izrade studije razvoja i analize troškova i koristi poslovne zone 
Funtana. Imali smo jednu javnu prezentaciju i izradili ankete koje smo uputili zainteresiranim 
poduzetnicima s našeg područja. 

   
Općina smo koja teži ka visokim standardima u društvenim djelatnostima. Nastavlja se i 

dalje s financiranjem produženog boravka u osnovnoj školi, sufinancira se nabava školskih 
udžbenika, isplaćuju se stipendije učenicima srednjih škola i studentima, sufinancira se prijevoz 
učenicima srednjih škola. 

 
Svakako se vodi briga i o socijalno ugroženim skupinama građana kroz razne oblike 

pomoći, starijim i nemoćnim osobama, umirovljenicima. I ove  godine kao i prethodnih nastavlja 
se s financiranje nad standarda za hitnu medicinsku pomoć.  

 
Što se tiče raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine, Općinski načelnik može 

sukladno zakonu odlučivati o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija 



pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina. U 
razmatranom razdoblju nije bilo raspolaganja nekretninama. 

      
U oblasti prostornog uređenja u izvještajnom razdoblju usvojene su Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana uređenja naselje Funtana te Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine čime je dodatno revalorizirati prostor te stavljen u funkciju razvoja naše Općine. 
 
 Pored navedenog tijekom ovog razdoblja održao sam niz sastanaka s mještanima, 
predstavnicima pravnih osoba, ustanova, udruga, zainteresiranih potencijalnih investitora. 

 
Vodio sam računa o javnosti svoga rada informirajući mještane putem općinskih web 

stranica, radija, plakata i Službenog glasnika. 
 
 

 
  

Općinski načelnik 

Mladen Grgeta, v.r. 
 
 


