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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 srpanj - prosinac 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: 
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane, 

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju 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 školstvu Općine Funtana-Fontane za 2018. 

godinu, 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane 

za 2018. godinu, 

- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 



- 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, 

- Proračun Općine Funtana-Fontane za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu, 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-

Fontane u 2019. godini, 

- Program javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Socijalni program Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine 

Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 

2019. godinu, 

- Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. 

godinu, 

- Program gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. 

godinu, 

- 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. 

 

Ostali predloženi akti Općinskom vijeću: 
- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine javne i društvene 

namjene, 3. skupine, na k.č. br. 1296 k.o. Funtana u naselju Funtana, a u skladu s glavnim 

projektom zajedničke oznake W-6738-GL/A, pod nazivom „Rekonstrukcija stare škole u 

Funtani“, 

- Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane, 

- Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane - Sv.Bernardo“ 

Odbojkaškom klubu Funtana-Vrsar, 

- Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane - Sv. Bernardo“ 

malom obiteljskom kampu „Polidor Camping Park“. 

- Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 

Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine, 

- Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“ Funtana za 

2017. godinu, 

- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane, 

- Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, 



- Odluka o oslobađanju dijela obveze plaćanja komunalnog doprinosa, 

- Odluka o komunalnoj naknadi, 

- Odluka o komunalnom doprinosu, 

- Odluka o komunalnim djelatnostima, 

- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, 

 

Doneseni akti iz nadležnosti Općinskog načelnika: 
- Četvrte (IV.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni odluke o cjeniku javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

te Odluku o izmjeni Odluke o cijenama dodatnih usluga u radnoj jedinici Čistoća, 

- Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu, 

- Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 

2018./2019, 

- Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 

2018./2019. godinu, 

- Zaključak o sufinanciranju nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja 

općine Funtana-Fontane u školskoj godini 2018./2019, 

- Pete (V.) Izmjene i dopune Plana nabave Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog 

osiguranja umirovljenika u 2018. godini, 

 

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 
 

Izvršavanje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu bila je jedna od mojih 

najvažnijih zadaća. Ostvarenje Proračuna u drugom dijelu godine, pa tako i u cijeloj 2018. godini 

ocijenio bih zadovoljavajućim. Porezni prihodi ostvareni su uglavnom u planiranim veličinama. 

 

Turističku sezonu možemo ocijeniti kao jednu od bolji, ostvareno je 222.558 dolazaka i  

1.670.842 noćenja, što iznosi jednak broj dolazaka i 1% manje  noćenja u odnosu na prethodnu 

godinu koja je bila rekordna. Cilj je bio dodatno popuniti kapacitete u predsezoni i posezoni, što 

je i ostvareno. Izvrsni rezultati realizirani su upravo u razdoblju predsezone kad je ostvareno 9% 

više dolazaka i 5% više noćenja u odnosu na prethodnu godinu. 

 

U izvještajnom razdoblju mnogo je truda uloženo u pripremu projektne dokumentacije. 

Tu prvenstveno mislim na izgradnju nerazvrstanih cesta, pa tako su ishođene  lokacijske dozvole 

za prometnice: 

• Polidor-Bijela uvala, 

• Prometnica nad kanalom prema AC Puntica, 

• Prometnica Zad kaštela, 

U fazi projektiranja su 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.  

U visokom stupnju pripremljenosti je i projekt izgradnje prometnice kroz naselje Coki 

prema tržnici. Na većem dijelu dionice riješeni su imovinski odnosi, neki su pred rješavanjem te 

se nadamo da bi se sama realizacija mogla dogoditi nakon turističke sezone. 

Nakon dugogodišnjih priprema projektne dokumentacije i rješavanja imovinskih odnosa 

te dopisivanja s Hrvatskim cestama da nam se projekti uvrste u njihove planove nabava, konačno 

je sredinom studenog započela rekonstrukcija državne ceste DC75 kroz naselje Funtanu s 

izgradnjom kružnog raskrižja Puntica. Radovi se odnose na obnovu kolničke konstrukcije, 

izgradnje oborinske odvodnje, rekonstrukcije vodovodnih instalacija. Na dijelu dionice se vrši i 

sanacija fekalne odvodnje kao i polaganje novih električnih instalacije. Ukupna vrijednost 

investicije iznosi nešto preko 12 mil. kuna bez pdv-a. 

     

Početkom listopada započeti su radovi na rekonstrukciji svlačionica Nogometnog kluba 

Funtana. Vrijednost radova iznosi 1.437.482,00 kuna bez pdv-a.  

 

Od radova treba svakako spomenuti i nastavak rekonstrukcije vodovodne mreže 

starogradske jezgre koju provodi Istarski vodovod. 

 

U izvještajnom razdoblju otkupili smo dio zemljišta za formiranje pristupnog puta plaži 

Perili u iznosu od 48.000 kn (237 m2) te je u postupku sudskog postupka razvrgnuća suvlasničke 

zajednice otkupljeno zemljište na području sportsko-rekreacijske zone Perili u iznosu od 

492.844,20 kn (1705 m2).  

 

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. Sufinanciramo smještaj korisnicima u 

domovima za starije i nemoćne osobe također za sve umirovljenike i starije osobe sufinancira se 

50% dopunskog zdravstvenog osiguranja.  

I ove  godine kao i prethodnih nastavlja se s financiranjem nad standarda za hitnu 

medicinsku pomoć, smještaja radnika u laboratoriju Poreč kao i smještaj medicinske sestre.  

 

 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. 
 
 


