
ZAPISNIK 
 
s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održane dana 19. kolovoza 2019. 
godine, na trgu ispred crkve Sv. Bernarda, s početkom u 20:15 sati. 
 

Prisutni: Marin Tonković, Igor Žiković, Igor Glavurdić, Ivana Prekalj Martinčević, Hari 
Borovac i Kristina Struja.  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Karmen Pilat (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane) 
te brojni drugi uzvanici, mještani i predstavnici medija.  

 

DNEVNI RED: 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane, 
2. Prigodni govor Predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 
3. Dodjela nagrada i priznanja Općine Funtana-Fontane.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković otvara svečanu sjednicu i pozdravlja sve 
prisutne. Utvrđuje da je na sjednici prisutno šest vijećnika te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. Komentira kako je Poziv na sjednicu, zajedno s pratećim materijalom, 
pravovremeno dostavljen vijećnicima. Naposljetku poziva vijećnike da usvoje predloženi 
dnevni red pa je isti jednoglasno usvojen (nazočno 6 vijećnika).  

 

Ad 1) Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković ukratko izlaže 1. točku dnevnog reda, koja se 
odnosi na donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Funtana-Fontane. 

Komentira kako se Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Funtana-Fontane sastala 26. 
srpnja 2019. godine u sastavu od 3 člana, i to Elene Morellato Djapjaš, Đankarla 
Milokanovića i Josipa Stipića. Nadalje navodi kako su putem natječaja pristigla četiri 
prijedloga za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane – Sv. Bernardo“ pa 
je Komisija donijela zaključak da se isto dodijeli Klubu ritmičke i estetske gimnastike Galatea 
za osvajanje 1., 2. i 3. mjesta na međunarodnim turnirima u određenim kategorijama i vrstama 
vježbi koji su se održali tijekom 2018. godine, Davoru Dujoviću za izum Pametnog 
distribucijskog panela za mala plovila, Marijani Liović, kao članici Hrvatske ženske kuglačke 
reprezentacije, za osvajanje 1. mjesta na Svjetskom ekipnom prvenstvu u Češkoj u svibnju 
2019. godine te Školskom sportskom društvu Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Vrsar za 
osvajanje 1. mjesta na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava za osnovne škole za 
školsku godinu 2018./2019., u kategoriji djevojčica 5. i 6. razreda, u lipnju 2019. godine. 

Nakon izlaganja točke otvara raspravu, no kako nema pitanja od strane vijećnika, poziva ih da 
se Odluke usvoje kako su i predložene. Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog 
vijeća konstatirano je da su Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-
Fontane - Sv. Bernardo“ Klubu ritmičke i estetske gimnastike Galatea, Odluka o dodjeli 
javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane - Sv. Bernardo“ Davoru Dujoviću, 
Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane - Sv. Bernardo“ 
Marijani Liović te Odluka o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Općine Funtana-Fontane - Sv. 



Bernardo“ Školskom sportskom društvu Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Vrsar donesene 
jednoglasno (nazočno 6 vijećnika). 

 

Ad 2) Prigodni govor Predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković i Općinski načelnik Mladen Grgeta 
održavaju prigodni govor povodom proslave Dana Općine Funtana-Fontane i Dana iseljenih 
Funtanjana. 

 

Ad 3) Dodjela nagrada i priznanja Općine Funtana-Fontane  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković i Općinski načelnik Mladen Grgeta uručili 
su javno priznanje „Nagrada Općine Funtana-Fontane – Sv. Bernardo“ Klubu ritmičke i 
estetske gimnastike Galatea, Davoru Dujoviću, Marijani Liović te Školskom sportskom 
društvu Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Vrsar. 

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika, javno priznanje „Zahvalnica Općine Funtana-
Fontane“ uručeno je gospođi Štifanić Pavi za podizanje ugleda Funtane svojim 
dugogodišnjim angažmanom u župnom Caritasu, a posebno svojim nesebičnim i humanim 
pomaganjem te prisutnošću u svakodnevnom životu starih, nemoćnih i potrebitih mještana 
Funtane. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonković zahvaljuje svim uzvanicima na odazivu te 
iste poziva na prigodan domjenak. 

 

Sjednica je zaključena u 21:30 sati.  

 
Zapisnik sastavila: Sara Klarić, v.r. 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/10 

URBROJ: 2167/07-02/15-19-2 

Funtana-Fontane, 19. kolovoza 2019. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Tonković, v.r. 


