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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 2019. 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: 
- 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, 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja 

za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2018. 

godinu, 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2018. 

godinu, 

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

Fontane za 2018. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 



- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 

potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Funtana-Fontane u 2018. godini, 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-

Fontane za 2018. Godinu, 

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. 

godinu, 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za 

Općinu Funtana-Fontane u 2019. godini, 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2019. 

godinu, 

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

za 2019. godinu, 

- Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim 

potrebama Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Funtana-Fontane za 2019.godinu, 

- Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine 

Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

 

Ostali predloženi akti Općinskom vijeću: 
- Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, 

- Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa, 

- Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine 

- Funtana-Fontane za 2018. godinu, 

- Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Funtana-Fontane za 2019. godinu, 

- Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine 

Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine, 

- Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Funtana-

Fontane radi izgradnje kružnog raskrižja Puntica, 

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Funtana-Fontane, 

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Funtana-Fontane 

u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lahi u Funtani“, 

 

 

Doneseni akti iz nadležnosti Općinskog načelnika: 
- Odluka o privremenom financiranju udruga, 

- Plan nabave Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu, 



- Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana-Fontane za 2019. 

godinu, 

- Odluka o sufinanciranju dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika u 2019. 

godini, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Cjenika komunalnih usluga 

trgovačkog društva Puntica d.o.o. Funtana, 

- Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Funtana-Fontane, 

- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane u 2018. godini, 

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

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

te Odluku o II izmjeni i dopuni Odluke o cijenama dodatnih usluga u radnoj jedinici 

Čistoća, 

 

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 ostvareno je ukupno 8.873.087,48 kuna prihoda, što čini 38,89% 

ukupno planiranih prihoda u 2019. godini, te 5.468.245,16 kuna rashoda što čini 16,52% ukupno 

planiranih rashoda u 2019. godini. 

Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju siječanj – lipanj 2019. s onima 

ostvarenim u istom razdoblju 2018. godine proizlazi da je u odnosu na 2018. godinu, kada je 

ostvareno 5.045.602,03 kuna ukupnih prihoda i 4.938.294,81 kuna ukupnih rashoda, u istom 

razdoblju 2019. godine ostvarenje prihoda poraslo za 3.827.485,45 kuna ili 75,86%, te ostvarenje 

rashoda za 529.950,35 kuna ili 10,73%. 

Porast prihoda ostvaren je prvenstveno zbog zabilježenog porasta prihoda poslovanja u 

prvom polugodištu 2019. godine, i to za 3.776.085,68 kuna ili 74,84%, dok su prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2019. godine, u odnosu na isto razdoblje 2018. 

godine kada nisu bili ostvareni, zabilježili ostvarenje u iznosu 51.399,77 kuna. Navedenom rastu 

prihoda poslovanja najznačajnije je doprinio porast prihoda od upravnih i administrativnih 

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, točnije, rast prihoda od komunalnog 

doprinosa u visini od 3.174.836,64 kuna ili 164,33%, čemu su doprinijele nastavljene 

investicijske aktivnosti kako fizičkih osoba tako i turističkih tvrtki u objekte koji se nalaze na 

području Općine Funtana. Nadalje, značajan rast u iznosu od 169.387,51 kuna ili 142,35% 

ostvaren je i od ostalih pristojbi i naknada, odnosno prihoda od boravišne pristojbe. Također, 

potrebno je još spomenuti i porast prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada 

i to u iznosu od 177.388,08 kuna ili 21,28%, te rast prihoda od poreza na promet nekretnina u 

iznosu od 133.766,20 kuna ili 42,85% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao 

posljedica povećane aktivnosti kupoprodaje nekretnina na području Općine. 

 

Prvo polugodište pamtit ćemo po velikim investicijama koje su se odvijale na našem 

području, pa tako su Hrvatske ceste i Istarski vodovod tijekom zime obnovile glavnu prometnicu 

kroz naselje, izgrađen je novi rotor na ulazu u Funtanu iz smjera Poreča što je pratila i 

rekonstrukcija kompletne komunalne infrastrukture (nova oborinska odvodnja, polaganje elektro 



kablova, rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora, izgradnja nove vodovodne mreže u trupu 

ceste) što je sve zajedno stajalo oko 14 milijuna kuna. 

 

Najveća investicija na području Općine svakako je otvaranje prvog velikog kampa s pet 

zvjezdica u Hrvatskoj – Istra Premium Camping Resorta. Porečki hotelijer Valamar Riviera u 

posljednje dvije godine uložio je u ovaj bivši nudistički kamp čak 280 milijuna kuna. Kamp je 

temeljito obnovljen i ima brojne vrhunske sadržaje i različite vrste smještaja. 

 

Svakako jedna od kapitalnih investicija bila i je rekonstrukcija i nadogradnja svlačionica 

NK Funtana za što je utrošeno nešto manje od 2 mil.kuna. Prostorije se inače već koriste od 

strane NK. Na katu je uz prostorije potrebne za djelovanje kluba uređena i jedna veća dvorana 

koju će uz članove kluba moći koristiti i ostali mještane Funtane kao i razne udruge. 

 

Od radova treba svakako spomenuti i nastavak rekonstrukcije vodovodne mreže 

starogradske jezgre koju je izveo Istarski vodovod. 

 

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

izgradnju reciklažnog dvorišta, vode se postupci na izradi projektne dokumentacije i rješavanje 

imovinskih odnosa na više nerazvrstanih ceste (dio prometnice Vala, ulica zad Kaštela, 

prometnica Polidor), svakako u završnoj su fazi pregovori oko rješavanje imovinskih odnosa na 

prometnici kroz naselje Coki koju očekujemo da bi se ove jeseni mogla i realizirati. 

  

Ove smo godine ulagali na uređenje plaže Farnažina postavljenjem novog sanitarnog 

čvora dok se nastavak uređenja očekuje na jesen. 

   

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.  

 

 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. 
 
 


