
   

ISSN 1846-4246 

 
 

 

 
SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE FUNTANA 

 
 
 
 
 

 
 
 

Broj: 6/20 
 

Godina: XIV. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA 
 
Funtana-Fontane, 31.03.2020. god. 
 
Broj: 6/20 
 
Godina: XIV. 
 
ISSN 1846-4246 
 
 
Izdavač: OPĆINA FUNTANA-FONTANE 
 
Uredništvo: B. BORISIJA 2, FUNTANA 
 
Odgovorni urednik: SARA KLARIĆ 
 
 
Izlazi po potrebi 



   

S A D R Ž A J 
 

 
I. Općinsko vijeće 

 
7. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi…………………………………….. 30 
8. Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade…………………………… 30 
9. Odluka o dopunama Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće 

Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika……… 
 

31 
10. Odluka o dopuni Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove 

radnih tijela Općinskog vijeća………………………………………………………... 
 

33 
 
 

II.  Općinski načelnik 
 
9. Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika………... 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj: 6/2020 "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE FUNTANA" Str. 30  

I. Općinsko vijeće 
 

7. 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 
110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine 
Funtana broj 2/13, 4/15 i 5/18) Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane, na sjednici 
održanoj dana 31. ožujka 2020. godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 16/18) u članku 12. 
iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili 
uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane može 
posebnom odlukom utvrditi mjere, vrijeme na koje se iste odnose kao i način njihove 
provedbe.  
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz prethodnog stavka, dio naplaćenih sredstava 
komunalne naknade može se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih 
zakonom što je potrebno posebno iskazati u izvršenju proračuna.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Funtana. 
 
 
KLASA: 363-01/18-01/20 
URBROJ: 2167/07-02/11-20-2 
Funtana – Fontane, 31. ožujka 2020. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA- FONTANE 
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Tonković, v.r. 

 
 

8. 
Na temelju članka 12. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 
16/18) i članka 40. Statuta Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana “ 
broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane, na sjednici održanoj dana 
31. ožujka 2020. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 
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Članak 1. 
Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja 
epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2 utvrđuju mjere koje se 
odnose na obveznike plaćanja komunalne naknade.  
 

Članak 2. 
(1) Slijedom okolnosti navedenih u prethodnom članku ove Odluke, a temeljem Odluke 

Stožera civilne zaštite Istarske županije o ograničenju rada i mjerama ponašanja, KLASA: 
810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od dana 14. ožujka 2020. godine koju 
je donio Stožer civilne zaštite Istarske županije te Odluke o mjerama ograničavanja 
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i 
kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od dana 19. 
ožujka 2020. godine koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, odobrava se 
odgoda plaćanja komunalne naknade: 
− do 31. srpnja 2020. godine za gospodarske subjekte koji komunalnu naknadu plaćaju 

mjesečno za razdoblje od 01. ožujka 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine, 
− do 15. srpnja 2020. godine za fizičke osobe koje komunalnu naknadu plaćaju 

tromjesečno za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine, te 
− do 31. kolovoza 2020. godine za fizičke osobe koje komunalnu naknadu plaćaju 

tromjesečno za razdoblje od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine. 
(2) Za vrijeme trajanja mjere iz stavka 1. ovog članka neće se obračunavati zakonske kamate, 

niti će se donositi rješenja o prisilnoj naplati. 
 

Članak 3. 
Općinski načelnik može posebnim zaključkom propisati način postupanja Jedinstvenog 
upravnog odjela u provedbi ovih mjera za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom 
Odlukom.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Funtana. 
 
 
KLASA: 363-01/20-01/21 
URBROJ: 2167/07-02/11-20-3 
Funtana – Fontane, 31. ožujka 2020. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA- FONTANE 
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Tonković, v.r. 

 
 

9. 
Na temelju odredbi članka 2., 3., 4. i 6.. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) te članka 40. Statuta Općine Funtana 
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(„Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Funtana 
– Fontane na sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

ODLUKU  
o dopunama Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće  

Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika 
 
 

Članak 1. 
Odluka o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade 
za rad zamjenika Općinskog načelnika („Službeni glasnik Općine Funtana“ broj 5/17) 
dopunjuje se kako slijedi. 
 

Članak 2. 
Iza članka 3. dodaje se članak 3.a. koji glasi: 
„Iznimno od članka 3. ove Odluke, u svrhu očuvanja likvidnosti sredstava proračuna Općine 
Funtana – Fontane uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, osnovica za izračun i isplatu 
plaće Općinskog načelnika iznosi 3.570,50 kuna bruto.“ 
 

Članak 3. 
Iza članka 5. dodaje se članak 5.a. koji glasi: 
„Iznimno od članka 5. ove Odluke, uslijed nastupanja posebnih okolnosti iz članka 3.a ove 
Odluke, zamjenik Općinskog načelnika nema pravo na naknadu za rad.“ 
 

Članak 4. 
(1) Iza članka 7. dodaje se novi članak 8. koji glasi: 

„Članci 3.a i 5.a ove Odluke primjenjuju se od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 
2020. godine bez izmjene pojedinačnih rješenja.“ 

(2) Dosadašnji članak 8. postaje članak 9. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Funtana.  
 
 
KLASA: 011-01/20-01/1 
URBROJ: 2167/07-02/11-20-3 
Funtana – Fontane, 31. ožujka 2020. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Tonković, v.r. 
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10. 
Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 
tekst, 137/15 – ispravak i 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Općine Funtana („Službeni 
glasnik Općine Funtana“, broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane 
na sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

ODLUKU  
o dopunama Odluke o naknadama  

za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća 
 
 

Članak 1. 
Odluka o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća 
(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 5/17) dopunjuje se kakao slijedi. 
 

Članak 2. 
U članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Iznimno od stavka 1. ovog članka, u svrhu očuvanja likvidnosti sredstava proračuna Općine 
Funtana – Fontane uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili 
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje 
ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava 
gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, članovi radnih tijela Općinskog 
vijeća i matičar pri zaključenju braka nemaju pravo na naknadu za rad, predsjednik i 
dopredsjednici Općinskog vijeća nemaju pravo na mjesečnu naknadu, dok svim članovima 
Općinskog vijeća pripada samo naknada u visini jedne kune po prisustvovanju sjednici.“ 
 

Članak 3. 
(3) Iza članka 11. dodaje se novi članak 12. koji glasi: 

„Stavak 2. članka 1. ove Odluke primjenjuje se od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 
2020. godine.“ 

(4) Dosadašnji članak 12. postaje članak 13. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Funtana.. 
 
 
KLASA: 011-01/20-01/2 
URBROJ: 2167/07-02/11-20-3 
Funtana - Fontane, 31. ožujka 2020. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Tonković, v.r. 
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II. Općinski načelnik 
 

9. 
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 57. Statuta Općine Funtana – Fontane 
(„Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinski načelnik Općine 
Funtana – Fontane donosi 
 

ODLUKU 
o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika 

 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana – Fontane. 
 

Članak 2. 
(1) Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika određuje se u bruto iznosu od 

4.760,67 kuna. 
(2) Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, u svrhu očuvanja likvidnosti sredstava 

proračuna Općine Funtana – Fontane uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje 
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se 
nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, 
znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku 
štetu, osnovica za obračun plaće službenika i namještenika određuje se u bruto iznosu od  
3.808,54 kuna. 

(3) U slučaju da umnožak osnovice za obračun plaće službenika i namještenika iz prethodnog 
stavka te koeficijenta radnog mjesta ne dostiže visinu zakonski propisane minimalne bruto 
plaće, kao osnovica za izračun plaće tog službenika ili namještenika primjenjuje se visina 
minimalne bruto plaće. 

 
Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju osnovice za obračun 
plaće službenika i namještenika KLASA: 011-01/17-01/7, URBROJ: 2167/07-03/11-17-1 od 
30. studenoga 2017. godine. 
 

Članak 4. 
Stavci 2. i 3. članka 2. ove Odluke primjenjuju se od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 
2020. godine bez obveze izmjene pojedinačnih rješenja o rasporedu na radno mjesto. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Funtana.  
 
KLASA: 011-01/20-01/3 
URBROJ: 2167/07-03/11-20-1 
Funtana - Fontane, 31. ožujka 2020. 

 
 OPĆINSKI NAČELNIK 
 Mladen Grgeta, v.r. 


