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I. Općinsko vijeće
1.
Na temelju točke 3.2. Natječaja za provedbu tipa operacije Mjere 2.1.1. Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu objavljenog od
Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“ dana 05. studenog 2020. godine (u daljnjem tekstu:
Natječaj) i članka 40. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“,
broj 02/13, 04/15 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj
dana 13. siječnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Funtana-Fontane
u projekt „Izgradnja i opremanje pješačke staze na k.č.br. 977, K.O. Funtana“
Članak 1.
Ovom se Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine FuntanaFontane u projekt „Izgradnja i opremanje pješačke staze na k.č.br. 977, K.O. Funtana“.
Članak 2.
Suglasnost za provedbu ulaganja iz prethodnog članka ove Odluke daje se u svrhu prijave na
Natječaj i ostvarivanja javne potpore.
Članak 3.
Prilog „Opis projekta“, s ključnim informacijama o projektu te Izjavom nositelja projekta o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama, a izrađen u
skladu s predloškom iz Priloga III. Natječaja, čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Općina FuntanaFontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, OIB: 65952269093.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Funtana“.
KLASA: 406-01/21-01/1
URBROJ: 2167/07-02/15-21-2
Funtana-Fontane, 13.01.2021. g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.
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Prilog III.
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 406-01/21-01/1, URBROJ: 2167/07-02/15-21-2)
UNUTAR MJERE 2.1.1 ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE
ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO
STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE
AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a
„Središnja Istra“
OPIS PROJEKTA
1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg dokumenta)
Izgradnja i opremanje pješačke staze na k.č.br. 977, K.O. Funtana
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
Općina Funtana-Fontane
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Mladen Grgeta, Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane
2.5. KONTAKT
Telefon: 052/445-442
E-mail: funtana@funtana.hr
3. OPIS PROJEKTA
3.1. MJERA ZA KOJU SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
MJERA 2.1.1 ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI
SLOBODNO
VRIJEME
I
KULTURNE
AKTIVNOSTI
TE
POVEZANU
INFRASTRUKTURU
3.2. MJESTO PROVEDBE
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3.2.1. ŽUPANIJA
Istarska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Funtana-Fontane
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Funtana
3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
3.3.1. Opći cilj projekta:
− unapređenje i poboljšanje komunalne infrastrukture te podizanje kvalitete života
lokalnog stanovništva.
3.3.2. Specifični ciljevi projekta:
− povezivanje dva dijela naselja Funtana pješačkom komunikacijom,
− poboljšanje sigurnosti stanovništva te turista i posjetitelja putem korištenja pješačke
komunikacije,
− poticanje zdrave navike pješačenja i smanjenje potrebe korištenja motornih vozila.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih
rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Očekivani rezultati: Izgradnjom i opremanjem pješačke staze na k.č.br. 977, K.O. Funtana,
povezat će se dva dijela naselja Funtana, odnosno Ribarska ulica s Ulicom Grgeti, i potaknut
će se lokalno stanovništvo te turiste i posjetitelje da se što više kreću bez korištenja motornih
vozila, pružajući im pritom sigurnu komunikaciju.
Mjerljivi indikatori: Izgradit će se jedna stepenasta pješačka staza u širini od 2,50 m te dužini
zahvata od 31,21 m osovini stepeništa postavljenoj po polovini k.č.br. 977, K.O. Funtana.
Stepenište će imati obavezne podeste u spoju s prometnicama u širini od 1,88 m te sedam
odmorišta unutar stepeništa u dužini od 2,00 m s osam krakova stepeništa. Širina gazišta
stepeništa iznosit će 35 cm, a visina čela stepeništa 15 cm. Na bočnim stranama stepeništa
izvest će se kameni zidani zid, a unutar stepeništa duž cijele dužine stepeništa montaža ograde
s rukohvatom. Uz stepenište uredit će se pripadajuće zelene površine koje će se opremiti s
dvije klupe i dva koša za smeće. Pješačka će staza biti dostupna za 924 stanovnika naselja
Funtana te brojne turiste i posjetitelje.
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ''DA'':
a)

opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
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/
b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano
razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

R.br.

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Planirana godina ili
Planirani
planirano razdoblje
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
broj radnih
stvaranja novog
mjesta
radnog mjesta nakon
realizacije projekta

/

/

/

/

Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2.
i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere.
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja
prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev LAG-a „Središnja Istra“/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti
i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica
provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz
Mjere 2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“
Planirano trajanje provedbe projekta je sveukupno 4 mjeseca.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a
najviše 800 znakova)
U svrhu provedbe projekta provodit će se sljedeće glavne aktivnosti:
1. Upravljanje projektom i administracija – sastavit će se četveročlani projektni tim za
kvalitetnu i pravovremenu provedbu projektnih aktivnosti.
2. Promidžba i vidljivost – osigurat će se aktivnosti vidljivosti projekta putem kojih će ciljne
skupine i krajnji korisnici biti upoznati s realizacijom projekta.
3. Provođenje postupka jednostavne nabave – provodit će se postupak za odabir
najkvalitetnijeg i najpovoljnijeg dobavljača za radove izgradnje i opremanje.
4. Izvođenje radova izgradnje i opremanje pješačke staze uz provedbu stručnog nadzora.
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije
projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni
projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska
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dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti
javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti.
Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti
općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su
lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio
glavnog projekta)
Izrađeni su Idejno rješenje i Glavni projekt.
Izrađena je Izjava ovlaštenog projektanta kojom potvrđuje da za predmetno ulaganje sukladno
Zakonu o gradnji te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije
potrebno ishoditi građevinsku dozvolu i kojom potvrđuje da je planirani zahvat u skladu s
Prostornim planom uređenja Općine Funtana te Urbanističkim planom uređenja građevinskog
područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i
Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni
troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s
tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000
eura u kunskoj protuvrijednosti)
Ukupna vrijednost projekta uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i
PDV iznosi 273.468,19 kuna.
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10%
ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta.
Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih
aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti
građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi)
i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te
isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da
aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti
građenja nisu započele''.)
Aktivnosti građenja nisu započele.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu
nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim
skupinama iz točke 11. ovog Priloga)
Ciljane skupine projekta:
− lokalno stanovništvo Općine Funtana-Fontane,
− posjetitelji i turisti Općine Funtana-Fontane.
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Krajnji korisnici projekta:
− djeca predškolske dobi, osnovnoškolska i srednjoškolska djeca Općine Funtana-Fontane,
− mladi Općine Funtana-Fontane,
− radno aktivno stanovništvo Općine Funtana-Fontane,
− umirovljenici i starije osobe Općine Funtana-Fontane,
− posjetitelji te inozemni i domaći gosti koji borave u smještajnim kapacitetima Općine
Funtana-Fontane.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u
kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i
krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Realizacija projekta doprinijet će poboljšanju komunalne infrastrukture i podizanju kvalitete
života lokalnog stanovništva Općine Funtana-Fontane te će imati brojne pozitivne učinke za
njegove krajnje korisnike:
− omogućit će se bolja povezanost dva dijela naselja Funtana,
− povećat će se sigurnost u prometu lokalnog stanovništva te turista i posjetitelja,
− poticanjem navike pješačenja motivirat će se lokalno stanovništvo te turiste i posjetitelje na
zdrav i aktivan način življenja na otvorenom,
− smanjit će se potreba korištenja motornih vozila.
5.
POVEZANOST
DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE
S
PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST
UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO
STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta
udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje
cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi
isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi
humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo obzirom da je korisnik predmetnog projekta Općina Funtana-Fontane.
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO
STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice
od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je
nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim
djelatnostima)
Nije primjenjivo obzirom da je korisnik predmetnog projekta Općina Funtana-Fontane.
6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
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(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune
realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za
provedbu projekta)
Potpuna realizacija i funkcionalnost projekta planira se ostvariti tijekom sveukupno 4
mjeseca.
Pored očekivane javne potpore, preostali iznos vrijednosti projekta osigurat će se iz vlastitih
sredstava donošenjem Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu
nakon dobivanja Odluke o odabiru projekta.
Dinamika financiranja pratit će provedbu projekta, odnosno izgradnju i opremanje pješačke
staze, a plaćanja će se vršiti temeljem ispostavljenih i ovjerenih privremenih mjesečnih
situacija te okončane situacije.
7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske
kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba
uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba
koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja
održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim
projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere
2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“)
Općina Funtana-Fontane raspolaže s dostatnim operativnim kapacitetom za uspješnu
provedbu i upravljanje planiranim projektom s obzirom da je dosad realizirala niz projekata
od kojih je potrebno istaknuti sljedeće:
− izgradnju šetnice – dva kilometra duga šetnica izgrađena je uz obalu mora od Bijele uvale
do Funtane, a vrijednost izgradnje je iznosila 5.000.000,00 kuna u 2011. godini,
− izgradnju POS stanova – u 2014. godini završen je projekt izgradnje tri zgrade s ukupno
13 POS stanova vrijednosti 6.750.000,00 kuna u kojem je Općina Funtana-Fontane
sudjelovala kao koordinator,
− izgradnju vrtića – u 2015. godini izgrađen je novi vrtić kapaciteta boravka 60 djece u
vrijednosti od 8.500.000,00 kuna, od čega je Općina sudjelovala u financiranju u iznosu
od 3.500.000,00 kuna, dok je kreditom HBOR-a financirano 5.000.000,00 kuna od ukupne
vrijednosti investicije,
− uređenje plaže – za projekt uređenja plaže od Uvale Perila do Autokampa Bijela uvala
Općina Funtana-Fontane je od Ministarstva turizma ishodila 700.000,00 kuna
bespovratnih sredstava, a za isti projekt ishođeno je i 350.000,00 kuna bespovratnih
sredstava za izradu projektne dokumentacije. Projekt se provodi u više faza. Tijekom
2016. i 2017. godine izvedene su prva i druga faza radova uređenja plaže čija je ukupna
vrijednost iznosila 5.175.376,64 kuna, dok je tijekom prve polovice 2018. godine okoliš
plaže hortikulturno uređen te je ugrađen sustav navodnjavanja, a ukupna vrijednost
investicije iznosila je 416.308,63 kuna,
− rekonstrukciju-nadogradnju klupskih svlačionica – projekt je okončan u listopadu 2019.
godine. U postojećoj zgradi sportsko-rekreacijske namjene uklonjen je dio prizemlja te je
isto nadograđeno u sličnim gabaritima s dogradnjom još jednog vanjskog stubišta za
pristup 1. katu. Aktivnosti opremanja obuhvatile su nabavku uredskog i ostalog
namještaja, računalne opreme, klima uređaja te kućica za rezervne igrače. Sveukupna
vrijednost investicije iznosila je 2.251.515,02 kuna s PDV-om. Izvršni odbor Nogometnog
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saveza županije istarske je u rujnu 2019. godine, temeljem Poziva za sufinanciranje
izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini, za
projektne aktivnosti opremanja Općini dodijelio bespovratna sredstva u iznosu od
79.110,68 kuna,
− izgradnju prometnice u naselju Coki – Tržnica-AC Puntica II i III faza te odvojak uz kanal
– projekt je okončan u lipnju 2020. godine. Uz prometnicu, izgrađene su pješačke staze i
parkiralište, postavljena je javna rasvjeta i položena je oborinska odvodnja, dok je Istarski
vodovod ugradio novi vodovodni ogranak i postavio priključnice uz nove građevinske
parcele. Sveukupna vrijednost investicije iznosila je 7.476.375,62 kuna s PDV-om, od
čega je Općina sudjelovala u financiranju u iznosu od 3.476.375,62 kuna, dok je kreditnim
sredstvima financirano 4.000.000,00 kuna.
Za kvalitetnu i pravovremenu provedbu projektnih aktivnosti formirat će se četveročlani
projektni tim koji će činiti sljedeći službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine:
− Karmen Pilat (VSS, struč.spec.oec.) – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine,
− Sandi Fonović (VSS, mag.oec.) – viši stručni suradnik za financije, proračun i
računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine,
− Korin Liović (VSS, mag.iur.) – viša stručna suradnica za prostorno uređenje, gradnju i
komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine,
− Sara Klarić (VSS, mag.oec.) – viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU
projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.
Osim navedenih članova projektnog tima, Općina Funtana-Fontane angažirat će vanjskog
stručnjaka za nadzor gradnje. Angažirat će se osoba s iskustvom u građevinskom i
arhitektonskom savjetovanju koja će provoditi nadzor aktivnosti izgradnje pješačke staze.
Osiguravat će kontinuitet gradnje te će na vrijeme uočiti moguće rizike i probleme prilikom
izgradnje te u suradnji s članovima projektnog tima poduzeti odgovarajuće korektivne mjere
za učinkovitu provedbu aktivnosti izgradnje. Kao stručnjak za nadzor gradnje bit će
angažirana visokoobrazovana osoba inženjerskog usmjerenja koja će provoditi stručni nadzor
sukladno glavnom projektu i troškovniku.
Općina Funtana-Fontane upravljat će realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet
godina od dana konačne isplate sredstava. Tehničko održavanje pješačke staze Općina će
prepustiti komunalnom društvu Puntica d.o.o..
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Za kvalitetnu i pravovremenu provedbu projektnih aktivnosti rashodi nužni za upravljanje
projektom tijekom provedbe projekta odnose se na rashode za plaće članova projektnog tima,
troškove promidžbe i vidljivosti te troškove stručnog nadzora. Navedeni rashodi nužni za
provedbu projekta financirat će se iz Proračuna Općine Funtana-Fontane i bespovratnih
sredstava.
Pojedini članovi projektnog tima, koji će biti zadužen za kvalitetnu i pravovremenu provedbu
projekta, bit će zaduženi i za upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od minimalno pet
godina nakon konačne isplate sredstava potpore. Rashode za plaće službenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine koji će upravljati realiziranim projektom, nakon provedbe istog,
financirat će se iz Proračuna Općine Funtana-Fontane.
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Rashode održavanja pješačke staze kojima se osigurava njezina funkcionalna ispravnost,
Općina Funtana-Fontane će planirati na rashodovnoj strani projekcija Proračuna za slijedeće
godine, na stavkama „održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim
vozilima“ i „održavanje urbane opreme“. Tehničko održavanje pješačke staze Općina
Funtana-Fontane prepustit će općinskom komunalnom društvu Puntica d.o.o., temeljem
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane.
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD
DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri
nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u
razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 2.1.1
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“;
navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti
upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Općina Funtana-Fontane će upravljati projektom nakon provedbe istog u razdoblju od pet
godina nakon konačne isplate sredstava potpore. Za upravljanje projektom bit će zadužene
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Karmen Pilat (VSS, struč.spec.oec.), i viša
stručna suradnica za društvene djelatnosti i EU projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine, Sara Klarić (VSS, mag.oec.).
Temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine FuntanaFontane, tehničko održavanje pješačke staze Općina Funtana-Fontane će prepustiti
komunalnom društvu Puntica d.o.o., čiji je vlasnik i osnivač Općina Funtana-Fontane, a čiji je
direktor Đankarlo Milokanović (VSS, mag.oec.). Komunalno društvo je osnovano 2007.
godine, dok je glavna djelatnost istog komunalno održavanje mjesta, zelenih površina i
groblja.
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod,
iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom
razdoblju od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun
neto prihoda.
Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-sredisnjaistra.hr

Predložak za
izračun neto prihoda.xlsx

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)
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10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
LAG-a „Središnja Istra“
(navesti cilj i prioritet iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Središnja Istra“, a iz kojih je
vidljivo da je projekt u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Središnja Istra“;
navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite
usklađenost projekta s LRS tj. obrazložite na koji način ulaganje doprinosi ostvarenju ciljeva
LRS:
CILJ 1. Povećati konkurentnost lokalnog gospodarstva u skladu sa suvremenim tržišnim
trendovima
CILJ 2.Razviti i ojačati društvene i okolišne kapaciteta područja LAG-a
Predmetni projekt usklađen je s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Središnja Istra“.
Projekt doprinosi ostvarenju Cilja 2. Razviti i ojačati društvene i okolišne kapacitete područja
LAG-a, odnosno Prioriteta 2.1. Povećati kvalitetu i pristup društvenoj infrastrukturi
uvažavajući principe održivog razvoja iz istog dokumenta. Spomenuti cilj i prioritet navode se
u poglavlju 3. Razvojna vizija, odnosno 3.1. Razvojni ciljevi i prioriteti, na stranicama 29. i
30. u istom dokumentu.
Realizacija projekta doprinijet će se ostvarenju Cilja 2. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a
„Središnja Istra“ jer izgradnja i opremanje pješačke staze predstavlja ulaganje u poboljšanje i
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, odnosno ulaganje kojim se
poboljšava komunalna infrastruktura i podiže kvalitete života lokalnog stanovništva Općine
Funtana-Fontane. Naime, izgradnjom i opremanjem pješačke staze omogućit će se bolja
povezanost dva dijela naselja Funtana, povećat će se sigurnost u prometu krajnjih korisnika,
poticanjem navike pješačenja motivirat će se krajnje korisnike na zdrav i aktivan način
življenja na otvorenom, a smanjit će se i potreba korištenja motornih vozila.
11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za Mjeru 2.1.1 „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti
dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.
Potpisom ove Izjave po ovlaštenom zastupniku, Općinskom načelniku Općine FuntanaFontane Mladenu Grgeti, Općina Funtana-Fontane se, kao nositelj projekta/podnositelj prijave
projekta za Mjeru 2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“, obvezuje i izjavljuje da će projekt „Izgradnja i opremanje pješačke staze na
k.č.br. 977, K.O. Funtana“ biti dostupan lokalnom stanovništvu i različitim interesnim
skupinama koje su prepoznate kao krajnji korisnici projekta.
Krajnji korisnici predmetnog projekta su:
− djeca predškolske dobi, osnovnoškolska i srednjoškolska djeca Općine Funtana-Fontane,
− mladi Općine Funtana-Fontane,
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− radno aktivno stanovništvo Općine Funtana-Fontane,
− umirovljenici i starije osobe Općine Funtana-Fontane,
− posjetitelji te inozemni i domaći gosti koji borave u smještajnim kapacitetima Općine
Funtana-Fontane.
Izgradnjom i opremanjem pješačke staze na k.č.br. 977, K.O. Funtana doprinijet će se
poboljšanju komunalne infrastrukture i podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva
Općine Funtana-Fontane. Naime, realizacijom projekta koji je predmet ove prijave omogućit
će se bolja povezanost dva dijela naselja Funtana, povećat će se sigurnost u prometu krajnjih
korisnika, poticanjem navike pješačenja motivirat će se krajnje korisnike na zdrav i aktivan
način življenja na otvorenom, a smanjit će se i potreba korištenja motornih vozila.
Datum:

Potpis i pečat:

13. siječnja 2021. godine

OPĆINA FUNTANA-FONTANE
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

2.
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20), članka
45. 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 13. siječnja
2021. godine, donosi
PLAN
davanja koncesija na području Općine Funtana – Fontane za 2021. godinu
Članak 1.
Donosi se Plan davanja koncesija za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Funtana – Fontane.
Članak 2.
U skladu s člankom 1. ovog Godišnjeg plana, a u svezi s člankom 44. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) u 2021. godini planiraju se dati
slijedeće koncesije:
1. Koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Funtana – Fontane u 2021. godini
− Planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija
− Vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana – Fontane
− Rok na koji se koncesija planira dati: pet godina
− Pravna osnova za davanje koncesije:
• Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18
i 32/20)
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• Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Funtana“,
broj 16/18)
− Procijenjena godišnja naknada: 3.000,00 kuna
− Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provedbe postupka za
davanje koncesije.
Članak 3.
Ovaj Plan dostavit će se Ministarstvu financija na propisanom obrascu.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Funtana“.
KLASA: 363-01/21-01/2
URBROJ: 2167/07-02/11-21-2
Funtana – Fontane, 13. siječnja 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA – FONTANE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.
3.
Na temelju članka 18. stavka 1. i 3. Zakona o koncesijama (Narodne novine 69/17, 107/20) i
članaka 44., 45. i 46. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18,
32/20) Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane, na sjednici održanoj dana 13. siječnja
2021. godine, donijelo je
ANALIZU DAVANJA KONCESIJE
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Općine Funtana – Fontane
1.

Uvod

Zakonom o komunalnom gospodarstvu obavljanje dimnjačarskih poslova regulirano je kao
uslužna komunalna djelatnost (čl. 24.), koja podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimnjaka,
dimovoda i uređaja za loženje u građevinama (čl. 25.), te za obavljanje koje predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave dodjeljuje koncesiju (čl. 44.).
Općina Funtana – Fontane uredila je pitanje obavljanja dimnjačarskih poslova sljedećim
aktima:
−
Odlukom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Funtana“, 16/18),
−
Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Općine Funtana“,
broj 13/19).
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Navedenim aktima određeno je da je područje Općine Funtana – Fontane jedno dimnjačarsko
područje i da dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o
koncesiji.
2.

Vrsta i predmet koncesije

Vrsta koncesije je koncesija za usluge.
Predmet koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova na čitavom području Općine Funtana
– Fontane.
3.

Svrha i cilj davanja koncesije

Svrha davanja koncesije je osigurati da se na području Općine Funtana – Fontane redovito,
kvalitetno i zakonito obavljaju dimnjačarski poslovi.
Cilj davanja koncesije je kroz redovito obavljanje dimnjačarskih poslova osigurati zaštitu
ljudskog zdravlja i imovine.
4.

Propisi koji se primjenjuju na dodjelu koncesija

Na postupak dodjele koncesije primjenjuju se:
−
Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/17, 107/20),
−
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18)
−
Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Funtana“, 16/18),
−
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj
13/19).
5.

Pravna analiza opravdanosti davanja koncesije

S obzirom na odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općina Funtana – Fontane ima
potrebu osigurati prikladni model za obavljanje dimnjačarskih poslova. Isti Zakon predviđa da
se dimnjačarski poslovi mogu obavljati na temelju dodijeljene koncesije.
U tom smislu, i opći akti Općine Funtana – Fontane navedeni pod točkama 1. i 4. ove Analize
predviđaju da će se dimnjačarski poslovi na području Općine obavljati na temelju koncesije.
Imajući navedeno u vidu, Općina Funtana – Fontane ima jasan i zakonit pravni temelj za
dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na svojemu području.
Gospodarski subjekt koji se želi nadmetati za dodjelu koncesije mora ispunjavati sve uvjete
određene zakonima i drugim propisima i općim aktima za obavljanje dimnjačarskih poslova.
6.

Financijska i ekonomska opravdanost davanja koncesije

Općina Funtana – Fontane ne predviđa nikakve značajnije troškove koje bi trebalo podmiriti
iz javnih sredstava zbog dodjele ove koncesije. Svaki alternativni model zadovoljavanja
potrebe za obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Općine, prouzročio bi značajno
veće troškove za Općinu Funtana, za koje se ne može očekivati da bi naknadno bili namireni.
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Općina Funtana – Fontane ne očekuje da će dodjela koncesije uzrokovati bilo kakvo
prekomjerno opterećenje za pravne i fizičke osobe koje će koristiti usluge koncesionara.
Istovremeno, Općina Funtana – Fontane opravdano očekuje da će dodjelom koncesije
ostvarivati prihode po osnovi koncesijske naknade. Uzimajući u obzir veličinu dimnjačarskog
područja, okvirni broj potencijalnih korisnika usluga koncesionara te stanje na tržištu
dimnjačarskih usluga, procjenjuje se da se minimalni iznos koncesijske naknade treba odrediti
u iznosu od 3.000,00 kuna. S obzirom da će se na temelju općih akata navedenih u točkama 1.
i 4. ove Analize koncesija dodijeliti na rok od pet godina, može se očekivati da će minimalni
ukupni prihod Općine Funtana – Fontane po osnovi dodijeljene koncesije tijekom toga
razdoblja iznositi 15.000,00 kn.
7.

Tehnička analiza opravdanosti davanja koncesije

Koncesionirana djelatnost dimnjačarskih poslova obavljat će se na cjelokupnom području
Općine Funtana – Fontane. Korisnici usluga bit će različite pravne i fizičke osobe, pri čemu
značajan broj korisnika otpada na stanovnike Općine. Osim toga, na području Općine djeluje
niz poduzetnika, koji pretežito djeluju u tercijarnom sektoru, s naglaskom na pružanje usluga
u vezi s turizmom i ugostiteljstvom, a koji će također biti korisnici dimnjačarskih usluga na
koje se ova koncesija odnosi.
Koncesija ne zahtijeva izgradnju, korištenje ili održavanje građevina, niti je obavljanje
koncesionirane djelatnosti podložno pravilima prostornog planiranja.
Koncesija nema značajke javno-privatnog partnerstva.
8.

Procijenjena vrijednost koncesije

Procijenjena vrijednost koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na cjelokupnom
području Općine Funtana – Fontane iznosi 15.000,00 kn godišnje, što za petogodišnje
razdoblje na koje se koncesija dodjeljuje ukupno iznosi 75.000,00 kn.
9.

Minimalni uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt koji se namjerava nadmetati za dodjelu koncesije treba zadovoljavati
sljedeće minimalne uvjete sposobnosti:
− imati pravnu i poslovnu sposobnost
• gospodarski subjekt mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je
predmet koncesije.
− imati tehničku i stručnu sposobnost:
• gospodarski subjekt mora zapošljavati ili za cijelo vrijeme trajanja ugovora
imati na raspolaganju dva radnika, od kojih jedan mora imati majstorski ispit, a
jedan odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje.
− imati financijsku sposobnost:
• gospodarski subjekt mora biti neprekidno solventan u razdoblju od 6 mjeseci
koje prethodi danu podnošenja ponude .

Broj: 1/2021
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Rok na koji se daje koncesija

Koncesija se daje za rok od 5 godina.
11.

Javni interes

Javni interes pri dodjeli koncesije ogleda se u zaštiti zdravlja i imovine građana, te smanjenju
zagađenosti zraka i nepovoljnih utjecaja na okoliš.
12.

Usklađenost s planovima

Dodjela ove koncesije usklađena je s planom davanja koncesije Općine Funtana – Fontane.
13.

Zaključak

Ova Analiza predstavlja osnovu za izradu nacrta dokumentacije za nadmetanje koja će se
koristiti u postupku dodjele koncesije.
KLASA: 363-01/21-01/3
URBROJ: 2167/07-02/11-21-2
Funtana – Fontane, 13. siječnja 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA – FONTANE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.
II. Općinski načelnik
1.
Na temelju članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine
Funtana“, broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane dana 13.
siječnja 2021. godine donio je
ODLUKU
o privremenom financiranju udruga
Članak 1.
Radi ostvarivanja redovnog programa rada udruga koje djeluju na području općine FuntanaFontane u vidu aktivnog učešća u sustavu natjecanja te organizacije raznih sportskorekreacijskih aktivnosti, odnosno kako ne bi došlo do poteškoća u njezinom radu, a u
krajnjem slučaju i do prestanka rada udruge, odobrava se privremeno financiranje sljedećih
udruga:
− Nogometnog kluba Funtana,
− Odbojkaškog kluba Funtana-Vrsar i
− Boćarskog kluba Funtana.

Broj: 1/2021
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Članak 2 .
Udruge iz članka 1. ove Odluke obvezuju se prijaviti na Javni poziv za financiranje programa
i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu
(u daljnjem tekstu: Javni poziv).
Članak 3.
(1) Općina Funtana-Fontane će s udrugama iz članka 1. ove Odluke sklopiti Ugovor o
privremenom korištenju sredstava Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu (u
daljnjem tekstu: Ugovor), a iznos sredstava koji se pojedinoj udruzi može isplatiti iznosi
do maksimalno 25% sredstava odobrenih u 2020. godini.
(2) Sredstva isplaćena temeljem Ugovora činit će sastavni dio ukupno odobrenih sredstava
putem Javnog poziva.
Članak 4.
U slučaju da pojedina udruga iz članka 1. ove Odluke ne zadovolji kriterije iz Javnog poziva i
ne ostvari pravo na financiranje iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, ista mora sredstva
vratiti u Proračun u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Javnog poziva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Funtana“.
KLASA: 022-06/21-01/1
URBROJ: 2167/07-03/15-21-1
Funtana-Fontane, 13. siječnja 2021. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

