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I. Općinsko vijeće 
 

4. 
 Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 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 22. veljače 2021. godine donosi 
 
 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA  OPĆINE FUNTANA-FONTANE 

 
 

Članak 1. 
U članku 19. Statuta Općina Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, 

broj 02/13, 04/15 i 05/18) u stavku 2. riječi „ured državne uprave u županiji i nadležna 
središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom Zakonu“ 
zamjenjuju se riječima: 

 „tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu“. 

 
Članak 2. 

 Članak 29. mijenja se i glasi: 
  „Odluka o raspisivanju referenduma sadrži odredbe propisane zakonom“. 

 
Članak 3. 

U članku 41. brojka: „9“ mijenja se u brojku: „7“. 
 

Članak 4. 
U članku 45. stavku 7. riječi „o izborima članova predstavničkog tijela“ brišu se.  

 
Članak 5. 

U članku 60. stavku 2. riječi „predstojnika državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 
riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

 
Članak 6. 

 Članak 61. mijenja se i glasi: 
„Ako za vrijeme trajanja mandata načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je načelnik 

onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 

načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati načelnik na početku mandata 

iz reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća 

načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

Zamjenik načelnika, član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovoga članka je privremeni 

zamjenik načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog 

kojih načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se 

osiguralo nesmetano funkcioniranje općine. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja načelnika ostvaruje prava načelnika. 
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Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata načelnika, 

raspisati će se prijevremeni izbori za načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti načelnika po prestanku razloga zbog kojih je načelnik bio 

onemogućen u obavljanju svojih dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom 

stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka načelnik ili pročelnik upravnog tijela 

općine nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća 

odmah po nastanku tih okolnosti. 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 

dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

načelnika“. 

 
Članak 7. 

 Članak 62. briše se. 
 

Članak 8. 
U članku 63. riječi „i njegov zamjenik odlučuju“ zamjenjuje se riječju „odlučuje“.   

 
Članak 9. 

 U članku 64. stavku 1. riječi „i zamjeniku“ brišu se. 
 U stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime mogu“ 
zamjenjuju se riječju „može“. 
    

Članak 10. 
U članku 65. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.  

 
Članak 11. 

Članak 85. mijenja se i glasi: 
„Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom 

djelokrugu obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu“. 

 
Članak 12. 

U članku 91. riječi „ i Zamjenika“ brišu se. 
 

Članak 13. 
 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Funtana (“Službeni 
glasnik Općine Funtana” broj 02/13, 04/15 i 05/18) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog 
Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.  

 
Članak 14. 

U ostalom dijelu Statut ostaje neizmijenjen. 
 

Članak 15. 
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Funtana”, osim 
članaka 3. i 6., koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 
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slijedećih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 
 
 
KLASA: 011-01/21-01/1 
URBROJ: 2167/07-02/31-21-2 
Funtana-Fontane, 22.02.2021. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Tonković, v.r. 

 
 

5. 
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine'', broj 82/15) 

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 22. veljače 
2021. godine, donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite 

na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu 
 
 

I. 
Usvaja se razmotreno Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine 

Funtana-Fontane za 2020. godinu. 
 

II. 
Razmotreno Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-

Fontane za 2020. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Funtana". 
 
 
KLASA: 810-01/20-01/1 
URBROJ: 2167/07-02/31-21-11 
Funtana-Fontane, 22.02.2021. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marin Tonković, v.r. 
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6. 
Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine'', broj 82/15) 

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 22. veljače 
2021. godine, donosi 

 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu 
 
 

I. 
Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-

Fontane za 2021. godinu. 
 

II. 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 

2021. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

III. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Funtana". 
 
 

KLASA: 810-01/21-01/2 
URBROJ: 2167/07-02/31-21-3 
Funtana-Fontane, 22.02.2021. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Marin Tonković, v.r. 

 
 

II. Općinski načelnik 
 

4. 
 Temeljem članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne 
novine" broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 
133/13 i 63/14) te članka 57. Statuta Općine Funtana - Fontane ("Službeni glasnik Općine 
Funtana", broj 02/13, 04/15 i 05/18) Općinski načelnik Općine Funtana - Fontane, dana 25. 
siječnja 2021. godine donosi 

 
P L A N 

upravljanja pomorskim dobrom na području  
Općine Funtana - Fontane za 2021. godinu 
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Članak 1. 
Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godine (u nastavku: Plan) utvrđuje se 

sadržaj i način redovnog upravljanja pomorskim dobrom van obuhvata dodijeljenih koncesija, 
sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, obilazak i kontrola, održavanje čistoće i 
prohodnosti pomorskog dobra van obuhvata koncesija i mikrolokacije za obavljanje 
djelatnosti.  

 
Članak 2. 

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, 
briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko 
korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. 

O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na njegovom području, vodi 
brigu o zaštiti i održava ga Općina Funtana – Fontane (u nastavku: Općina). 

Redovno upravljanje pomorskim dobrom vrši se putem:  
• izdavanja koncesijskih odobrenja, 
• održavanja pomorskog dobra (uređenje, čišćenje i sl.). 

 
Članak 3. 

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom čine: 
1. Sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje, 
2. Sredstva koja su osigurana u Proračunu Općine za 2021. godinu. 

Za redovno upravljanje pomorskim dobrom planiraju se slijedeća sredstva: 
1. Sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje u iznosu od 

420.000,00 kn, 
2. Sredstva Proračuna Općine za 2021. godinu i drugi izvori u iznosu od 1.909.200,00 kn. 

Gore navedena sredstva planiraju se utrošiti na redovito čišćenje i održavanje plaža, 
dohranu plaže, nabavu urbane opreme, odvoz smeća, hortikulturno uređenje i održavanje 
zelenih površina, uređenje sunčališta i dr. 

 
Članak 4. 

 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom sadrži popis svih mikrolokacija na 
pomorskom dobru na području Općine, kao i popis djelatnosti koje se na njima mogu 
obavljati. 
 Sastavni dio plana je pregledna karta pomorskog dobra na kojoj su naznačene sve 
mikrolokacije za koje je moguće dati koncesijsko odobrenje. 
 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom usklađen je sa županijskim planom 
upravljanja  pomorskim dobrom. 
 

Članak 5. 
 Na pomorskom dobru van obuhvata koncesija na području Općine mogu se obavljati 
djelatnosti kako slijedi: 
1. Plaža Farnažina - iznajmljivanje brodica na vesla, jedrilica, dasaka za jedrenje, sandolina, 

pedalina, postavljanje aquaparka i drugih zabavnih sadržaja, usluge masaže, iznajmljivanje 
ležaljki, suncobrana, pribora i opreme za ronjenje, kupanje i sl.. 

2. Područje plaže uz šetnicu Funtana - Bijela uvala - iznajmljivanje brodica na vesla, 
jedrilica, daska za jedrenje, sandolina, pedalina, ležaljki, suncobrana, skutera (jet ski), 
usluge masaže, postavljenje aquaparka i drugih zabavnih sadržaja.   

3. Područje autokampa Puntica - iznajmljivanje brodica na vesla, jedrilica, daska za jedrenje 
sandolina, pedalina, postavljanje aquaparka i drugih zabavnih sadržaja, iznajmljivanje 
ležaljki, suncobrana, pribora i opreme za ronjenje, kupanje i sl.. 
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 Na unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH mogu se obavljati 
djelatnosti obuke ronjenja, plivanja, jedrenja i veslanja. 
 Na unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH mogu se obavljati 
djelatnosti iznajmljivanja sredstava za vuču upotrebom razne opreme (banana, tuba, padobran 
i sl.), te djelatnosti iznajmljivanja plovila (jedrilica, čamaca na vesla i motorni pogon, 
sandolina, dasaka za jedrenje, pedalina i sl.). 

 
Članak 6. 

 Koncesijska odobrenja, temeljem provedenog postupka, izdaje Vijeće za davanje 
koncesijskog odobrenja. 
 Koncesijsko odobrenje za obavljanje navedenih djelatnosti na utvrđenim 
mikrolokacijama  pomorskog dobra izdaje se u pravilu za vremenski period od 1 godine, a 
maksimalno do 5 godina. 
 Iznimno, koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, a koje 
se odnose na kulturne, zabavne sportske i komercijalne priredbe može se dati i na vremenski 
period određen na dane. 
  

Članak 7. 
 Prilikom ishodovanja koncesijskog odobrenja plaća se naknada za obavljanje 
djelatnosti na pomorskom dobru, sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom 
dobru, a koji je sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru. 
 

Članak 8. 
 Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 342-01/21-01/2 
URBROJ: 2167/07-03/31-21-1 
Funtana-Fontane, 25.01.2021.  
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 
 


