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I. Općinsko vijeće
29.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine
Općine Vižinada-Visinada“ broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017.
godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č. 3252/16 i
3252/17 sve k.o. Vižinada radi izgradnje poslovne zgrade - centra kreativnosti
Članak 1.
Raspisat će se natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. 3252/16 i 3252/17
sve k.o. Vižinada, koje predstavljaju uređeno neizgrađeno građevinsko zemljište, radi
izgradnje poslovne zgrade - centra kreativnosti, sukladno odredbama Prostornog plana
uređenja Općine Vižinada-Visinada (Službeni glasnik Grada Poreča, broj 1/04 i 4/04,
Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 04/15 i 08/16), a u skladu s tekstom
natječaja koji čini prilog ove Odluke.
Članak 2.
Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada za
provedbu ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/17-01/02
URBROJ: 2167/05-01-17-3
Vižinada-Visinada, 27. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

30.
Na osnovu članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o političkim
strankama (NN 36/01) i i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene
novine Općine Vižinada-Visinada 04/09,01/10, 06/13 - pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi
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iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za VI – XII / 2017.
Članak 1.
Ovom Odlukom iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za VI – XII/2017.
godini raspoređuju se sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna na poziciji 003 "sredstva
za rad političkih stranaka", što po članu Općinskog vijeća iznosi 86,9565 kuna
mjesečno, a članicama (žene) još 8,6956 kn/mj.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada broji 11 članova pripadnika
političkih stranaka i kandidacijske liste i to:

1.
2.
3.

Politička stranka – nezavisna lista
IDS
Kandidacijska lista M. Ritossa
SDP

član
3
1
2

članica
1
4

Ukupno
4
1
6

Članak 3.
Sukladno prethodnim odredbama iz ove Odluke mjesečne naknade pojedinoj
političkoj stranci iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2017. iznose:
Politička stranka – nezavisna lista
IDS
Kandidacijska lista M. Ritossa
SDP

Iznos kn
356,52
86,96
556,53

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u " Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada" a primjenjuje se od 01. lipnja 2017. godine.
KLASA: 011-01/17-01/02
URBROJ: 2167/05-01-17-5
Vižinada-Visinada, 27. 06. 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

31.
Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine,
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka
30. Statuta Općine Vižinada- Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada,
broj 06/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici
održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi
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ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU
OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
Stavak 2. članka 68. Odluke o komunalnom redu na području Općine
Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 01/15) mijenja
se i glasi:
„U razdoblju od 01.07. do 31.08. tijekom kalendarske godine u naselju Vižinada i
naseljima koja imaju registrirane smještajne jedinice, zabranjuje se izvođenje
građevinskih radova kao što su zemljani iskopi, rušenja, zidanja, odnosno izrada
konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova,
neovisno o načinu gradnje, te unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i
pregrada, žbukanje i slično, koji se izvode kontinuirano uz upotrebu građevinskih
strojeva i građevinskih alata koji proizvode buku.“
U članku 68. nakon stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. kako slijedi:
„Svi ostali radovi koji se ne izvode uz upotrebu građevinske mehanizacije, a pogotovo
unutarnji građevinski radovi dozvoljavaju se u vremenu od 10.00 do 18.00 sati.
Do dana zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu stavaka 2. i 3. ovog članka
investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su
istu osloboditi od svih stvari i vratiti u prijašnje stanje.
U području zona, razdoblju i vremenu utvrđenim stavcima 2. i 3. ovog članka iznimno
se mogu izvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima:
-

-

-

hitne intervencije na popravcima objekata i uređenju komunalne i ostale
infrastrukture kojima se sprječavaju posljedice po život i zdravlje ljudi, kao i
veća oštećenja na nekretninama,
nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost
po život i zdravlje ljudi,
radovi koji se izvode u javnom interesu, a čiji je investitor Općina VižinadaVisinada, ustanova ili trgovačko društvo u potpunom ili djelomičnom
vlasništvu Općine Vižinada-Visinada,
radovi na građevinama kojima je odlukom Vlade ili posebnim zakonom
utvrđen interes Republike Hrvatske,
uklanjanje građevina na temelju inspekcijskog rješenja,
gradnja građevina i izvođenje radova kojima se objektivno ne ometa uspješno
odvijanje turističke sezone, kada je udaljenost mjesta gradnje građevina ili
mjesta izvođenja radova od ugostiteljsko-turističkih kapaciteta i objekata za
smještaj gostiju preko 100 metara zračne linije.“
Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o komunalnom redu na području Općine VižinadaVisinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 01/15) ostaju
nepromijenjene.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/17-01/02
URBROJ: 2167/05-01-17-6
Vižinada-Visinada, 27. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

32.
Na temelju članka 103. stavka 1. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst)
te članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine VižinadaVisinada“ broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada je na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine
donijelo slijedeću
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake:
katastarska čestica br. 4087/3, površine 121 m2, katastarska općina Vižinada sukladno
skici izrađenoj od geodetskog ureda: Geoplan d.o.o. Poreč, Partizanska 4/I.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u PorečuParenzo – Zemljišni knjižni odjel, izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj
uporabi na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na
ime i u korist Općine Vižinada-Visinada.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada“.
KLASA:011-01/17-01/02
URBROJ: 2167/05-01-17-7
Vižinada-Visinada, 27. 06. 2017.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

33.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Vižinada - Visinada (Službene novine
Općine Vižinada - Visinada broj 06/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
O IZRADI STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU
OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
Donosi se odluka o izradi Strateškog plana razvoja turizma na području
Općine Vižinada-Visinada za razdoblje 2018.-2025. godine (u daljnjem tekstu:
Strateški plan)
Članak 2.
Izrada Strateškog plana predlaže se u cilju povećanja ekonomskih efekata u
turizmu i stvaranja preduvjeta za održiv i planirani razvoj turizma s ciljem povećanja
konkurentnosti turizma područja i boljeg tržišnog pozicioniranja destinacije.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za provođenje svih potrebnih aktivnosti
vezanih za izradu Strateškog plana.
Članak 4.
U izradu Strateškog plana ukupnog razvoja uz službenike Jedinstvenog
upravnog odjela i podršku vanjskih konzultanata, aktivno će se uključiti i
predstavnici gospodarskog i društvenog sektora Općine.
Članak 5.
Izvori za financiranje Strateškog plana planiraju se u stopostotnom iznosu iz
Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA:011-01/17-01/02
URBROJ: 2167/05-01-17-8
Vižinada-Visinada, 27. 06. 2017.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato

34.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Vižinada - Visinada (Službene novine
Općine Vižinada - Visinada broj 06/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Vižinada-Visinada opredjeljuje se za provođenje
aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i
djece, vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.
Članak 2.
Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva „Općina VižinadaVisinada - prijatelj djece“ temeljit će se na sljedećim dokumentima:
1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:
- djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu,
jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili
društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili
drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika“
- djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući
fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni
- pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili
na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi
kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako
i na odluke koje donosi obitelj
- djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja
koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja.
Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u
obzir.
2. Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.
čiji su strateški ciljevi:
- osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci
- eliminacija svih oblika nasilja nad djecom
- osiguravanja prava djece u ranjivim situacijama
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- osiguranje aktivnog sudjelovanja djece
3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća
Europe koja je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz
lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno
sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice
u procesima odlučivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog života.
Članak 3.
Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna
načina. To su:
- Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi
osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u općini
- Evidentiranje postignutih rezultata
- Medijsko praćenje dometa akcije
- Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog
naziva „Općina Vižinada-Visinada – prijatelj djece“.
Članak 4.
U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, Općinsko
vijeće Općine Vižinada-Visinada (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) donijet će
Program projekta „Općina Vižinada-Visinada – prijatelj djece“ za period od 2017. do
2021. godine.
Članak 5.
Temeljem Programa projekta „Općina Vižinada-Visinada – prijatelj djece“,
Općinsko vijeće svake će godine prilikom donošenja Proračuna Općine VižinadaVisinada, donositi operativni dokument – Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba
djece u Općini Vižinada-Visinada za narednu godinu.
Članak 6.
Općina Vižinada-Visinada će svake godine u povodu Dječjeg tjedna analizirati
ostvarivanje dokumenata iz članka 4. i 5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo
unapređenje.
Članak 7.
Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“ provodit će Koordinacioni odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“ za Općinu Vižinada-Visinada.
Odluku o imenovanju članova Koordinacionog odbora donijet će Općinski
načelnik Općine Vižinada-Visinada u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 8.
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Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Vižinada-Visinada.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA:011-01/17-01/02
URBROJ: 2167/05-01-17-9
Vižinada-Visinada, 27. 06. 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

