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I. Općinsko vijeće
15.
Na temelju članka 20. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne
novine“, broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada
(„Službene novine Općine Vižinada-Visinada“, broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13),
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 24. svibnja
2018. godine, donosi
ODLUKU
o lokalnim porezima Općine Vižinada-Visinada
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Vižinada-Visinada,
obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i
plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.
II. OPĆINSKI POREZI
Članak 2.
Općinski porezi Općine Vižinada-Visinada jesu:
1.
2.
3.
4.

prirez porezu na dohodak,
porez na potrošnju,
porez na kuće za odmor,
porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine
Vižinada-Visinada sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o
porezu na dohodak te ove Odluke.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na
dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine VižinadaVisinada.
Članak 4.
Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu
o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke.
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice iz članka 4.
ove Odluke.
Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna
uprava.
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2. Porez na potrošnju
Članak 7.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala
žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u
ugostiteljskim objektima na području Općine Vižinada-Visinada.
Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske
usluge na području Općine Vižinada-Visinada.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
objektima na području Općine Vižinada-Visinada, a u koju nije uključen porez na
dodanu vrijednost.
Članak 8.
Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3% od osnovice iz članka 7. stavak
3. ove Odluke.
Članak 9.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u
kalendarskom mjesecu.
Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela obračunskog razdoblja, tada je
obračunsko razdoblje jednako razdoblju poslovanja.
Porezni obveznik dužan je za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na
potrošnju i iskazati je na Obrascu PP-MI-PO, koji, osim podataka o obvezniku poreza,
sadrži i podatke o mjestu obavljanja djelatnosti za koje se prijava poreza podnosi,
podatke o obračunskom razdoblju, osnovici poreza, stopi poreza i utvrđenoj obvezi
poreza na potrošnju.
Porezni obveznik dužan je prijavu poreza na potrošnju iz stavka 3. ovog članka
dostaviti tijelu iz članka 15. ove Odluke do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec,
pojedinačno za svaki poslovni prostor.
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 10.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor
na području Općine Vižinada-Visinada.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Članak 11.
Porez na kuće za odmor ne plaća se:
– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih
nepogoda (poplava, požar, potres i sl.) te zbog starosti i trošnosti,
– na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,
– na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave koje služe za smještaj djece do 15 godina starosti.
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Članak 12.
Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.
Visina poreza iz stavka 1. ovog članka iznosi 15,00 kuna godišnje po četvornom
metru korisne površine kuće za odmor.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju tijelu iz članka 15. ove Odluke dostaviti
podatke o kućama za odmor odnosno mjesto gdje se nalaze objekti te korisnu
površinu istih do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u
roku od 15 dana od datuma nastanka promjene.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju poreza.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 13.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne
površine na području Općine Vižinada-Visinada.
Javnom površinom iz stavka 1. ovog članka smatraju se sve površine u vlasništvu
Općine Vižinada-Visinada odnosno površine kojima upravlja Općina VižinadaVisinada i sve površine na kojima je Općina Vižinada-Visinada nadležna za davanje
odobrenja za obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez dobivenog odobrenja.
Članak 14.
Visinu, uvjete i način obračuna i plaćanja poreza za korištenje javnih površina
propisat će posebnom odlukom Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada.
III. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 15.
Poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2. točka 2. i 3. za
Općinu Vižinada-Visinada obavlja Istarska županija putem svog nadležnog upravnog
tijela, dok poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza iz članka 2. točka 4. obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.
Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te druga postupovna pitanja
koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima te zakon
kojim je uređen porezni postupak.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općinskim porezima
(„Službeni glasnik Grada Poreča“, broj 14/2001), Odluka o prirezu poreza na dohodak
(„Službeni glasnik Grada Poreča“, broj 4/2004) i Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o prirezu poreza na dohodak („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“,
broj 1/2012).
Postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji su započeti prije stupanja na
snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima
(„Službeni glasnik Grada Poreča“, broj 14/2001) i drugih propisa koji su važili u
trenutku njihovog započinjanja.
Članak 17.
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Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu osmoga dana od
dana objave.
Ova Odluka objavljuje se i u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/18-01/09
URBROJ: 2167/05-01-18-2
Vižinada-Visinada, 24. 05. 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
16.
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine,
br. 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, 163/13, 147/14 i 36/15), članka 30.
Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br.
04/09, 01/10, 02/13, 06/13 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada, br. 02/15), a po provedenom Pozivu na dostavu ponuda u
postupku jednostavne nabave- evidencijski broj nabave JN-14/18-2, Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine donosi
Odluka
o povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa
uz nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Na temelju Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za
izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste na području Općine
Vižinada-Visinada u 2018. godini, JN-14/18-2, KLASA: 363-01/18-01/20, URBROJ:
2167/05-02-18-1, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:
Uslužni obrt Ritoša, vl. Zoran Ritoša, OIB: 97740466811, Vižinada,
Crklada 12
Članak 2.
Obavljanje komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz
nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada povjerava se do
31.12.2018. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz
nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
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KLASA: 011-01/18-01/09
URBROJ: 2167/05-01-18-3
Vižinada-Visinada, 24. 05. 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
17.
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), a u
svezi s člankom 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), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada
na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave
za sanaciju krova na kući Prgomet
Članak 1.
Daje se suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za sanaciju krova na
kući Prgomet, zgr. 144/5 K.O. Vižinada u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada.
Članak 2.
U Proračunu Općine Vižinada-Visinada za 2018. godinu programom 1006 Upravljanje imovinom na poziciji R060 planirana je realizacija Tekućeg projekta
T100605 – Sanacija krova na kući Prgomet u iznosu od 100.000,00 kuna.
Članak 3.
Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada za
pokretanje postupka nabave te sklapanje i potpisivanje ugovora s odabranim
ponuditeljima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/18-01/09
URBROJ: 2167/05-01-18-4
Vižinada-Visinada, 24. 05. 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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18.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) te članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada
(Službene novine Općine Vižinada, broj 6/13), Općinsko vijeće Općine VižinadaVisinada na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2018. godine donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vižinda- Visinada (Službeni novine Općine
Vižinda br. 6/13) u članku 44. stavak 2. riječi „prije utvrđivanja“ zamjenjuju se
riječima: „na kraju“.
Članak 2.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada.
Članak 3.
Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
novinama.
KLASA: 011-01/18-01/09
URBROJ: 2167/05-01-18-5
Vižinada-Visinada, 24. 05. 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

19.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) te članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada
(Službene novine Općine Vižinada – Visinada br. 6/13), Općinsko vijeće Općine
Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2018. godine donosi
STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
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U Statutu Općine Vižinada - Visinada (Službene novine Općine Vižinada- Visinada
br. 6/13) u članku 18. stavak 1. , iza riječi „birača Općine Vižinada-Visinada“ dodaju
se riječi „ili 2/3 članova Općinskog vijeća.“
U stavku 2. brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je izabran zajedno s njim, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom
većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 2.
U članku 19. stavak 1. brojka: „30“ zamjenjuje se brojkom: „60“.
U stavku 2. brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“.
Članak 3.
Članak 33. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih
izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.“
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka
tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju
svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori,
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
Općinskog vijeća.“
Stavak 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
Članak 4.
U članku 68. st. 2. riječi „njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju se riječima
„članovi Općinskog vijeća“.
Članak 5.
U članku 83. stavku 2. riječi „Općinski načelnik“ zamjenjuju se riječima „Na
prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće“.
Članak 6.
U članku 85. stavak 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju „gospodara“.
Članak 7.
Članak 89. mijenja se i glasi:
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„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog
proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim
zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.
Članak 8.
Iza članka 89. dodaju se članci 89.a, 89.b, 89.c i 89.d koji glase:
„Članak 89.a.
Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog
prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku
koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njihovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njima.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će
povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog
načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom
zakonu.
Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku
od 45 dana od dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od
dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1.
ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni
općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske
u roku od 8 dana od dana objave rješenja.“
„Članak 89.b
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine,
privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o
privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela
Općine Vižinada-Visinada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca
Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili
povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije
razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
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Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska
povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka
sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim
zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“
„Članak 89.c
Ako u tekućoj godini Općinsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti
odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka
privremenog financiranja, osim u slučaju iz članka 89.a stavka 1. Statuta, na prijedlog
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća stupa na snagu
danom objave u »Narodnim novinama«.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predsjednik Općinskog vijeća
može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana
od objave rješenja.“
„Članak 89.d
Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti
Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njihove zamjenike koji su izabrani
zajedno s njima:
- ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenog u članku 89.c.
stavku 1. Statuta novoizabrano predstavničko tijelo ne donese proračun u roku od 90
dana od konstituiranja,
- ako predstavničko tijelo ne donese proračun u roku iz članka 89.a stavka 4. Statuta.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika
Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i
općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća i
razrješenju općinskog načelnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim
novinama.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 3. ovoga članka predsjednik
raspuštenog Općinskog vijeća i razriješeni općinski načelnik mogu podnijeti tužbu
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja“
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Članak 9.
U članku 95. riječi „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima „nadzire
zakonitost“.
Članak 10.
U članku 100. stavak 2. riječi „dan nakon objave“ zamjenjuju se riječima „prvog dana
od dana objave“.
Članak 11.
Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta
Općine Vižinada-Visinada.
Članak 12.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim
novinama.
KLASA: 011-01/18-01/09
URBROJ: 2167/05-01-18-6
Vižinada-Visinada, 24. 05. 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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II Općinski načelnik
5.
Na temelju članka 207. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09,
63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. 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) te članka 42. Statuta Općine VižinadaVisinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 06/13 - pročišćeni tekst),
Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost
javne odvodnje, Poreč, na Odluku o III. izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge
javne odvodnje, KLASA: 325-02/18-01/01, URBROJ: 2167-01-03/2/18-10, od
23. ožujka 2018. godine.

2.

Odluka iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

3.

Zadužuje se Odvodnja Poreč d.o.o. Poreč da sukladno članku 207. stavak 5.
Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,
14/14) Odluku iz točke 2. ovog Zaključka dostavi Vijeću za vodne usluge.

4.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Općine VižinadaVisinada.

KLASA: 325-01/18-01/02
URBROJ: 2167/05-02-18-4
Vižinada-Visinada, 12. 04. 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac v.r.

6.
Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o Zaštiti potrošača (Narodne novine, broj
41/14, 110/15), članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine
Općine Vižinada-Visinada, broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13-pročišćeni tekst) i članka
4. stavak 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine
Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 04/15),
Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada dana 08. svibnja 2018. godine donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Općine Vižinada-Visinada
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Članak 1.
Vladimir Ivančević, dosadašnji predstavnik Društva za zaštitu potrošača Istre,
razrješava se dužnosti člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine
Vižinada-Visinada.
Članak 2.
Ljubo Marčeta, predstavnik Društva za zaštitu potrošača Istre, imenuje se članom
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Vižinada-Visinada.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 023-01/18-01/15
URBROJ: 2167/05-02-18-3
Vižinada-Visinada, 08. 05. 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac v.r.
7.
Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom („Narodne novine“ broj 50/17) te članka 42. Statuta Općine VižinadaVisinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 06/13 - pročišćeni tekst),
a po dobivenom mišljenju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine VižinadaVisinada, KLASA: 363-01/18-01/19, URBROJ: 2167/05-02-18-4, od 15.05.2018.
godine, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
1.

Daje se suglasnost na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

2.

Daje se suglasnost na Odluku o cjeniku javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
od dana 28.02.2018. godine, KLASA: 363-01/18-01/01, URBROJ:
2167-01-04/1-18-7.

3.

Daje se suglasnost na Odluku o cijenama dodatnih usluga u radnoj
jedinici Čistoća od dana 28.08.2018. godine, KLASA: 363-01/1801/01, URBROJ: 2167-01-04/1-18-8.

4.

Odluke iz točke 2. i 3. ovog Zaključka čine sastavni dio istog.
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5.

Cjenici iz ovog Zaključka primjenjuju se od 01.07.2018. godine.

6.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da postupi sukladno članku 33.
stavku 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

7.

Ovaj Zaključak i Odluke iz točke 2. i 3. ovog Zaključka imaju se
objaviti u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada.

KLASA: 363-01/18-01/19
URBROJ: 2167/05-02-18-7
Vižinada-Visinada, 28. 05. 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac v.r.

