ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vižinada održane 03.kolovoza 2021. godine, s
početkom u 19.00 sati u prostorijama zajednice Talijana.
Prisutni članovi Općinskog vijeća: Oliver Arman, Mauricio Poropat, Bojan Rosić, Martina
Dobrilović, Ana Ritoša, Vedran Pilat, Alen Laković i Veronika Beaković.
Odsutni članovi: Maksimilian Ritossa.
U radu još učestvuje Gordana Bottezar pročelnica JUO-a, Marko Ferenac načelnik i Neda
Šainčić Pilato, zamjenica načelnika iz reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine.
Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika, te OV može donositi pravovaljane odluke.
Predsjedavajući daje na glasanje predloženi dnevni red.

DNEVNI RED

1.Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu
3. Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
4. Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.
godinu
5. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada
za 2020. godinu
6. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja za Općinu
Vižinada-Visinada u 2020. godini
7. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za
2020. godinu
8. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine
Vižinada-Visinada za 2020. godinu
9. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za
2020. godinu
10. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
11. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu
12. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za izgradnju javne
rasvjete
13. Odluka o davanju suglasnosti Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići i jaslice „Radost“
Poreč za zapošljavanje djelatnika
14. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine VižinadaVisinada za
VI-XII/2021. godinu
15. Suglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu
od požara Poreč za 2020. godinu i Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020.
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16. Odluka o zahtjevu za obročnu otplatu Pilat trgovine j.d.o.o.
17. Vijećnička pitanja

Vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.

TOČKA 1.
Predsjedavajući otvara 1. točku dnevnog reda verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće
sjednice. S obzirom da nema primjedbi zapisnik se daje na glasanje.
Vijeće jednoglasno prihvaća.
TOČKA 2.
Predsjedavajući otvara 2. Točku dnevnog reda Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Vižinada-Visinada za 2020.godinu.
Načelnik detaljno obrazlaže Godišnji izvještaj. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od
8.719.996,31 kuna, a rashodi u iznosu od 15.878.280,81 kuna.
Alen Laković zahvaljuje se na detaljno obrazloženom Godišnjem izvještaju. Ukazuje na
grešku na stranici 24 „ otplaćeno je ukupno 2.779.258,78 kn nije bilo otplata“. Zanima ga zašto nisu
realizirane subvencije za poljoprivrednike, i što je sa potporama za azbest.
Načelnik odgovara da su subvencije za poljoprivrednike bile predviđene , trebalo je razraditi
program kojeg nismo uspjeli razraditi, pa se to prebacilo na slijedeću godinu. Glede programa azbesta
on se nije u potpunosti realizira. Treba se izvršiti isplata.
Predsjedavajući informira vijeće da je Ministarstvo poljoprivrede putem svojih mjera direktno
pomoglo poljoprivrednicima.
Alen Laković ističe da bez obzira na Ministarstvo treba i Općina pomoći svojim
poljoprivrednicima.
Vedran Pilat smatrao je da je azbest već riješen.
Načelnik odgovara da nije isplaćeno.
Pročelnica ističe da su sredstva rezervirana za isplatu.
Alen Laković smatra da se indeks ostvarivanja ne prikazuje realno. Trebalo bi prikazivati
indeks u odnosu na plan , a ne sukladno rebalansima.
Načelnik odgovara da je to zakonski regulirano.
Vedran Pilat ukazuje na greške u datumima.
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Predsjedavajući predlaže da se uz ovu točku dadu na glasanje i točke do 9. predloženog
dnevnog reda.
S obzirom da se vijećnici slažu sa prijedlogom daju se na glasanje točka 2. Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna općine Vižinada-Visinada za 2020.godinu, točka 3. Izvješće o ostvarenju
programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, točka 4. Izvješće o ostvarenju
programa gradnje objekata.

Vijeće jednoglasno prihvaća.
TOČKA 10.
Predsjedavajući otvara 10. Točku dnevnog reda Izvješće o radu Općinskog načelnika za
razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine

izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2020.godinu.
Načelnik obrazlaže Izvješće.
Alen Laković predlaže da se u budeće doda i broj riješenih predmeta, iznos naplaćenih
naknada i slično. Ujedno postavlja pitanje kako se rješavaju dugovanja komunalne naknade, kada će
kuća Maraston u funkciju. Napominje da je kvaliteta radova na kanalizacijskom sustavu dosta upitna.
Ukazuje na problem potpornog zida.
Načelnik odgovara da ukoliko se stavljaju i brojke u izvješće onda to iziskuje veću razradu a
i samim time treba više uložiti vremena. Ove je godine bilo u planu staviti Centar u funkciju, no
sukladno trenutnim epidemiološkim mjerama nije isplativo. Glede radova na kanalizaciji izvođač je
dobro krenuo, no u jednom trenutku su stali, no još uvijek sukladno planu dinamike. Kako bi cesta
bila stabilna nužno je napraviti potporni zid. Za izgraditi potporni zid treba izdvojiti oko 300.000,00
kuna što nije mali iznos. Pokušavamo pronaći modalitet financiranja, čak se razmišljalo da se krene
tužbom prema vlasniku zemljišta, no to bi trajalo godinama. Svakako potporni zid neće riješiti
vlasniku nekretnine problem sa oborinskim vodama.
Veronika Beaković napominje da je cijela cesta sužena nakon asfaltiranja.
Vedran Pilat predlaže da se izvide mogućnosti izgradnje potpornog zida ali i da se utvrdi
eventualna odgovornost. Pretpostavlja da će se asfaltirati ostatak nakon izgradnje potpornog zida.
Veronika Beaković postavlja pitanje zašto Staniši nisu uvršteni u prijedlog za izgradnju
kanalizacije.
Načelnik odgovara da je svojevremeno dobio odgovor da su Staniši udaljeni, da je malo
obitelji, te da je izražena visinska razlika, isto kao što Velići nisu išli sa Brigom. Postoje manji sustavi
koji se mogu planirati za takva manja naselja.
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Predsjedavajući daje na glasanje Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanjprosinac 2020.godine.
Vijeće jednoglasno prihvaća.

TOČKA 11.
Predsjedavajući otvara 11.točku dnevnog reda I. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Vižinada-Visinada za 2021.godinu.
Načelnik obrazlaže predložene izmjene i dopune. Predlaže se povećanje visine prihoda i
primitaka za 295.000,00 kn, odnosno 2,64% u donosu na plan te povećanje rashoda i izdataka za
931.000,00 kn ili 11,84%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 11.452.000,00 kn, a rashodi i
izdaci 12.088.000,00 kn.
Vedran Pilat postavlja pitanje da li se krenulo već sa web stranicama.
Načelnik odgovara da s tražene ponude.
Vedran Pilat ukazuje na problem okoliša oko vrtića, treba ga urediti. Zimi je blato, ljeti prejako
sunce.
Načelnik odgovara da se već krenulo sa time. Troškovnik još nije gotov, ali se planira da svi
radovi budu gotovi prije početka pedagoške godine.
S obzirom da nema više pitanja predsjedavajući daje na glasanje 11. točku dnevnog reda I.
izmjene i dopune proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021.godinu.
Vijeće jednoglasno prihvaća I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za
2021.godinu.
TOČKA 12.
Predsjedavajući otvara 12.točku dnevnog reda Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje
postupaka javne nabave za izgradnju javne rasvjete.
S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje.
Vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne
nabave za izgradnju javne rasvjete.
TOČKA 13.
Predsjedavajući otvara 13.točku dnevnog reda Odluka o davanju suglasnosti Predškolskoj
ustanovi Dječji vrtić i jaslice Radost Poreč za zapošljavanje djelatnika.
S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje.
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Vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o davanju suglasnosti Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić
i jaslice Radost Poreč za zapošljavanje djelatnika.
TOČKA 14.
Predsjedavajući otvara 14.Točku dnevnog reda Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Vižinada-Visinada za VI-XII/2021.godinu.
S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje.
Vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Vižinada-Visinada za VI-XII/2021.godinu.
TOČKA 15.
Predsjedavajući otvara 15. Točku dnevnog reda suglasnost na Izvještaj o radu o poslovanju
Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za 2020.godinu i Izvješće o radu
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara za razdoblje od 01.01. do
31.12.2020.
S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje Izvještaj o radu o poslovanju
Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za 2020.godinu i Izvješće o radu
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara za razdoblje od 01.01. do
31.12.2020.
Vijeće jednoglasno prihvaća.
TOČKA 16.
Predsjedavajući otvara 16.Točku dnevnog reda Odluka o zahtjevu za obročnu otplatu Pilat
trgovine j.d.o.o.
Alen Laković postavlja pitanje od kada je dug.
Načelnik odgovara da se dug nagomilava godinu i pol.
Alen Laković ističe da je načelno za tu odluku ali bit će presedan.
Nakon kraće rasprave predsjedavajući predlaže da se sklopi aneks Ugovora , te da se dug
isplaćuje u 12 jednakih anuiteta, te da ukoliko dođe do kašnjenja da se odmah otkaže ugovor.
Prijedlog daje na glasanje.
Vijeće jednoglasno prihvaća.
TOČKA 17.
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Predsjedavajući otvara 17. Točku dnevnog reda Vijećnička pitanja.
Alen Laković postavlja pitanje održavanje manifestacija prilikom dolazećih blagdana.
Načelnik odgovara da manifestacije nažalost neće biti sukladno preporuci Stožera. Održat će
se samo misno slavlje uz ograničen broj ljudi. Misa će se prenositi na HRT-u.
Sjednica zaključena u 21.35 sati.

Zapisničar:
Solidea Ferenac Perhat

Predsjednik Općinskog vijeća
Oliver Arman

6

