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Vižinada-Visinada, 13. rujna 2021.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada
br. 2/19 – pročišćeni tekst, 2/21) Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada podnosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE
1. UVOD
Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Vižinada-Visinada,
Općinski načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje
izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je
da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih
akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog
samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, u okviru svog
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata
općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima
Općine, utvrdio prijedlog proračuna Općine kao i njegovih izmjena i dopuna, usmjeravao
djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom,
statutom Općine i aktima Vijeća.
2. OPĆE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Na dan 30.06.2021. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 6
osoba, od čega dužnosnika 1, službenika 3 i namještenika 2. U izvještajnom razdoblju nije
bilo dodatnog zapošljavanja niti korekcija (povećanja) u obračunu plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu. U izvještajnom razdoblju s jednim
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namještenikom je sklopljen sporazumni otkaz ugovora o radu, te je otvoren natječaj za
zapošljavanje novog namještenika (komunalnog radnika).
U izvještajnom razdoblju načelnik je nadzirao izvršavanje tekućeg proračuna, izradu
propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva
proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge
poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine.
Na dan 30.06.2021. godine ostvareno je ukupno 3.014.473,67 kn prihoda i primitaka,
od čega su prihodi poslovanja iznosili 2.213.739,37 kn, prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 800.734,30 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn. S druge strane
ukupni su rashodi iznosili 2.887.838,26 kn, od čega rashodi poslovanja 2.191.406,35 kn,
rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.045,76 kn, a izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmove 346.386,15 kn. Sukladno godišnjem obračunu, u 2021. godinu prenesen je
višak iz prethodne godine od 714.094,48 kn, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak
od 126.635,41 kn, te se u iduće izvještajno razdoblje prenosi višak od 840.729,89 kn.
Općina Vižinada-Visinada je dana 21.11.2019. godine sklopila Ugovor o dugoročnom
kunskom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d., u iznosu 9.660.000,00 kn s rokom otplate od
10 godina, odnosno do 31.08.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,19% godišnje,
za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“ koji se
financira iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Ukupno je
iskorišteno 9.447.821,13 kn, a otplaćeno 3.121.236,34 kn kredita, od čega je u izvještajnom
razdoblju otplaćeno ukupno 341.977,56 kn.
Dana 24.12.2020. godine Općini Vižinada-Visinada isplaćeno je 300.000,00 kn na ime
beskamatnog zajma iz državnog proračuna uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na
isto razdoblje 2019. godine (01.01.-30.09.), sve sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o
izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br.
124/20), dok su Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine, br. 130/20)
propisani način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu,
kao i način povrata beskamatnog zajma. Sredstva zajma isplaćena korisnicima u skladu s
odredbama Naputka korisnici su dužni vratiti na račun državnog proračuna najkasnije u roku
od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju
nije bilo otplata po ovom zajmu.
Tijekom 2020. godine zaprimljen je i zajam iz državnog proračuna u visini od
221.517,27 kn za pokriće nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak, te je od toga
iznosa tijekom 2020. godine u državni proračun vraćeno 217.108,68 kn, dok je 4.408,59 kn
ostalo za povrat i prenijelo se kao obaveza u sljedeću godinu. U izvještajnom razdoblju
otplaćena je preostala obveza po ovom zajmu.
Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2021. godine iznosi 7.005.839 kn, od čega
dospjele obveze iznose 231.703 kn, a nedospjele obveze iznose 6.774.135 kn.
Jedinstveni upravni odjel provodio je opće poslove u svojoj nadležnosti, provodio
Odluke i Zaključke Općinskog načelnika i Općinskog vijeća te donosio Zaključke i Rješenja u
svojoj nadležnosti. Provedeni su postupci javne i jednostavne nabave sukladno Planu nabave i
nadležnim odlukama. U izvještajnom razdoblju je Jedinstveni upravni odjel rješavao predmete
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legalizacije nezakonito neizgrađenih objekata, te sukladno tome izdao i rješenja o obvezi
plaćanja komunalnog doprinosa. Konstantno se vršila i naplata prihoda po utvrđenim
rješenjima za komunalnu naknadu i doprinos, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru, grobnu naknadu i zakupe grobnih mjesta, zakupe poslovnih prostora kao i
naplata po drugim općinskim prihodima. Vršena je i naplata potraživanja putem pisanih
opomena. Također, Jedinstveni upravni odjel rješavao je druge predmete u okviru svog
djelovanja prema zadanim programima.
U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Općinskog vijeća, od čega 2 redovne i
1 konstituirajuća, na kojima su usvojene različite Odluke i Zaključci na inicijativu i prijedlog
Općinskog načelnika. U izvještajnom razdoblju provedeni su i lokalni izbori.
Općinski je načelnik u svom djelokrugu donio niz različitih Odluka i Zaključaka te
sklopio različite ugovore.
3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
3.1. Kanalizacijski sustav Crklada-Grubici-Ferenci-Filipi-Mekiši
Kanalizacijski sustav Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi - kolektorska mreža naselja
(općina Vižinada, sliv izvora Gradole) je u izgradnji s planiranim početkom izgradnje uređaja
kapaciteta 400 ES. Investitor radova je IVS d.o.o. Buzet.
Dana 24. rujna 2020., nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je Ugovor
o izgradnji sanitarne kanalizacije Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi-Mekiši – kolektorska mreža
naselja. Izvođač radova je Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta, a rok izvođenja radova je 12
mjeseci od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao dana 08.10.2020. godine.
Stručni nadzor povjeren je tvrtki Eko Ekspert d.o.o. Zagreb, stručni nadzor
gospodin Stevo Čule dipl.inž.građ., dok je voditeljica radova Lara Flegar.
Redovite gradilišne koordinacije održavaju jednom tjedno, te je na istima prisutan
Općinski načelnik. Dinamika radova u izvještajnom razdoblju je zadovoljavajuća te je u
razgovoru s mještanim rješavana tekuća problematika.
Općina Vižinada u ovu se investiciju aktivno uključila na način da se sanira
vodovodna mreža, ali i druga infrastruktura, te će se po potrebi uključiti u financiranje
asfaltiranja, osobito na dionicama koje nisu obuhvaćene projektom. U suradnji s Istarskim
vodovodom rekonstruira se mjestimično i vodovodna mreža, a ugovorom o izgradnji
obuhvaćena je i rekonstrukcija dijela mreže u naselju Crklada.
Tijekom izvještajnog razdoblja izvedena je velika količina radova, vršene su brojne
koordinacije na kojima se rješavala tekuća problematika, vršena je komunikacija s
mještanima, kao i s HEPom i Istarskim vodovodom oko gradnje infrastrukture u njihovoj
nadležnosti.
3.2. Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta
Projektom vatrogasnog spremišta u naselju Vižinada ostvaruje se opći cilj koji se
odnosi na doprinos razvoju lokalne zajednice, sigurnosti i kvalitete života na području Općine
Vižinada. Provedbom ovog projekta osigurati će se prostor za skladištenje vatrogasne opreme
DVD-a VITIS Vižinada; unaprijediti provedba mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara i spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
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situacijama; promicati značaj dobrovoljnog vatrogastva Općine Vižinada; omogućiti
osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članova DVD-a VITIS Vižinada, podignuti
razinu vatrogasne kulture na području Općine Vižinada i motivirati mlade naraštaje za
uključivanje u protupožarnu zaštitu na području Općine Vižinada.
Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta obuhvaća sljedeće radove: rušenje i demontaža,
betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, žbukerski radovi, krovopokrivački radovi,
keramičarski radovi, ugradnja vanjske stolarije i klima uređaja, elektroinstalaterski radovi te
instalacija vodooprskrbe i odvodnje. Radovi se provode u sklopu postojeće gospodarskostambene zgrade na lokaciji Općina Vižinada, na kč. 3416/1 k.o. Vižinada.
Dana 31. siječnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ na svojim web
stranicama objavila je rang listu odobrenih projekata za tip operacije 7.4. „Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projekt
„Rekonstrukcije vatrogasnog spremišta“ nalazi se na desetom mjestu rang ljestvice te mu je
dodijeljeno 18 bodova i odobrena su mu bespovratna sredstva u iznosu od 148.250,00 kn, dok
ukupan iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 398.418,31 kn.
U prosincu 2019. godine zaprimljen je Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak
dostavljene dokumentacije i podnesene prijave na LAG-natječaj te su dostavljena očitovanja i
potrebni dokumenti.
U siječnju 2020. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju izdala je odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu te je
potvrđen iznos potpore od 148.250,00 kn, dok je u ožujku 2020. godine potpisan ugovor o
financiranju.
Za projekt su provedeni postupci nabave i sklopljeni sljedeći ugovori:
-

Key Consulting d.o.o., Poreč – savjetodavne usluge za provedbu projekta
uključujući provedbu postupka nabave za radove putem sustava Agronet,
komunikaciju s Agencijom za plaćanja, izradu i slanje izvješća i zahtjeva za
isplatu, te savjetovanje prilikom izmjena, vidljivosti i kontrole projekta –
18.750,00 kn s PDVom,

-

Građevinarstvo Ritoša d.o.o., Vižinada – izvođenje radova na rekonstrukciji
vatrogasnog spremišta – 374.103,31 kn s PDVom,

-

Istra inženjering d.o.o., Poreč – stručni nadzor – 9.375,00 kn s PDVom.

Uvođenje izvođača u posao izvršeno je 20.11.2020. godine od kada počinje teći
ugovoreni rok od 180 kalendarskih dana za dovršetak radova.
U izvještajnom razdoblju izvedena je glavnina svih radova, te su izvršene određene
izmjene projekta u cilju boljeg usklađenja prostora s potrebama korisnika DVD-a Vižinada i u
cilju poboljšanja funkcionalnosti građevine, temeljem čega je naručena izrada izvedbenog
projekta.
U travnju 2021. godine pristupilo se sklapanju Aneksa Ugovora o izvođenju radova
zbog potrebe za izvođenjem dodatnih radova i potrebe za produljenjem izvođenja radova. S
obzirom da u prvotnom troškovniku omaškom nije bila predviđena precrpna stanica, potrebno
je predvidjeti dobavu i montažu odgovarajuće precrpne stanice koja je neophodna za
dovršetak rekonstrukcije objekta kako bi se uspješno izvršio tehnički pregled objekta i
ishodila uporabna dozvola. Ponuda za dodatne radove na iznos 13.800,00 kn bez PDV-a.
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Dodatno, obzirom da je 08.02.2021. godine na sastanku sa DVD-om Vižinada utvrđeno da je
potrebno izmijeniti poziciju kuhinje u cilju boljeg usklađenja prostora s potrebama korisnika
(DVD Vižinada) i u cilju poboljšanja funkcionalnosti građevine te sukladno tome izraditi
izvedbeni projekt temeljem prijedloga ovlaštenog arhitekta Marka Dekovića i suglasnosti
investitora od 15.02.2021. godine, dinamika izvođenja radova je izmijenjena te je potrebno
produljiti rok za izvođenje planiranih radova do 31.08.2021. godine kako bi se stigli na
vrijeme završiti svi radovi, izvršiti postupak primopredaje izvedenih radova i popratne
dokumentacije građenja te napraviti konačni obračun radova.
3.3. Izvanredno održavanje raskrižja na ŽC 5209 i ŽC 5041 u Vižinadi (rotor)
Tijekom 2019. godine vršeni su intenzivni razgovori s Županijskom upravom za ceste
Istarske županije vezano za rekonstrukciju raskrižja na ŽC 5209 i ŽC 5041 u Vižinadi, te je
dogovoreno da se ide u smjeru izvođenja mini kružnog raskrižja unutar postojeće ceste. ŽUC
je prihvatio izradu projektno-tehničke dokumentacije (izvedbenog projekta), dok je Općina
prijavila projekt na javni poziv MUP-a za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog
prometa na području Republike Hrvatske za 2020. godinu za koje se može osigurati
financijska potpora iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa
Republike Hrvatske 2011.-2020.. Projekt je prijavljen temeljem idejnog rješenja i troškovnika
kojeg je naručila općina početkom 2019. godine, a koje je izradila tvrtka Via Ing d.o.o., te je
odobreno ukupno 300.000,00 kuna bespovratnih sredstava.
U cilju smanjenja broja konfliktnih točaka i povećanja sigurnosti odvijanja prometa
raskrižjem uz sigurno kretanje pješaka, ovim projektom uređuje se trokrako mini raskrižje uz
izgradnju potrebnih nogostupa za pješake i pješačkih prijelaza te uređenja autobusnog
stajališta. Općina je naručila projekt izvođenja javne rasvjete i spuštanja zračne infrastrukture
(kabela) podzemno, kako bi područje zahvata bilo u potpunosti uređeno, sigurno i pregledno.
Prema zadnjim razgovorima s ŽUC-om radovi bi trebali biti izvršeni tijekom 2021. godine.
Ukupna vrijednost projekta, uključujući i javnu rasvjetu, iznosi 2,3 milijuna kuna s PDV-om.
U izvještajnom razdoblju zatraženo je produljenje roka za korištenje sredstava
Ministarstva te se sredstva imaju utrošiti do zaključno 31.12.2021. godine. Također, vršeni su
pregovori sa ŽUC-om te je usuglašeno da se radovi izvedu u drugom dijelu godine uz
participaciju Općine u visini odobrene potpore i visina troškova izvođenja elektroinstalacija i
javne rasvjete.
3.4. Uređenje poučno-rekreativne staze „Prsten sv. Tome“
Projekt pod nazivom „Poučno-rekreativna staza Prsten sv. Tome“ prijavljen je dana
16.10.2020. godine na 3. Natječaj u okviru Mjere 8, Operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje
poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ (radi se o drugoj prijavi projekta te je
projekt ažuriran u odnosu na prvu varijantu). Ulaganje ima za krajnji cilj promicanje i
korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote i
krajobraza. Poučno-rekreativna staza ukupne duljine 1900 m nalazi se na istoimenom brdu sv.
Tome, te uključuje uređenje šetnice, nabavu i postavljanje sprava za vježbanje za opremanje
rekreacijskog parka za izvođenje vježbi na otvorenom, nabavu i postavljanje klupica za
odmor, izradu pet informativno-edukativnih ploča, postavljanje dva edukativno-zabavna
eksponata vezana uz istraživanje i znanost te postavljanje dva vidikovca s dalekozorom prema
Motovunu te uređenje vrha brda za potrebe druženja i odmora u prirodi. Ukupan iznos
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projekta sa PDV-om iznosi 781.087,50 kn od čega je zatražena potpora u stopostotnom
intenzitetu prihvatljivog ulaganja odnosno 744.000,00 kn.
Do dana sastavljanja ovog izvješća nema novosti o ishodu ostvarenje potpore.
3.5. Kanalizacijski sustav jugozapadnog dijela općine Vižinada
Tijekom 2020. godine dovršena je izrada glavnog projekta kanalizacijskog sustava
jugozapadnog dijela općine Vižinada i to za naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i
Ohnići. Projekt se odvijao u dvije faze, a provodi se preko Odvodnje Poreč. Ovime se
nastavlja zaštita podzemnih voda i okoliša i osigurava građanima bolji životni standard.
U prvoj fazi je izrađena projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole i
studija utjecaja na okoliš, te je ishodovana lokacijska dozvola. Ukupna vrijednost
dokumentacije iznosila je 199.323,00 kuna, od čega Općina sudjeluje s udjelom od 39.864,60
kuna (20%), a ostatak se odnosi na sufinanciranje Hrvatskih voda (80%).
Druga faza odnosi se na izradu glavnog projekta u svrhu ishođenja građevinske
dozvole, za što je osigurano potpore Hrvatskih voda u iznosu od 330.000,00 kuna uz obvezu
sufinanciranje Općine od 20% ili 82.500,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izvršene su sve
aktivnosti te je sukladno obračunu ukupna investicija iznosila 302.729,00 kuna, od čega su
Hrvatske vode financirale dio od 224.311,20 kuna, dok je učešće općine ukupno 78.417,80
kuna (učešće od 20% u troškovima dokumentacija uvećano za ostale troškove provedbe koji
nisu bili predviđeni kao što je upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole, troškovi
objave javne nabave i sl.).
Osim toga, na spomenutom području planira se u suradnji s Istarskim vodovodom
projektirati i novu vodovodnu mrežu, a sve kako bi se odvodnja i vodovod zajednički
financirali iz europskih fondova.
Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo novih aktivnosti na ovom projektu.
4. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
4.1. Komunalna infrastruktura
U izvještajnom razdoblju provodilo se niz aktivnosti na poboljšanju komunalne
infrastrukture. Redovito se održavalo javne površine, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste i
groblja, a sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture. Provodila se deratizacija i
dezinsekcija objekata u vlasništvu općine kao i na mjestima gdje se ukazala potreba.
Povećani napori uloženi su u održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, osobito nakon
kišnih perioda. Nasipano je nekoliko puteva, prokrčeni su šumski putevi, kao i protupožarni
putevi. Neki od puteva predstavljaju i biciklističke i pješačke staze, čime se utjecalo i na bolju
turističku ponudu. Košnja zelenog pojasa započela je nešto kasnije. Za potrebe nasipavanja
nabavljena je veća količina frezanog asfalta.
Sukladno sklopljenom sporazumu s Istarskom županijom o godišnjem održavanju
Parenzane, održavana je trasa Parenzane, a županija sudjeluje u financiranju 50% troškova.
U izvještajnom razdoblju ugovoreni su i izvedeni radovi na uređenju nogostupa i
kabelske kanalizacije za javnu rasvjetu uz županijsku cestu u naselju Crklada ukupne duljine
cca 300 m. Radove je izvodila tvrtka EKSPERT GRADNJA d.o.o., Buzet, a vrijednost
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ugovorenih radova iznosi 223.784,50 kuna s PDV-om, dok je stručni nadzor povjeren tvrtki
Istra inženjering d.o.o. iz Poreča po cijeni od 6.000,00 kn s PDV-om.
U izvještajnom razdoblju ugovoreni su i izvedeni radovi dobave, zamjene i montaže
rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika, a koje je izvodila tvrtka Žiković d.o.o. iz
Višnjana po cijeni od 110.501,55 kuna s PDV-om. Nadalje, u siječnju je prijavljen projekt
„Rekonstrukcija travnjaka i zamjena reflektora nogometnog igrališta Fabrika“ na natječaj za
sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021.
godini kojeg je raspisalo Ministarstvo turizma i sporta, ali sredstva nisu odobrena te će se
projekt prijaviti na sljedeći natječaj. Do sada je projekt prijavljivan ukupno 3 puta.
U izvještajnom razdoblju sklopljeni su Ugovori s FZOEU vezano za nabavu
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radi se o europskom projektu gdje Fond
financira 85% troškova nabave spremnika, a Općina preostalih 15%. Sukladno navedenom
spremnici su dovezeni u Vižinadu te su isti podijeljeni svim kućanstvima. Ukupno je
nabavljeno 477 kompleta za papir i plastiku, dok je preko Usluge Poreč nabavljeno isto toliko
spremnika za staklo.
U izvještajnom razdoblju provedena je nabava za geodetsku izmjeru svih objekata na
području Općine (u preostalim naseljima) čiji je cilj ažuriranje baze podataka za obračun
komunalne naknade i lokalnih poreza kojima je osnovica izračuna neto površina objekta.
Izmjera je u potpunosti provedena od strane djelatnika Geodetskog zavoda Rijeka, a
ugovorena cijena iznosi 536.250,00 kn s PDV-om, od čega Hrvatske vode sufinanciraju 32%
troškova. Usluga koja je predmet nabave obuhvaća:
-

izmjeru kuća za usporedbu sa postojećim evidencijama o prostoru Općine
Vižinada, na području dijela Općine Vižinada: naselja Bajkini, Baldaši, Brig,
Bukori, Čuki, Danci, Filipi, Jadruhi, Lašići, Markovići, Mastelići, Nardući, Ohnići,
Staniši, Velići, Vranići kod Vižinade, Vranje Selo, Vrbani, Vrh Lašići i Žudetići u
skladu sa sustavom ATLAS 14®.

-

Geodetsko mjerenje objekata - svih kuća, stambenih zgrada, garaža, pomoćnih
objekata (drvarnica, spremišta i sl.), poslovnih prostora te javnih zgrada s
određivanjem namjene objekata kao i dijelova objekata. Potrebno je: terenskim
mjerenjem odvojiti namjene dijelova objekata i prikazati bruto i neto korisne
površine za svaki dio objekta te po etažama; odrediti vlasnike/korisnike objekata;
kontaktirati sve vlasnike / korisnike objekata ili dijelova objekata na terenu,
prikupiti njihove osobne podatke te koje objekte ili dijelove objekata koriste
(uvidom s vlasnikom na terenu); prema izjavama vlasnika / korisnika prikupiti
godine izgradnje i rekonstrukcije objekata, fotografirati svaki objekt i označiti koje
je pročelje snimljeno te prikupiti vlasnički list (izvod s interneta), za poslovne
prostore odvojiti objekte i zemljište za obavljanje poslovne djelatnosti. Sve
podatke prikupljene na terenu, potrebno je ucrtati na skice mjerenja.

-

Izrada i ispis obrazaca za evidenciju komunalne naknade za svaku adresu s
izmjerenim objektima, koji obuhvaćaju: trenutno stanje u komunalnoj bazi i
izmjereno stanje na terenu s neto korisnim površinama svih dijelova objekata (po
etažama) i njihovim namjenama, podatke o vlasnicima / korisnicima objekata, sve
potkrijepljeno fotografijom. Obrasci trebaju sadržavati i geodetski snimak objekata
na orto-foto podlozi s vanjskim gabaritima svih objekata, adresu, katastarsku
česticu i općinu, zonu komunalne naknade, odnosno vodne naknade, godinu
izgradnje i/ili rekonstrukcije objekta.
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-

Isporuku na korištenje prostornih i neprostornih baza podataka sukladno sustavu
ATLAS 14®

U izvještajnom razdoblju prijavljen je projekt uređenja pješačke staze 501 na javni
poziv Istarske županije te je odobrena potpora u visini od 15.000,00 kn.
Kontinuirano se prate aktualni natječaji i javni pozivi na koje se može prijaviti
projekte kako bi se osiguralo što više bespovratnih sredstava za njihovu provedbu.
4.2. Društvene aktivnosti
U izvještajnom razdoblju proveden je javni natječaj za financiranje programa udruga
te su financirani programi udruga sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju.
U okviru predškolskog odgoja i školstva redovito se financirao rad dječjeg vrtića,
potpomagao rad osnovne škole, financirao produženi boravak, te isplaćivale stipendije
studentima.
Većina događaja i manifestacija je izostala upravo radi proglašenja epidemije bolesti
COVID-19, te su samo obilježeni važni datumi polaganjem vijenaca.
U okviru socijalnog programa sufinanciralo se rad udruga i institucija socijalnog
karaktera, isplaćene su naknade za sufinanciranje jaslica, te je isplaćeno nekoliko jednokratnih
pomoći građanima.
U izvještajnom razdoblju provedene su i ostale aktivnosti iz područja društvenih
djelatnosti kao i doneseni razni akti temeljem kojih su se iste provodile, a koji se ne nalaze
poimenično u ovom izvješću.
5. ZAKLJUČAK
Ovo izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti i rada Općinskog načelnika u
proteklom razdoblju. Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi
u Općini Vižinada-Visinada, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom,
nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će
osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine VižinadaVisinada te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih
poslova Općine Vižinada-Visinada kao jedinice lokalne samouprave.
Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi,
zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i suradnji.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac, mag.oec.
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