REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
Općinski načelnik
KLASA: 023-01/19-01/10
URBROJ: 2167/05-02-19-2
Vižinada-Visinada, 12. rujna 2019.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada
br. 2/19 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik podnosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. 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 30.06.2019. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 8
osoba, od čega dužnosnika 1, službenika 4 i namještenika 3. U izvještajnom razdoblju nije
bilo dodatnog zapošljavanja niti povećanja plaća, a sve sukladno općim propisima i
Odlukama Općinskog vijeća.
U izvještajnom razdoblju načelnik je nadzirao izvršavanje tekućeg proračuna, izradu
propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva
proračuna te implementaciju novog računovodstvenog programa, vođenje propisanih
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poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge poslove i aktivnosti vezane za
financijsko poslovanje Općine.
Na dan 30.06.2019. godine ostvareno je ukupno 3.062.116,42 kn prihoda, od čega su
prihodi poslovanja iznosili 2.335.415,36 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine
726.701,06 kn. S druge strane ukupni su rashodi iznosili 2.244.193,18 kn, od čega rashodi
poslovanja 2.045.834,75 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.358,43 kn.
Sukladno godišnjem obračunu, u 2019. godinu prenesen je višak iz prethodne godine od
2.385.443,22 kn, dok je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak od 817.923,24 kn, te se u
iduće izvještajno razdoblje prenosi višak od 3.203.366,46 kn. Općina Vižinada-Visinada na
dan 30.06.2019. godine nema kreditnih zaduženja. Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2019.
godine iznosi 391.267,73 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 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.
Povećani angažman djelatnika bio je oko prikupljanja i pripreme podataka za izradu
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Vižinada-Visinada budući da prvotnim programom zbog relativno kratko
roka nisu bile obuhvaćene sve čestice. Izvršena je i ponovljena javna rasprava o prijedlog
programa te je program pripremljen za usvajanje na Općinskom vijeću, zajedno sa svim
propisanim prilozima. Temeljem novog programa raspisivati će se natječaji za zakup i
prodaju poljoprivrednog zemljišta.
U izvještajnom razdoblju održano je 3 sjednice Općinskog vijeća na kojima su
usvojene različite Odluke i Zaključci na inicijativu i prijedlog Općinskog načelnika.
Općinski je načelnik u svom djelokrugu donio niz različitih Odluka i Zaključaka te
sklopio različite ugovore.
3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
3.1. Dječji vrtić Vižinada
Dana 27.11.2018. godine izdana je Odluka o rezultatu administrativne kontrole
zahtjeva za potporu pri čemu je projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića pozitivno
ocijenjen a zatražena sredstva u iznosu od 5.216.540,00 kn odobrena su u cijelosti. Ugovor o
financiranju sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan
je dana 21.12.2018. godine. Nakon toga pristupilo se detaljnoj reviziji i usklađivanju
troškovnika sa projektantskim timom kako bi se u narednom razdoblju u 2019. godini
raspisala javna nabava za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i jaslica.
Temeljem Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom je
projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića pozitivno ocijenjen te su mu dodijeljena
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bespovratna sredstva u iznosu od 5.216.540,00 kn, 01. ožujka 2019. godine donesena je
odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu za građenje i opremanje
građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove- dječjeg vrtića i jaslica Vižinada.
Nakon toga pristupilo se izradi Dokumentacije o nabavi koja je u Elektroničkom oglasniku
javne nabave RH objavljena 21.03.2019. godine (2019/S 0F2-0010427).
Javno otvaranje ponuda održalo se 23. travnja 2019. godine te je utvrđeno da je
pristigla jedna ponuda zajednice ponuditelja: Vladimir Gortan d.d i Domprojekt d.o.o.
Sukladno članku 3. t. 13. ZJN 2016 ponuda se smatra neprihvatljivom iz razloga što
premašuje procijenjenu vrijednost predmeta nabave, a Naručitelj nema i neće imati osigurana
sredstva u navedenom iznosu. Stručno povjerenstvo predložilo je stoga poništenje postupka
nabave na temelju odredbe članka 298. stavka 1., točke 9. ZJN 2016.
Nova odluka o imenovanju stručnog povjerenstva donesena je 7. svibnja 2019. godine
te je 09. svibnja Dokumentacija o nabavi ponovno poslana na objavu u Elektronički oglasnik
javne nabave RH (2019/s 0F2-0019360). 31. svibnja 2019. održano je javno otvaranje ponuda
na kojem je ustanovljeno da je na raspisanu javnu nabavu pristiglo tri ponude. 27. lipnja 2019.
godine donosi se Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude zajednice ponuditelja
Vladimir Gortan d.d. Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin i Domprojekt d.o.o. Petrinjska 6,
10000 Zagreb. Cijena odabrane ponude iznosi 8.494.561,01 kn bez PDV-a, odnosno
10.618.201,26 kn s PDV-om.
Temeljem potpisanog Ugovora o financiranju izgradnje dječjeg vrtića sa
Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru kojeg je osigurano
1.200.000,00 kn bespovratnih sredstava za realizaciju projekta izgradnje i opremanja dječjeg
vrtića, a tokom izvještajnog razdoblja potpisan je 1. Aneks ugovoru zbog promjene datuma
korištenje sredstava kojim je rok za povlačenje sredstava produljen do 30.09.2019. godine
budući se kasni s postupkom javne nabave.
3.2. Centar za posjetitelje „Maraston“
Temeljem potpisanog Ugovora sa Ministarstvom turizma iz 2018. godine kojem je
Općini iz Programa javne turističke infrastrukture odobreno 400.000,00 kn za multimedijalno,
tehničko i sadržajno opremanje i tematizaciju centra za posjetitelje pristupilo se reviziji
idejnog rješenja centra za posjetitelje sukladno zaprimljenim sugestijama od strane
Ministarstva turizma, a u svrhu povećanja kvalitete prezentiranih sadržaja i osiguranja
održivosti projekta nakon razdoblja njegove provedbe. U trećoj fazi procijenjena vrijednost
ulaganja iznosi 1.354.818,71 kn, ali se nakon revizije došlo do iznosa od 750.000,00 kuna pri
čemu će se smanjiti odobrena sredstva Ministarstva turizma na otprilike 300.000,00 kn.
Također daljnje multimedijalno opremanje centra prijavljeno je u lipnju 2019. na novi
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne
turističke infrastrukture u 2019. godini. Ukupan potreban iznos sredstava potreban za
realizaciju prijavljene faze projekta iznosi 649.160,00 kn, a traženi iznos potpore Ministarstva
turizma iznosi 519.328,00 kn. Prijavljenom fazom ulaganja planirano je multimedijalno
opremanje i realizacija multimedijalnog sadržaja interaktivne igre „Baletne pozicije Carlotte
Grisi“, multimedijalno opremanje i realizacija multimedijalnog sadržaja vokalnog procesora
za distorziju glasa “Simulacija opernog pjevanja“, multimedijalno opremanje i realizaciju
multimedijalnog sadržaja interaktivne igre „Osvoji zlato“ i multimedijalno opremanje i
realizaciju multimedijalnog sadržaja makete trga sa scenom iz filma „Kelly's heroes“.
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3.3. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bajkini-Nardući-Vrbani-Klis
Provedbom projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste Općini Vižinada-Visinada, na
dionici Bajkini-Nardući-Vrbani-Klis povećati će se razina kvalitete prometne infrastrukture u
slabije naseljenom ruralnom prostoru i poboljšati povezanost ruralnih područja s lokalnim i
regionalnim centrima što će omogućiti potrebne uvjete za održivi razvoj te poboljšanu
kvalitetu života stanovništva područja.
Cjelokupno ulaganje završeno je u predviđenom razdoblju te je 31.12.2018. godine
izvršena primopredaja i konačni obračun izvedenih radova na objektu te ishođena Uporabna
dozvola.
Ukupna vrijednost svih troškova nastalih i plaćenih tijekom realizacije projekta iznosi
1.804.267,81 kn s PDV-om od čega 1.693.181,76 kn za rekonstrukciju ceste (Cesta d.o.o.),
3.000,00 za pripremu natječajne dokumentacije (Key consulting d.o.o.), 35.649,80 kn za
provedbu projekta i provedbu postupka javne nabave (Key consulting d.o.o.), 36.093,75 kn za
troškove stručnog nadzora (Istra inženjering d.o.o.), 23.842,50 kn za troškove izrade
geodetskog elaborata (Geotim d.o.o.) i 12.500,00 kn za troškove izrade glavnog projekta
(Exprimo d.o.o.). Putem Odluke o isplati predujma isplaćeno je 682.827,02 kn, dok se nakon
31.12.2018. godine Agenciji za plaćanje podnosi završni zahtjev za isplatom sredstava putem
kojeg se očekuje jednokratna isplata u iznosu od 864.257,73 kn.
Sukladno Ugovoru o financiranju rekonstrukcije nerazvrstane ceste u okviru operacije
7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ koji je sklopljen u veljači 2018. godine i
Zahtjeva za promjenu podnesenog 30. studenog 2018. Agencija za plaćanja u poljoprivredi
dana 14. siječnja 2019. godine donosi Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava izdane 8.
studenog 2018. godine kojom se Općini Vižinada dodjeljuje potpora u iznosu od 1.547.084,75
kn uslijed povećanja vrijednosti ugovorenih radova.
Dana 15. ožujka 2019. godine podnesen je konačni Zahtjev za isplatu gdje je ukupni
iznos prihvatljivog ulaganja 1.746.085,43 kn, a iznos potpore za dodjelu 1.547.084,75 kn.
Agencija za plaćanje u poljoprivredi 13. lipnja 2019. godine dostavila je Zahtjev za dopunu/
obrazloženje/ ispravak dostavljene dokumentacije konačnog Zahtjeva za isplatu. Dana 19.
lipnja 2019. godine podnesena je dopuna tražene dokumentacije.
3.4. Uređenje mjesnog trga u Vižinadi
Projekt uređenja mjesnog trga u Vižinadi doprinijeti će bržem društvenogospodarskom razvoju općine i povećanju kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog
razvoja kroz unapređenje lokalne infrastrukture u skladu s potrebama društva uz održivo
korištenje i vrednovanje kulturne baštine. Zbog svoje povijesne važnosti te kao jedan od
temeljnih elemenata strukture naselja, trg zauzima osobito značajno mjesto u sustavu javnih
prostora kao prostor koji općini daje prepoznatljivost. Uređenjem trga žele se povezati
postojeći resursi u prostoru s novim elementima, sa svrhom privlačenja korisnika i poticanja
na aktivno korištenje trga kao prostornog konteksta u kojem se odvija svakodnevni život
mještana.
Za projekt rekonstrukcije i opremanja trga, pješačke zone i javne zelene površine u
naselju Vižinada prijavljen u rujnu 2018. godine na 2. Natječaj iz operacije 7.4.1. Programa
ruralnog razvoja RH dana 13. veljače 2019. godine zaprimljena je informacija o poziciji na
rang listi. Korisnik Općina Vižinada-Visinada obaviješten je da se na inicijalnoj rang listi
nalazi na mjestu broj 253, a temeljem inicijalne rang liste raspoloživa su sredstva za korisnike
do broja 85 inicijalne rang liste. Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u
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administrativnoj kontroli tijekom koje se može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene
u zahtjevu i uključiti u administrativnu obradu i zahtjeve za koje inicijalno nije bilo dostatnih
sredstava. Administrativna obrada zaprimljenih prijava je u tijeku i stanje se svakodnevno
mijenja, a konačno stanje biti će poznato tek po završetku obrade i objave konačne rang liste.
3.5. Uređenje poučno-rekreativne staze „Prsten sv. Tome“
Projekt pod nazivom „Poučno-rekreativna staza Prsten sv. Tome“ prijavljen je dana
02.08.2018. godine na 2. Natječaj u okviru Mjere 8, Operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje
poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. 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 šest informativno-edukativnih ploča, postavljanje dva vidikovca s
dalekozorima (usmjereni prema Motovunu i prema Grožnjanu) te uređenje vrha brda za
potrebe druženja i odmora u prirodi. Ukupan iznos projekta sa PDV-om iznosi 629.235,50 kn
od čega je zatražena potpora u stopostotnom intenzitetu.
Za projekt dana 4. ožujka 2019. godine zaprimljena je informacija o poziciji na rang
listi. Korisnik Općina Vižinada-Visinada obaviješten je da se na inicijalnoj rang listi nalazi na
mjestu broj 192, a temeljem inicijalne rang liste raspoloživa su sredstva za korisnike do broja
46 inicijalne rang liste. Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u
administrativnoj kontroli tijekom koje se može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene
u zahtjevu i uključiti u administrativnu obradu i zahtjeve za koje inicijalno nije bilo dostatnih
sredstava. Administrativna obrada zaprimljenih prijava je u tijeku i stanje se svakodnevno
mijenja, a konačno stanje biti će poznato tek po završetku obrade i objave konačne rang liste.
3.6. Kanalizacijski sustav Ritošin Brig
U izvještajnom razdoblju nastavljena je izgradnja Sanitarne kanalizacije sustava
Ritošin brig kolektorska mreža naselja, čiji je investitor IVS – ISTARSKI
VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Izvođač radova je Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta, a
stručni nadzor provodi Institut IGH d.d. iz Rijeke.
Projekt se financira iz odobrenih sredstava iz Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.
– 2020., za podmjeru 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda. Odobreno je 4.749.692,00 kuna, odnosno 100% prihvatljivih
troškova. Ukupni projekt se procjenjuje na 6.454.493,53 kuna s uključenim PDV-om.
Projektom je obuhvaćena izgradnja kolektorske gravitacijske mreže ukupne dužine
2.477 m, dva tlačna cjevovoda ukupne dužine 803 m, dvije crpne stanice, kao i kompletna
izvedba 80 kućnih priključaka te ostalih potrebnih radova. Ovim projektom nije obuvhaćena
izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda jer je za njega izrađen zaseban projekt kao i
zasebna građevinska dozvola pa će se za taj dio radova provoditi zaseban postupak javne
nabave po okončanju ovih radova.
Redovite koordinacije održavaju se četvrtkom te je načelnik Općine uvijek prisutan.
Radovi na gradnji kanalizacijskog kolektora su završeni do kraja travnja, uz ispravke
nedostataka koji su provedeni naknadno.
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3.7. Umjetnost bez granica
Tijekom izvještajnog razdoblja dovršene su aktivnosti na projektu „Umjetnost bez
granice“ koji se provodi kroz program „Umjetnost i kultura 54+“, a financira se iz Europskog
socijalnog fonda putem Ministarstva kulture i Nacionalne zaklade za poticanje civilnog
društva. Ukupni iznos projekta je 328.894,25 kn, pri čemu stopa sufinanciranja iznosi 100%.
Općina Vižinada-Visinada je nositelj projekta, dok su partneri Općina Kaštelir-LabinciCastelliere-S.Domenica i Zajednica Talijana Vižinada.
Projekt je usmjeren na osobe starije od 54 godine, bez pristupa kvalitetnim uslugama
iz kulture i umjetnosti. U okviru projekta predviđene su razne aktivnosti koje obuhvaćaju:
organizaciju ciklusa umjetničkih radionica (teorijski dio, radionice crtanja, radionice slikanja,
teorijsko-pokazni dio: uvod u svijet kiparstva), organizaciju studijskog putovanja u Veneciju
sa svrhom posjet dvjema galerijama poznatih umjetničkih djela, izradu monografije radova
polaznika, završnu prezentaciju projekta i organizaciju izložba radova polaznika radionica.
Sve aktivnosti uspješno su izvršene do kraja travnja 2019. godine, te su pripremljena
popratna izvješća, kao i završno izvješće o projektu temeljem čega se isplaćuju odobrena
sredstva.
3.8. Izrada strateškog plana razvoja turizma
Izrada strateškog plana razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada
obuhvaća razdoblje od 2018. do 2025. godine, a svrha izrade navedenog dokumenta je
povećanje ekonomskih efekata u turizmu i stvaranje preduvjeta za održiv i planirani razvoj
turizma s ciljem povećanja konkurentnosti turizma područja i boljeg tržišnog pozicioniranja
destinacije.
Na temelju potpisanog ugovora za projekt izrade strateškog plana razvoja turizma koji
je prijavljen u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Operacija 7.1.1.
„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ pristupilo se
provođenju istoga. Temeljem ugovora o financiranju općini je odobrena potpora u iznosu
162.500,00 kn, a uključuje trošak izrade strateškog dokumenta i izradu strateške procjene
utjecaja na okoliš.
Temeljem ugovora o financiranju potpisanog s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju 7. siječnja 2019. donesena je Odluka o imenovanju stručnog
povjerenstava za provedbu postupka jednostavne nabave za uslugu „Izrade strateškog plana
razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada“.
11. siječnja 2019. kroz AGRONET sustav objavljen je poziv za dostavu ponuda za
uslugu „Izrade strateškog plana razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada“.
Otvaranje pristiglih ponuda održano je 29. siječnja 2019. godine. Na raspisani javni poziv
pristigla je jedna ponuda tvrtke Key consulting d.o.o. Ponuda je ocijenjena kao valjana te je
01. ožujka 2019. godine potpisan Ugovor o pružanju usluga izrade strateškog plana razvoja
turizma na području Općine Vižinada- Visinada.
29. siječnja 2019. donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva te je putem
AGRONET portala objavljen javni poziv za provedbu postupka jednostavne nabave za
provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Strateškog plana razvoja turizma na
području Općine Vižinada- Visinada. Otvaranje ponuda održano je 18. veljače 2019. godine
te je ustanovljeno da su na raspisani javni poziv pristigle dvije ponude, jedna poduzeća
Interkonzalting d.o.o. i druga poduzeća Metis d.o.o. Odabrana je ponuda poduzeća Metis
d.o.o. s kojom je sklopljen Ugovor.
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Temeljem potpisanog ugovora s poduzećem Key consulting d.o.o. 28. ožujka 2019.
godine donesena je Odluka o imenovanju radne skupine za sudjelovanje u izradi strateškog
plana razvoja turizma na području Općine Vižinada-Visinada. U radnu skupinu odabrani su:
Marko Ferenac, Lidia Legović, Dario Baldaš, Đoni Šimonović, Sara Rossi i Alen Laković.
Zaključno do 30. lipnja 2019. godine održana su tri sastanka radne skupine, odrađeno je pet
intervjua s fokus grupama te je anketirano 103 dionika Općine Vižinada- Visinada.
Planirani dovršetak svih projektnih aktivnosti je u studenom 2019.
3.9. 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
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.
U izvještajnom razdoblju izrađen je glavni projekt-arhitektonski projekt za građevinu
„Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta“ u sklopu postojeće gospodarsko-stambene zgrade na
lokaciji Općina Vižinada, na kč. 3416/1 k.o., a u svrhu ishođenja građevinske dozvole.
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. Projektna prijava proslijeđena je od
strane LAG-a Agenciji za plaćanje u poljoprivredi na kontrolu te se uskoro očekuje
potpisivanje ugovora o financiranju.
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, prokrčeni su
neki stari putevi, kao i protupožarni putevi. Putevi su nasipani frezanim asfaltnim materijalom
kojeg smo nabavili od Cesta d.o.o. Neki od puteva predstavljaju i biciklističke i pješačke
staze, čime se utjecalo i na bolju turističku ponudu.
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Sukladno sklopljenom sporazumu s Istarskom županijom o godišnjem održavanju
Parenzane, održavana je trasa Parenzane, a županija sudjeluje u financiranju 50% troškova.
Općina je sklopila Sporazum o udruživanju u provedbi projekta „Program izobraznoinformativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ sa općinama poreštine a Općina
Tar -Vabriga je nosioc projekta. Projekt je odobren od strane Ministarstva zaštite okoliša i
energetike i odobrena su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna (projektom će se realizirati:
letci o sprečavanju nastanka otpada, vodič o sprječavanju nastanka otpada, plakati o
sprječavanju nastanka otpada, uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpada gradova
i općina, javne edukacijske tribine, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu,
edukativne slikovnice, natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari, radijske reklame i
ostale aktivnosti). U izvještajnom razdoblju provedene su određene aktivnosti iz programa, te
su nabavljeni dodatni zeleni otoci.
Odobrena su sredstva u visini od 15.000 EUR-a za projekt uvođenja besplatnog wifija na sredstvima riješit ćemo besplatan internet na trgu, u centru za posjetitelje Maraston i na
drugim punktovima. Europska unija financira troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka
bežičnom internetu, a korisnici će se obvezati na financiranje povezivosti (internetska
pretplata) i održavanje opreme za bežični internet građanima i posjetiteljima, u trajanju od
najmanje tri godine. U izvještajnom razdoblju razrađivao se projekt i razmatralo mogućnosti
implementacije, kako bi se krenulo s nabavom opreme i provedbom ulaganja.
Istarski vodozaštitni sustav već je započeo pripremne radove na projektu izgradnje
kanalizacijskog sustava u naseljima Crklada, Grubici, Ferenci, Mekiši i Filipi, te se očekuje
kako bi do kraja 2019. godine bio zgotovljen postupak javne nabave, a radovi bi započeli
slijedeće godine. 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.
Također, započelo se i s projektiranjem novog kanalizacijskog sustava i to za naselja
Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići. Hrvatske vode osigurale su početnih 200 tisuća
kuna za projektiranje sustava, dok će Općina Vižinada sufinancirati izradu dokumentacije s
50.000 kuna. Projekt će provoditi Odvodnja Poreč, te je izrađen geodetski snimak i u tijeku
izrade idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, kao i studija utjecaja na okoliš. Ovime
se nastavlja zaštita podzemnih voda i okoliša i osigurava građanima bolji životni standard.
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.
4.2. Društvene aktivnosti
U izvještajnom razdoblju proveden je natječaj za financiranje programa udruga te su s
udrugama sklopljeni ugovori o dodjeli sredstava. Isto tako izvršena je evaluacija programa
financiranih u prethodnoj godini.
U okviru predškolskog odgoja i školstva redovito se financirao rad dječjeg vrtića,
potpomagao rad osnovne škole, financirao produženi boravak, te isplaćivale stipendije
studentima.
U više se navrata posjetilo djecu iz dječjeg vrtića, te se općina uključila u njihove
aktivnosti, a prisustvovali smo i na njihovoj završnoj priredbi. Surađivalo se i sa osnovnom
školom te su im financirani razni projekti kao što je odlazak u Zagreb na festival glazbenog
stvaralaštva.
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U lipnju s započelo s aktivnostima na organizaciji ljetnog kampa te je ove godine ljetni
kamp ponovo organiziran u samostalnoj režiji. Naglasak je bio na školi plivanja, te se dio
programa izvodio u prostorima doma kulture. Program se odvijao u srpnju.
U okviru projekta Općina Vižinada – prijatelj provedeno je nekoliko sastanaka
Koordinacijskog odbora te su izvršene pripreme za završno izvješće budući će Općina
Vižinada već ove godine biti kandidat za dobivanje titule. Osim toga u sklopu akcije izvršeno
je niz aktivnosti usmjerenih djeci i njihovom razvoju.
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. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena (8. Mart) posjetili smo
u suradnji s Crvenim križom Poreč žene starije od 90 godina te ih prigodno darivali, a akciji
su se ove godine priključila i djeca iz osnovne škole PŠ Vižinada.
Što se tiče kulturnih i društvenih događanja važno je napomenuti kako su ove godine
održane 26. po redu Verši na šterni te je već tradicionalno obilježena proslava Prvog Maja.
Obilježili smo Dan državnosti i Dan antifašističke borbe, te položili vijenac na spomen
obilježjima. U okviru Zajednice Talijana održano je nekoliko društvenih i kulturnih događaja
koje Općina redovito prati.
U travnju je održana i druga rekreativna MTB proljetna Parenzana u organizaciji
biciklističkog kluba BK Parenzana i Turističke zajednice općine Vižinada. Biciklijada se
održala na Uskrsni ponedjeljak te je pristiglo ukupno 240 biciklista što je za ovakvu
biciklijadu veliki uspjeh te je u suradnji s klubom dogovoreno da ova biciklijada isto postane
tradicionalna i da se održava u tom terminu čime se u proljeće stvara i dodatna turistička
ponuda.
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.
Ovom prilikom pozivam vijećnike Općine Vižinada-Visinada i sve građane da kad
god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bismo zajednički pokušali
rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. 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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