REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
Općinski načelnik
KLASA: 023-01/20-01/12
URBROJ: 2167/05-02-20-2
Vižinada-Visinada, 15. rujna 2020.
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 30.06.2020. 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 30.06.2020. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 7
osoba, od čega 1 dužnosnik, 3 službenika i 3 namještenika. U izvještajnom razdoblju nije bilo
dodatnog zapošljavanja niti povećanja plaća, a sve sukladno općim propisima i Odlukama
Općinskog vijeća.
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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
poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge poslove i aktivnosti vezane za
financijsko poslovanje Općine.
Na dan 30.06.2020. godine ostvareno je ukupno 9.722.313,54 kn prihoda, od čega su
prihodi poslovanja iznosili 3.399.462,22 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine
122.538,12 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja 6.200.313,20 kn. S druge strane
ukupni su rashodi iznosili 8.093.797,63 kn, od čega rashodi poslovanja 1.465.020,74 kn, a
rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.628.776,89 kn. Sukladno godišnjem obračunu, u
2020. godinu prenesen je višak iz prethodne godine od 1.245.960,54 kn, dok je u izvještajnom
razdoblju ostvaren višak od 1.628.515,91 kn, te se u iduće izvještajno razdoblje prenosi višak
od 2.874.476,45 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 30.04.2030. 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“. Dana
29.04.2020. godine sklopljen je 1. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kunskom kreditu
temeljem kojeg je produljen rok korištenja kredita do 31.07.2020. godine te rok otplate do
31.07.2030. godine. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 6.200.313,20 kn kredita za
financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada. Kredit se može koristiti
sukcesivno, najkasnije do 31.07.2020. godine. Po osnovi ovog kredita u izvještajnom
razdoblju nije bilo otplata, ali su plaćene kamate u iznosu od 20.280,26 kuna.
Stanje ukupnih obveza na dan 30.06.2020. godine iznosi 6.870.548 kn, od čega
dospjele obveze iznose 75.252 kn, a nedospjele obveze iznose 6.795.297 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.
U izvještajnom razdoblju održane su 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.
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3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
3.1. Dječji vrtić Vižinada
Dana 21.12.2018. Općina Vižinada-Visinada potpisala je Ugovor o financiranju s
Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem kojeg je
ostvarena potpora u iznosu od 5.216.540,00 za projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića
Vižinada. Nakon detaljne revizije i usklađivanja troškovnika pristupilo se postupku javne
nabave, pri čemu je prvi postupak poništen zbog neprihvatljive ponude koja je premašivala
procijenjenu vrijednost, a na drugome je, nakon odluke Općinskog vijeća i usvojenog
rebalansa proračuna za 2019. godinu, odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda 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.
Dana 31.07.2019. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova „Građenje i
opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dječji vrtić i jaslice
Vižinada“ s odabranom zajednicom ponuditelja, a uvođenje u posao izvršeno je dana
14.08.2019. godine. Rok izvođenja radova prema ugovoru je 8 mjeseci od dana uvođenja
izvođača u posao.
Dana 25.10.2019. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o izvođenju radova, zbog
potrebe izvođenja dodatnih i zamjenskih radova sukladno revidiranom troškovniku temeljem
izrađenih izvedbenih projekata kojima je utvrđena neznatna neusklađenost u izrađenom
troškovniku u odnosu na nacrtnu dokumentaciju samog glavnog projekta, kao i u odnosu na
zatačeno stanje na terenu. Radi funkcionalnosti i poboljšanja uvjeta prilikom uporabe
građevine, kao i radi jednostavnosti održavanja te kvalitetnijeg izvođenja pojedinih vrsta
radova, na pojedinim stavkama troškovnika bilo je nužno izvršiti određene izmjene. Aneksom
Ugovoru se vrijednost radova povećava za 602.852,80 kn bez PDV-a te ukupna vrijednost
ugovora nakon Aneksa iznosi 9.097.413,81 kn bez PDV-a. Međutim, povećanje nije realno jer
se zamjenske stavke ne prikazuju kao smanjenje, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te će
se prilikom obračuna vidjeti da nije došlo do ukupnog povećanja u vrijednosti radova.
Dana 10.02.2020. godine sklopljen je II. Aneks Ugovoru o izvođenju radova zbog
potrebe izvođenja dodatnih i zamjenskih radova sukladno revidiranom troškovniku, a
temeljem izmjene i dopune glavnog projekta uslijed postupka izmjena i dopune građevinske
dozvole. Ovim Aneksom Ugovoru se vrijednost radova povećava za 597.998,21 kn bez PDVa, od čega se 331.552,76 kn odnosi na nabavu dodatnih radova dok se 266.445,45 kn odnosi
na zamjenu postojećih stavaka novim rješenjima. Međutim, prema procjeni Izvršitelja u
revidiranom ispunjenom troškovniku koji je sastavni dio Aneksa II vidljivo je da se vrijednost
radova smanjuje nakon dostave drugog prijedloga izmjena te iznosi ukupno 8.380.141,60 kn
bez PDV-a odnosno 10.475.177,00 kn s PDV-om.
Dana 17.03.2020. godine izdano je Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole,
dok je prethodno riješeno imovinsko-pravno pitanje s k.č. 3338 koja je bila u vlasništvu RH,
te je ista darovana Općini Vižinada-Visinada za potrebe proširenja dvorišta dječjeg vrtića, kao
i za potrebe izgradnje dječjeg igrališta za potrebe vrtića (dio parcele koji je ostao izvan ograde
vrtića u budućnosti će se urediti kao vanjsko dječje igralište).
Dana 03.04.2020. godine sklopljen je III. Aneks Ugovoru o izvođenju radova radi
potrebe produljenja izvođenja radova zbog nastupa više sile temeljem zaprimljenog zahtjeva
Izvršitelja od dana 31.03.2020. godine u kojem Izvršitelj navodi da od proglašenja epidemije
bolesti COVID-19 radi na 30% kapaciteta te neće biti u mogućnosti izvršiti radove prema
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prethodno usvojenom terminskom planu. Sukladno tome, produljenje roka za izvršenje radova
za dodatnih 77 dana od prvotnog roka za dovršetak podrazumijeva da radovi trebaju biti
dovršeni najkasnije do 30.06.2020. godine
Redovite koordinacije vezano uz izvođenje radova održavaju se četvrtkom na kojima
se rješavalo tekuću problematiku, a o čemu su se sastavljali zapisnici. Radovi se odvijaju
sukladno planiranoj dinamici, te budući da izvedbeni projekti nisu prethodno izrađeni već je
izvođač imao obvezu izrade istih, došlo je do određenih promjena u troškovnicima kojima se
ne mijenja priroda ugovora, niti smanjuje kvaliteta izvedenih radova.
Što se tiče ostalih nabava, ugovori o nabavi su sklopljeni kako slijedi:
-

23.07.2019. – Key consulting d.o.o. – Ugovor o pružanju savjetodavne usluge za
provedbu projekta građenja i opremanja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada –
vrijednost ugovora: 37.500,00 kn s PDV-om,

-

31.07.2019. – Istra inženjering d.o.o. – Ugovor o obavljanju usluge stručnog
nadzora projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada“ – vrijednost
ugovora: 242.500,00 kn s PDV-om,

-

12.08.2019. – Expert j.d.o.o. – Ugovor o obavljanju usluge projektantskog
nadzora projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Vižinada“ – vrijednost
ugovora: 25.000,00 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, podnesena su 2 zahtjeva za nadoknadu sredstava, te je ukupni iznos sredstava odobren
za financiranje i isplaćen u siječnju 2020. godine. Podneseno je i završno izvješće o provedbi
projekta.
Početkom srpnja 2019. godine proveden je postupak nabave za dugoročni kredit za
financiranje projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u iznosu od 9.660.000,00 kn, te je u
postupku kao najpovoljnija odabrana ponuda Zagrebačke banke d.d. s fiksnom kamatnom
stopom 1,19% godišnje, na rok od 10 godina bez počeka i bez naknade za obradu kredita.
Tijekom kolovoza zatražena je suglasnost Vlade RH za zaduživanje proračuna, te je ista
izdana na sjednici održanoj 24.10.2019. godine.
Dana 21.11.2019. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu za
financiranje projekta izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u iznosu od 9.660.000,00 kn sa
Zagrebačkom bankom d.d.. Dana 29.04.2020. godine sklopljen je 1. Dodatak Ugovoru o
dugoročnom kunskom kreditu temeljem kojeg je produljen rok korištenja kredita do
31.07.2020. godine te rok otplate do 31.07.2030. godine. Do kraja izvještajnog razdoblja
iskorišteno je ukupno 6.546.865,70 kn.
Do kraja izvještajnog razdoblja dovršene su sve aktivnosti na projektu što se tiče
izvođenja radova, te se pripremila dokumentacija za tehnički pregled, odnosno ishođenje
uporabne dozvole.
3.2. Centar za posjetitelje „Maraston“
Daljnje multimedijalno opremanje centra za posjetitelje Maraston (IV. faza ulaganja)
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
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iznos sredstava potreban za realizaciju prijavljene faze projekta iznosi 649.160,00 kn, a
traženi iznos potpore Ministarstva turizma iznosi 519.328,00 kn. Ministarstvo je kroz ovaj
poziv odobrilo 259.000,00 kn, odnosno 40% prihvatljivih troškova, te je Ugovor o financiraju
sklopljen dana 09.10.2019. godine. 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“.
U izvještajnom razdoblju revidirano je projektno rješenje te je projekt reduciran zbog
nastupa posebnih okolnosti izazvanih nastupom bolesti COVID-19 prouzročene
koronavirusom, a što bi moglo imati utjecaj na smanjenje proračunskih sredstava. Nakon toga
provedeni su postupci nabave za 3 multimedijalna elementa: interaktivna igra „Baletne
pozicije Carlotte Grisi“, simulator opernog pjevanja te interaktivna igra „Osvoji zlato“. U tu
svrhu provedena su 3 postupka nabave i to za sadržajno opremanje i realizaciju multimedije,
multimedijsku opremu te maketarsko-stolarske pozicije. Temeljem provedenih postupaka
nabave odabrane su ponude sljedećih ponuditelja:
-

Studio Sonda d.o.o. za sadržajno opremanje i realizaciju multimedije u vrijednosti
od 199.800,00 kn bez PDV-a,

-

Audio video consulting d.o.o. za multimedijsku opremu u vrijednosti od
144.787,00 kn bez PDV-a,

-

ZIK, obrt za uređenje interijera, vl. Ivica Krizmanić, za maketarsko-stolarske
radove u vrijednosti od 48.800,00 kn bez PDV-a.

S odabranim ponuditeljima ugovori su potpisani početkom srpnja te je predviđeni rok
za isporuku i implementaciju opreme početak rujna. Po završetku ove faze planira se
otvorenje Centra za posjetitelje za javnost, odnosno razrada marketing i poslovnog plana.
Za ovu fazu ulaganja početkom godine prijavili smo se i na javni poziv Istarske
županije, Upravnog odjela za turizam za dodjelu potpora turističkim manifestacijama,
projektima i proizvodima specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima, te je
na istome ostvarena potpora u visini od 25.000,00 kn (prije nastupa posebnih okolnosti
uzrokovanih nastupom bolesti COVID-19 odobrena potpora iznosila je 50.000,00 kn, ali je
ista smanjena uslijed smanjenja proračunskih sredstava).
3.3. Kanalizacijski sustav Ritošin Brig
Kolektorska mreža sustava Ritošin Brig obuhvaća samo to naselje, koje je locirano na
području općine Vižinada, u III zoni sanitarne zaštite najvećeg istarskog izvorišta vode za
piće – Gradole. Dužina cjevovoda putem kojih se prikupljaju sanitarne otpadne vode ovog
naselja iznosi 3280 metara, sa jednom crpnom stanicom. Projektant sustava koji obuhvaća i
kolektorsku mrežu i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) je INSTITUT IGH d.d.
Zagreb, PC Rijeka.
Izvođač građevinskih radova za kolektorsku mrežu koja je dovršena 01.03.2019.
godine bilo je poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet, a ugovorena vrijednost radova
iznosi 3.846.457,60 kn bez PDV-a, odnosno 4.808.072,00 kn s PDV-om. 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
5

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.
Dana 9. kolovoza 2019. sklopljen je UGOVOR O GRAĐENJU SANITARNE
KANALIZACIJE SUSTAVA RITOŠIN BRIG – UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA. Izvođač radova je EKO PROJEKT d.o.o., Sveti Križ 22, Rijeka, a
Ugovor je sklopljen na rok od 8 mjeseci, a vrijednost radova iznosi 3.179.563,90 kuna bez
PDV-a, odnosno 3.974.454,88 s PDV-om.
UPOV je tipa SBR (šaržni bioreaktor) kapaciteta za opterećenje od 150 ekvivalentnih
stanovnika (ES). SBR tehnologija podrazumijeva diskontinuirani dotok i obradu otpadnih
voda u bioreaktoru. Budući da projektni zadatak zahtijeva efekte pročišćavanja ≥95%
predviđena je redukcija dušika i fosfora u efluentu. Proces pročišćavanja provodi se u
ciklusima trajanja po 8 sati, predviđeni dnevni broj ciklusa je tri.
U izvještajnom razdoblju provodili su se radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih
voda te su isti završeni tokom ljetnih mjeseci.
3.4. 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.
Sukladno provedenim postupcima nabave izrađivač strategije je tvrtka Key consulting
d.o.o., a izrađivač strateške procjene utjecaja na okoliš tvrtka Metis d.o.o. s kojima su
sklopljeni ugovori o nabavi. Ukupni prihvatljivi troškovi iznosili su 154.375,00 kn, a ne
prihvatljivi 20.500,00 kn (dio troškova izrade strateške procjene utjecaja na okoliš).
U izvještajnom razdoblju usvojen je dokument na Općinskom vijeću te je pripremljena
sva dokumentacija za isplatu potpore. Potpora je isplaćena u odobrenom iznosu od 154.375,00
kn.
3.5. 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
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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.
U izvještajnom razdoblju provodilo se konzultacije s članovim DVD-a Vitis glede
projekta, utvrđene su manje izmjene temeljem kojih je revidiran troškovnik i projekt. U
drugom dijelu godine planira se otvoriti postupak nabave.
3.6. 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. U izvještajnom razdoblju 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 dogovorima postupak nabave otvorio bi se
krajem 2020. godine, a radovi bi trebali započeti početkom 2021. godine.
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3.7. WiFi4EU
Krajem 2018. godine odobrena su bespovratna sredstva u visini od 15.000 EUR-a za
projekt uvođenja besplatnog wi-fija na javnim prostorima općine, kojima će se uvesti
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 provedeni su postupci nabave za opremu i implementaciju sustave te
za infrastrukturu, odnosno postavljanje optičkog kabela. Radove je izvodila tvrtka TRI M
d.o.o. iz Poreča, a vrijednost ugovora je iznosila 89.000,00 kn bez PDV-a za opremu
(prihvatljiv trošak), te 39.400,00 kn bez PDV-a za infrastrukturu (neprihvatljiv trošak).
Tijekom ugovora došlo je do nastupa više sile uslijed proglašenja epidemije bolesti
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske, a zbog
čega je došlo do ograničenja rada i pridržavanja posebnih mjera ponašanja sukladno
odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Istarske županije, što je imalo utjecaj
na dinamiku izvođenja radova i osobito nabavu opreme, te je u travnju sklopljen Aneks
ugovoru pri čemu se rok produljio do 30.06.2020. godine.
U izvještajnom razdoblju provedene su sve aktivnosti predviđene ugovorima, oprema
je implementirana i u funkciji i to na ukupno 13 lokacija: 5 vanjskih i 8 unutarnjih. Vanjske
lokacije su sljedeće: parking kod općinske zgrade, javni prostor ispred općinske zgrade prema
cesti, javni prostor kod Zajednice Talijana te 2 lokacije na starogradskom trgu. Unutarnje
lokacije su sljedeće: vijećnica i hodnici općinske zgrade (1), dom kulture (1), ambulanta (1),
Zajednica Talijana (1), Centar za posjetitelje Maraston (4).
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. Košnja zelenog pojasa započela je nešto kasnije.
Sukladno sklopljenom sporazumu s Istarskom županijom o godišnjem održavanju
Parenzane, održavana je trasa Parenzane, a županija sudjeluje u financiranju 50% troškova.
Istarski vodozaštitni sustav Buzet izvršio je pripremne radove na projektu izgradnje
kanalizacijskog sustava u naseljima Crklada, Grubici, Ferenci, Mekiši i Filipi, te je raspisana
javna nabava za kolektorsku mrežu. Očekuje se početak radova na jesen. 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 planu Istarskog vodovoda prihvaćen je prijedlog
rekonstrukcije dijela vodovodne mreže u naselju Crklada, ali će se nastojati uvrstiti u plan i
druga naselja, sve sukladno mogućnostima financiranja.
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Također, započelo se 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 provodi Odvodnja Poreč, te je u izvještajnom razdoblju izrađena
projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole, kao i studija utjecaja na okoliš, te je
ishodovana lokacijska dozvola. Budući je do kraja 2019. godine iskorišteno ukupno
199.323,00 kuna, od čega Općina sudjeluje s udjelom od 39.864,60 kuna, zatraženo je
dodatno financiranje od strane Hrvatskih voda i to za izradu glavnog projekta u svrhu
ishođenja građevinske dozvole u iznosu od 356.000,00 kuna te su Hrvatske vode odobrile
novi iznos od 330.000,00 kuna uz obvezu sufinanciranje Općine od 20% ili 82.500,00 kuna.
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.
U izvještajnom razdoblju izvršena je nabava te su započeti i dovršeni radovi na
rekonstrukciji društvenih prostorija u naselju Ferenci, a koje je izvodila tvrtka Građevinarstvo
Ritoša d.o.o. uz cijenu od 229.750,63 kn s PDV-om. Projektantski nadzor provodio ured
ovlaštenog arhitekta Marko Deković iz Poreča. Idejno rješenje razrađeno je na temelju
razgovora s mještanima naselja i u skladu s njihovim razmišljanjima i potrebama, dok će se
ostatak zgrade urediti naknadno kada se utvrdi namjena prostora.
U izvještajnom razdoblju provodili su se i radovi na uređenju groblja, pa je tako
sanirana stara kapelica i šterna unutar groblja Božje Polje. Radove je izvodila tvrtka
Građevinarstvo Ritoša d.o.o. uz cijenu od 30.218,75 kn s PDV-om.
U izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave te su započeti i dovršeni radovi
za dogradnju javne rasvjete na području općine, a radove je izvodila tvrtka Neos d.o.o. iz
Splita uz cijenu od 204.677,50 kn s PDV-om. Postavljeno je 20 novih LED lampi i to u
naseljima Bajkini, Bukori, Crklada, Jadruhi, Krušari, Lašići, Staniši i Vrbani.
U izvještajnom razdoblju nastavljeno je snimanje, odnosno geodetska izmjera svih
građevinskih objekata u naseljima Vižinada, Ferenci i Mekiši, a koje je izvodio Geodetski
zavod Rijeka uz cijenu od 199.875,00 kn s PDV-om. Hrvatske vode odobrile su
sufinanciranje 1/3 iznosa, odnosno 63.960,00 kn. Ovime se nastoji uskladiti evidencija za
obračun komunalne naknade i drugih poreza, te time na pravedan način izjednačiti građane u
plaćanju istih, odnosno cilj je da svaki plaća točno onoliko koliko koristi prostora. U
narednom razdoblju nastavit će se s usklađivanjem podataka i u drugim naseljima općine.
U izvještajnom razdoblju Općina je u više navrata pomagala mještanima u provedbi
komunalnih akcija, a najzapaženija je ona mještana naselja Jadruhi i Velići u obnovi i
uređenju lokve i izvora na Kolombaru.
4.2. Društvene aktivnosti
U izvještajnom razdoblju redovito su financirani programi udruga sukladno
sklopljenim ugovorima o financiranju, ali u smanjenom intenzitetu zbog nastupa posebnih
okolnosti uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
na području čitave Republike Hrvatske.
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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 je izostala upravo radi proglašenja epidemije bolesti COVID-19, te
su samo obilježeni važni datumi polaganjem vijenaca.
U izvještajnom razdoblju financiralo se aktivnosti na izradi monografije „Vižinada u
vremenu“, a koju provodimo zajedno sa Zajednicom Talijana uz sufinanciranje Regije
Veneto.
U izvještajnom razdoblju poseban napor je bio na provođenju mjera iz civilne zaštite,
osobito u vremenu kada se izdavalo propusnice, ali i u provođenju ostalih mjera sukladno
uputama Stožera civilne zaštite RH i Istarske županije.
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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