
Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine 

Općine Vižinada“ broj 2/19 - pročišćeni tekst, 2/21) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 2/19 – 

pročišćeni tekst, 2/21), sazivam 2. sjednicu 

 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŽINADA - VISINADA 

za 03. kolovoza 2021. godine (utorak) u 19,00 sati 

Sjednica će se održati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada u Vižinadi-Visinadi. 

 

D n e v n i  r e d:  

 

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 Vižinada-

Visinada 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. 

16. Odluka o zahtjevu za obročnu otplatu Pilat trgovine j.d.o.o. 

17. Vijećnička pitanja 

 

Materijali za točke: 1-16 u privitku su poziva. 

  Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu   

spriječenost javite na telefon 446-102 ili na e-mail: opcina@vizinada.hr 

 

KLASA: 011-01/21-01/05 

URBROJ: 2167/05-01-21-1 

Vižinada-Visinada,  29. srpnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA 

                                                                               PREDSJEDNIK  

                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                   Oliver Arman v.r. 

mailto:opcina@vizinada.hr

