
                                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

   ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIŽINADA-VISINADA 

       Komisija za izbor i imenovanja,  

                Statut i Poslovnik 

KLASA: 023-01/21-01/22 

  URBROJ: 2167/05-02 -21-2 

Vižinada-Visinada, 20. rujna 2021. 

 

Z A P I S N I K  

 

sa 1. sjednice  Komisije za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik održane sukladno 

epidemijskim mjerama 20. rujna 2021. godine sa početkom u 16,00 sati uz nazočnost 

predsjednice Ane Ritoša, članova Vedrana Pilata i Mauricia Poropata, načelnika Marka 

Ferenca, pročelnice JUO-a Gordane Bottezar. 

 

Predsjedavajuća predlaže slijedeći dnevni red:  

D N E V N I     R E D 

1.  Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2021. 

godinu. 

2.  Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada 

3.  Razno ! 

 

Predsjedavajuća daje na raspravu predloženi dnevni red. 

S obzirom da nema primjedbi na današnji dnevni red prelazi se na prvu točku dnevnog reda. 

 

Točka 1. 

 

Komisija je utvrdila da su na temelju Poziva za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine 

Vižinada-Visinada Klasa: 061-01/21-01/01  objavljenog 20. srpnja 2021. godine na oglasnoj 

ploči Općine Vižinada-Visinada i web stranici općine. Na objavljeni javni poziv podnesene  su  

slijedeći prijedlozi kandidata: 

 

Red. 

broj 

Ime i prezime Zahvalnica 

Plaketa 

Kandidata predlaže: 

1. Ante Potočnjak zahvalnica/plaketa  Lidija Brdarić 

2. Elvira Brečević zahvalnica TZO Vižinada 

3. Studio Sonda d.o.o.  zahvalnica Općinski načelnik 

 

Nakon razmatranja pristiglih prijedloga, Komisija predlaže Općinskom vijeću Općine Vižinada-

Visinada slijedeću  

ODLUKU 

Da se na temelju članka 8. i 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine 

Vižinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst, 2/21) i članka 3. i 5. Pravilnika o javnim priznanjima 

Općine Vižinada-Visinada dodjele javna priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu:  

 

ZAHVALNICA:    



 

1. Elvira Brečević  -  za izniman trud uložen u uređenje objekta i dijela naselja Žudetići, 

pružanje usluge cjelogodišnjeg smještaja, postignutih visokih ocjena za pružene usluge te 

ostvarene rezultate po broju turističkih dolazaka i noćenja te prema aktualnim podacima 

iz sustava eVisitora ostvarila je najviše turističkih dolazaka i noćenja tijekom 2021. 

godine. Uloženim trudom i postignutim rezultatima pridonosi razvoju turizma na 

području Općine Vižinada-Visinada i promociji Vižinade kao turističke destinacije čime 

stvara pozitivan doprinos ukupnom razvoju Općine Vižinada-Visinada. 

 

2. Studio Sonda d.o.o. - kreativni studio za dizajn i komunikacije, osnovan 2004. godine. 

Pobornici su ideje da dizajn i komunikacija moraju biti logični, iskreni i intuitivni, a 

najbolji okidač za kreativnost sadržajan je i ispunjen život. Jedini su kreativni studio u 

Hrvatskoj koji ima najveću nacionalnu nagradu i s područja dizajna (Velika nagrada 

Hrvatskog dizajnerskog društva) i s područja komunikacija (Ideja X - 2xGrand Prix). Za 

svoje projekte osvojili su  brojne domaće i međunarodne nagrade poput: Cannes Lion, 

Red Dot Best of Bests, Eurobest, ADC gold, IF, World Star Packaging, LIA, Pentawards, 

Creativity Annual, I.D, Rebrand, Plus X award, AIGA, Golden Drum, ICOGRADA itd . 

U fokusu njihova rada uvijek je stvaranje zajedno sa zajednicom iz koje proizlaze i za 

nju. Dosadašnjim radom, suradnjom sa lokalnom zajednicom i postignutim rezultatima 

Studio Sonda pridonosi razvoju gospodarstva na području Općine Vižinada-Visinada i 

promociji Vižinade kao inspirativne i poticajne sredine čime se stvara pozitivan doprinos 

ukupnom razvoju Općine Vižinada-Visinada. 

 

Ostale pristigle prijedloge razmotrit će Općinski načelnik prilikom donošenja odluke o dodjeli 

zahvalnica općinskog načelnika.  
 

 

 

Točka 2. 

 

Članovi Komisije razmatrali su prijedlog Izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Vižinada-Visinada. 

Vedran Pilat je predložio izmjenu u članku 54. Poslovnika da se rok za dostavu poziva za 

sjednicu sa materijalima dostavlja 7 dana prije održavanja sjednice a ne 5 dana prije. 

 

Nakon razmotrenog prijedloga Komisija predlaže Općinskom vijeću usvajanje Izmjena 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada. 

 
 

 

        PREDSJEDNIK ODBORA  

                Ana  Ritoša  v.r.

 
 


