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ZAPISNIK 

 

sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Vižinada održane 04. srpnja 2022. godine, s 

početkom u 19.00 sati u prostorijama zajednice Talijana u Vižinadi.  

Prisutni članovi Općinskog vijeća: Oliver Arman, Mauricio Poropat, Maksimilian Ritossa, 

Bojan Rosić, Alen Laković, Vedran Pilat, Ana Ritoša i Martina Dobrilović. 

 

Odsutni članovi: Veronika Beaković. 

U radu još učestvuje Marko Ferenac načelnik, Neda Šainčić Pilato, zamjenica načelnika iz 

reda pripadnika Talijanske nacionalne manjine, Gordana Bottezar pročelnica Juo-a. 

 

Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika, te OV može donositi pravovaljane odluke.  

 

Predsjedavajući daje na glasanje predloženi dnevni red uz izmjenu da se doda točka Odluka 

o osnivanju poduzetničke zone Vižinada. 

 

1. Verifikacija zapisnika 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2021. godinu 

3. Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

4. Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.  

godinu  

5. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada  

za 2021. godinu 

6. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja za Općinu  

Vižinada-Visinada u 2021. godini 

7. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za  

2021. godinu 

8. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine  

Vižinada-Visinada za 2021. godinu 

9. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za  

2021. godinu 

10. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 

11. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu 

12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave  

za opskrbu električnom energijom 

13. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u  

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada 

14. Odluka o osnivanju poduzetničke zone Vižinada 

15. Vijećnička pitanja 

 

Alen Laković ističe da nije praksa da se doda nova točka neposredno prije vijeće. 

 

Načelnik odgovara da je pozicija poslovne zone već predviđena UPU, to nije ništa novo. 

Odluka je potrebna radi ministarstva državne imovine. 

 

Predsjedavajući daje na glasanje predloženi dnevni red uz nadopunu. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 
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TOČKA 1. 

 

Predsjedavajući otvara 1. točku dnevnog reda Verifikacija zapisnika sa 6, 7 i 8 sjednice. 

 

Vedran Pilat predlaže da u buduće se ne čeka tako puno za verifikaciju zapisnika, zbog toga 

će biti suzdržan. 

 

Vijeće sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA prihvaća verifikaciju zapisnika. 

 

TOČKA 2. 

 

Predsjedavajući otvara 2. točku dnevnog reda Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Vižinada-Visinada za 2021.godinu.  

 

Načelnik obrazlaže Godišnji izvještaj. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 

11.911.620,04 kn, ukupni rashodi 7.408.875,97 kn, ostvareni višak u iznosu od 4.502.744,07 kn. 

Višak koji se prenosi ove godine je 2.092.030,01 kn.  

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 2. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

 

 

TOČKA 3. 

 

Predsjedavajući otvara 3.točku dnevnog reda Izvješće o ostvarenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2021.godinu. 

 

Načelnik obrazlaže izvješće.  

 

Maksimilian Ritossa ističe da smo potrošili 500.000,00 kn za bazu podataka komunalne 

naknade. Zanima ga koliko imamo potraživanja po novom programu. 

 

Načelnik odgovara da su za gornji dio općine rješenja izašla usklađena, te se očekuje da tako 

bude i za donji dio. To je posao koji zahtjeva vremena i kompleksan je. Trenutno ne zna kolika su 

potraživanja, može se provjeriti.  

 

Pročelnica odgovara da potraživanja se samo nastavljaju.  

Maksimilian Ritossa postavlja pitanje da li je bilo povećanja. 

 

Načelnik odgovara da je sukladno ispravljenim rješenjima povećanje iznosilo 70%. 

 

Alen Laković postavlja pitanje da li se šalju opomene po dugovanjima i koliko često. 

 

Pročelnica odgovara da postoji procedura, ali nije sprovedena. Opomene šaljemo.  

 

Načelnik odgovara da smo preko odvjetnika naplatili dosta potraživanja. 

 

S obzirom da nema više pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 3.  
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Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 4. 

 

Predsjedavajući otvara 4. točku dnevnog reda Izvješće o ostvarenju programa gradnje 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  

 

Načelnik obrazlaže izvješće.  

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 4. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 5. 

 

Predsjedavajući otvara 5. točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju programa javnih potreba 

u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2021.godinu. 

 

Pročelnica obrazlaže izvješće.  

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 5. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 6. 

 

Predsjedavajući otvara 6. točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju programa javnih potreba 

u oblasti predškolskog odgoja za Općinu Vižinada-Visinada u 2021.godinu. 

 

 

Pročelnica obrazlaže izvješće.  

 

Maksimilian Ritossa ističe da to nije sada tema ali predlaže sa se ona suha drva oko vrtića 

uklone. 

 

Mauricio Poropat odgovara da će se na jesen, puštena su jer se očekivalo da bi se mogla 

oporaviti.  

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 6. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 7. 

 

Predsjedavajući otvara 7. točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju programa javnih potreba 

u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2021.godinu. 
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Pročelnica obrazlaže izvješće.  

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 7. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 8. 

 

Predsjedavajući otvara 8. točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju programa javnih potreba 

u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada za 2021.godinu. 

 

Pročelnica obrazlaže izvješće.  

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 8. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

TOČKA 9. 

 

Predsjedavajući otvara 9. točku dnevnog reda Izvješće u sportu općine Vižinada-Visinada za 

2021. godinu. 

 

Pročelnica obrazlaže izvješće.  

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 9. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 10. 

 

Predsjedavajući otvara 10. točku dnevnog reda Izvješće o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje srpanj-prosinac 2021.godinu.  

 

Alen Laković postavlja pitanje kad se očekuje puštanje u pogon kanalizacijskog sustava 

Ferenci –Mekiši-Crklada. 

 

Načelnik odgovara da po nekim najavama bi to trebalo negdje biti negdje u 2024. godini.  

 

Alen Laković postavlja pitanje što je sa kanalizacijom za donji dio općine. 

 

 

Načelnik odgovara da se trenutno rješavaju imovinsko pravni odnos, nositelj investicije je 

Odvodnja Poreč.  

 

Vedran Pilat ističe da rotor zaista izgleda lijepo, no da treba ponovno urgirati da se cesta 

Vižinada-Kaštelir rekonstruira, jedna je od najgorih ako nije i najgora.  

 

Načelnik odgovara da se više puta usmenim a i pismenim putem tražila obnova. Do sada 

nema konkretnih odgovora. Posljednja informacija je da je spremna dokumentacija za dionicu 

Kaštelir-Ohnići.  
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Maksimilian Ritossa postavlja pitanje da li je potpisano sve da su sanirani svi nedostaci na 

radu kanalizacije. 

 

Načelnik odgovara da ima još nekoliko sitnih intervencija. Vlasnik traži da se zid u Filipima 

vrati u prvobitno stanje, zbog dotrajalosti zida to nema smisla, trebalo bi svega porušiti.  

 

Maksimilian Ritossa postavlja pitanje o asfaltiranju dionice od Feruča do Gorana u Crkladi. 

 

Načelnik odgovara da nije bilo u planu to asfaltiranje, to je veliki zahvat, a pogotovo jer se 

tamo još zida. 

 

S obzirom da nema više pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 10. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 11. 

 

Predsjedavajući otvara 11. točku dnevnog reda  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Vižinada za 2022.godinu.  

 

Načelnik obrazlaže prijedlog izmjena. Predlaže se povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 

849.000,00 kn, te bi ukupni prihodi bili 10.694.000,00 kn, te povećanje rashoda i izdataka u iznosu 

od 1.148.000,00 kn, te bi ukupni rashodi bili 12.169.000,00 kn. Ujedno predlaže da se upravljanje 

imovinom poveća za 1.000,00 kn, te da se računalna oprema smanji za 1.000,00 kn,  

 

Vedran Pilat pohvaljuje inicijativu izrade monografije Carlotte Grisi, te ujedno postavlja 

pitanje tko je autor. 

 

Načelnik odgovara da je to Elena Poropat Pustijanac. Monografija će biti prevedena na 

talijanski i engleski jezik. Pisanje bi trebalo biti pri kraju, slijedi grafička priprema za tisak i tisak.  

 

Vedran Pilat postavlja pitanje električnog vozila. 

 

Načelnik odgovara da je nabavka električnog vozila sada znatno skuplja kao i sve ostalo. 

 

Vedran Pilat predlaže da se postavi 1 stup sa 2 rasvjetna mjesta u selu Lašići jedan kraj 

dječjeg igrališta, drugi kraj njega.  

 

Načelnik odgovara da je troškovnikom predviđeno 20 rasvjetnih mjesta u naselju Zabregi, te 

za mjesta Markovići i Nardući. 

 

Vedran Pilat postavlja pitanje da li se je dizala naknada za putne troškove zaposlenicima. 

 

Načelnik odgovara da nije, sada će. 

 

Vedran Pilat ujedno postavlja pitanje stavki putnih troškova, došlo je do nekih izmjena. 

 

Načelnik odgovara da je došlo do izmjena jer do sada on nije imao pravo na putne troškove, 

a sada sukladno tumačenju ima.  
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Alen Laković postavlja pitanje da li se općina ima na raspolaganju nekakve alate kojima bi 

smanjila učinak inflacije. 

 

Načelnik odgovara da općina baš i ne može sama, država bi trebala izmijeniti zakone. 

Općina može početi naplaćivati naknadu za neizgrađeno zemljište.  

 

Maksimilian Ritossa postavlja pitanje asfaltiranja ceste u Bajkinima. 

 

Načelnik odgovara da su asfaltiranje financirali mještani i investitori ( ogranak kod Vranića) 

ostalo je općina.  

 

S obzirom da nema više pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 11. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

TOČKA 12. 

 

Predsjedavajući otvara 12. Točku dnevnog reda Odluka o izmjeni Odluke o davanju 

suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za opskrbu električnom energijom. 

 

Načelnik obrazlaže prijedlog odluke. 

 

S obzirom da nema pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 12. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

TOČKA 13. 

 

Predsjedavajući otvara 13. točku dnevnog reda Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vižinada . 

 

Načelnik obrazlaže prijedlog Odluke. 

 

Vedran Pilat postavlja pitanje da li je netko već uveden u posjed. 

 

Pročelnica odgovara da je jedan uveden u posjed. 

 

 Maksimilian Ritossa postavlja pitanje što je sa prodajom. 

 

 Pročelnica odgovara da je stupio na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, nije ga 

uspjela dobro proučiti, no govora je da u roku od 3 mjeseca bi trebalo sve raspisati.  

 

Maksimilian Ritossa ističe da treba krenuti čim prije jer uskoro će i stranci moći kupovati. 

 

S obzirom da nema više pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 13. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 14. 
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Predsjedavajući otvara 14. točku dnevnog reda Odluka o osnivanju poduzetničke zone 

Vižinada.  

 

Načelnik obrazlaže odluku. 

 

Maksimilian Ritossa predlaže da se treba razmišljati o dovođenju infrastrukture. 

 

Načelnik odgovara da najprije moramo postati vlasnici. 

 

Maksimilian Ritossa postavlja pitanje kad se očekuje da bi mogla krenuti poduzetnička 

zona. 

 

Načelnik odgovara da je sada to teško reći.  

 

S obzirom da nema više pitanja predsjedavajući daje na glasanje točku 14. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 

 

TOČKA 15. 

 

Predsjedavajući otvara 15. točku dnevnog reda Vijećnička pitanja, ujedno skreće pozornost 

na deponiju na ulazu u Vižinadu. 

 

Načelnik odgovara da je vlasnik više puta upozoren kako usmeno tako i pismeno. Razmotrit 

će se druge mogućnosti. 

 

Neda Šainčić Pilato traži  da se urgira ponovno po pitanju asfaltiranja u Lašićima, te ujedno 

predlaže postavljanje ležećih policajaca. 

 

Predsjedavajući odgovara da se ležeći policajci ne mogu samo tako postavljati, treba 

ispoštovati proceduru i to najprije izradom studije o rizicima.  

 

Ana Ritoša predlaže da se cesta u Lašićima treba riješiti. Dionica je iznimno opasna. 

 

Načelnik odgovara da se tražilo postavljanje pješačkog prijelaza, no odbijeno je jer nema 

nogostupa.  

 

Maksimilian Ritossa predlaže da se na slijedećem odboru izvide druge mogućnosti na uzor 

grada Poreča.  

Martina Dobrilović upoznaje vijeće sa problematikom parkiranja automobila turista u 

naselju Vranje selo, iznajmljivač je ogradio svoju parcelu a da pritom nije ostavio mjesta za 

parkiranje.  

 

Načelnik odgovara da je danas komunalni redar bio na terenu. 

 

Martina Dobrilović ističe da bi bonove za školsku djecu trebalo ranije napravit a ne kao 

prošle godine. 

 

Pročelnica odgovara da se nije kasnilo sa izdavanjem bonova prošle godine. Bonovi su 

izdani 20.07. Ovih dana će se bonovi napraviti. 
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Vedran Pilat ističe da se treba riješiti situacija da dječjim vrtićom odnosno sa upisima. 

Imamo novi vrtić a djeca su nam ostala vani.  

 

Načelnik odgovara da je problem u asistentima. Natječaj je bio vani i nitko se nije javio. 

Natječaj se ponavlja u kolovozu. 

 

Maksimilian Ritossa informira vijeće da web kamera  ne radi. 

 

Načelnik odgovara da je već poslao obavijest no nitko se nije javio.  

 

Maksimilian Ritossa postavlja pitanje što je sa polivalentnim igralištem u Brigu. 

 

Načelnik odgovara da se mještani još nisu dogovorili oko lokacije.  

 

Maksimilan Ritossa predlaže da se sanira lokva iza učitelja koja je puna smeća. 

 

Načelnik predlaže da se napravi akcija čišćenja, no to tek na jesen.  

 

Makimilian Ritossa odgovara da će on sakupiti mještane, a da općina osigura stroj.  

 

 

 

 

Sjednica zaključena u 21.30  sati.  

 

 

 

 

 

 

 

            Zapisničar:                                                               Predsjednika Općinskog vijeća 

     Solidea Ferenac Perhat                                                             Oliver Arman 


