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I Općinsko vijeće

36.
Temeljem odredbe članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst, 94/17), članka
5. Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada
(Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 05/10 i 4/12) i članka 30. Statuta
Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/22pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici održanoj
dana 27. rujna 2022. godine donosi
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE
VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Vižinada-Visinada koje je navedeno u sljedećoj tablici:

r.br.

k.č.br.

1.

3252/8

2.

dio
3250/1
dio
3250/2

3.

3420/1

4.

3261/6

k.o.

površina u
m²

početna
zakupnina u
HRK i EUR2

kultura po
katastru

6750

438,75 HRK /
58,23 EUR

vinograd i oranica

11615

754,98 HRK/
100,20 EUR

vinograd i oranica

1741

174,10 HRK /
23,11 EUR

oranica

3250

211,25 HRK /
28,04 EUR

vinograd

Vižinada
Vižinada
Vižinada

Vižinada
Vižinada

Članak 2.
Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na rok:
• do 25 godina za sadnju maslinika,
• do 25 godina za sadnju vinograda,
• do 25 godina za sadnju drvenastih voćaka, lavande i mediteranske kulture,
• do 15 godina za stočarstvo, pčelarstvo i uzgoj puževa,
2

Fiksni tečaj konverzije 7,53450

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
13/2022
•
•
•
•

stranica 301

do 10 godina za livade i pašnjake,
do 10 godina za jagodičasto i sitno voće,
do 10 godina za uzgoj cvijeća, ukrasnog bilja, povrća i žitarica,
do 10 godina za mješovitu kulturu.

Članak 3.
Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Vižinada-Visinada utvrđuje se sukladno Odluci o zakupu poljoprivrednog zemljišta na
području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br.
05/10 i 4/12).
Pisane ponude dostavljaju se Općini Vižinada-Visinada u roku od 15 dana od objave
natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Vižinada-Visinada.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše javni natječaj u roku od 8 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 4.
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine VižinadaVisinada provodi natječajna komisija, odnosno povjerenstvo za provedbu natječaja
koje imenuje Općinski načelnik.
Članak 5.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine VižinadaVisinada na prijedlog natječajne komisije odnosno povjerenstva za provedbu
natječaja.
Članak 6.
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada“.
KLASA: 011-01/22-01/05
URBROJ: 2163-39-01-22-2
Vižinada-Visinada, 27. 09. 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman v.r.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
13/2022

stranica 302

37.
Temeljem odredbe članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst, 94/17), članka
48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada
(Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br. 4/22-pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine
donosi
ODLUKU O DAVANJU U NAJAM, PRISTUPU I KORIŠTENJU KABELSKE
KANALIZACIJE U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
Ovom Odlukom reguliraju se prava i obveze u vezi najma, pristupa i korištenja
kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada.
Članak 2.
Općina Vižinada-Visinada je upravitelj i vlasnik kabelske kanalizacije (u daljnjem
tekstu: Općina Vižinada-Visinada). U okviru svojih vlasničkopravnih ovlasti, održava
i podzemno polaže istu s ciljem daljnjeg razvoja mreže kabelske kanalizacije na
području Općine Vižinada-Visinada.
Operator korisnik je ovlašteni operater elektroničkih komunikacijskih usluga u RH
koji ima namjeru koristiti kabelsku kanalizaciju u vlasništvu Općine VižinadaVisinada (u daljnjem tekstu: Korisnik).
Članak 3.
Općina Vižinada-Visinada daje u najam kabelsku kanalizaciju Korisniku odnosno
ovlaštenom operateru elektroničkih komunikacijskih usluga u RH ukoliko postoji
slobodan prostor u cijevima i prohodna trasa.
Članak 4.
Za ugovaranje korištenja kabelske kanalizacije Korisnik dostavlja Općini VižinadaVisinada zahtjev za pristup i korištenje kabelske kanalizacije.
Zahtjev Korisnika iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
početnu i krajnju točku ili područje obuhvata korištenja kabelske kanalizacije,
vrstu i promjer kabela koji će se položiti između početne i krajnje točke ili na
području obuhvata,
planirani početak radova te trajanje najma (korištenja).
Korisnik svojim Zahtjevom za najam potvrđuje da je izvršio provjeru trase kabelske
kanalizacije te da ona zadovoljava sve tehničke uvjete potrebne za postavljanje
komunikacijskih kablova od strane Korisnika.
Članak 5.
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Korisnik pravo najma (korištenja) stječe sklapanjem Ugovora s vlasnikom, Općinom
Vižinada-Visinada.
Ugovor se sklapa se na maksimalno vrijeme od 15 (slovima: petnaest) godina osim
ako Korisnik u svom zahtjevu ne navede određeno kraće trajanje korištenja.
Osnovni dijelovi ugovora o korištenju kabelske kanalizacije su:
a) ugovorne stranke
b) predmet ugovora
c) tehničko rješenje
d) odredbe o trajanju ugovora
e) odredbe o iznosu i načinu plaćanja naknade za korištenje kabelske kanalizacije
f) odredbe o načinu i postupcima vezanim uz postavljanje i održavanje
postavljene opreme
g) odredbe o načinu prijave smetnji u radu postavljene opreme te o načinu i roku
otklanjanja kvarova
h) odredbe o odgovornosti za štetu
i) odredbe o višoj sili
j) odredbe o otkazu i raskidu ugovora i
k) odredbe o načinu rješavanja sporova između ugovornih strana.
Polaganje novih vodova bez prethodno zaključenog ugovora je zabranjeno.
Članak 6.
Zabranjuje se davanje u podnajam iznajmljenog slobodnog dijela kabelske
kanalizacije.
Korisnik može davati u podnajam svoju infrastrukturu postavljenu unutar iznajmljene
kabelske kanalizacije sukladno tehničkom rješenju iz ugovora.
Članak 7.
Visina novčane naknade utvrđuje se u godišnjem iznosu od kn/m voda:
Prostor koji zauzima operator korisnik za cijev i/ili kabel
Vanjski promjer (mm)

Cijena HRK/EUR3 / m /
godišnje

Od (>)

Do(<=)

3

15

8,00 HRK / 1,06 EUR

15

50

10,00 HRK / 1,33 EUR

50

110

12,00 HRK / 1,59 EUR

Visina godišnje novčane naknade za korištenje zdenca za postavljanje pasivne opreme
spojne točke iznosi:
Prostor u zdencu za smještaj spojnice na
3

Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Paušal po

50,00 HRK / 6,64 EUR
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spojnoj točki
Po m' pričuvnog
kabla

0,50 HRK / 0,07 EUR

Troškovi mjesečnog standardnog održavanja uračunati su u cijenu najma kabelske
kanalizacije te ih Općina Vižinada-Visinada ne naplaćuje dodatno.
Godišnji iznos novčane naknade korisnik je dužan platiti jednokratno do 15. lipnja za
tekuću godinu, a kod sklapanja ugovora tijekom godine u roku od 15 dana od dana
sklapanja ugovora,
za period do kraja kalendarske godine.
Članak 8.
Korisnik ima pravo pristupa i korištenja kabelske kanalizacije, polaganja i uvlačenja
elektroničkih komunikacijskih vodova (u daljnjem tekstu: kabela) te obavezu
održavanja kabela u izgrađenom i iznajmljenom prostoru u sustavu kabelske
kanalizacije.
Postavljanje kabela obuhvaća slijedeće poslove: izradu potrebne tehničke
dokumentacije, uvlačenje ili upuhivanje kabela, spajanje i testiranje kabela.
Uvlačenje/upuhivanje kabela, te korištenje slobodnog prostora u cijevima u cijelosti
se provodi na način predviđen važećim provedbenim propisima, pravilima struke i
prema standardima koji važe u telekomunikacijskoj industriji.
Održavanje kabela obuhvaća sljedeće poslove: testiranje i mjerenje na kabelu,
intervencije na kabelu u pogledu održavanja kvalitete u pružanju elektroničko
komunikacijskih usluga.
Korisnik je obavezan označiti svoje kabele u svakom kabelskom zdencu na način da
oznaka sadržava podatak o tipu kabela, vlasniku i/ili upravitelju kabela, oznaku (ime)
kabela i pod kojom oznakom se vode ti podaci o tom kabelu u tehničkoj
dokumentaciji.
Svaka mikrocijev mora biti različite boje kako bi se mogle međusobno razlikovati.
Cijevi malog promjera moraju biti označene u svakom zdencu.
Oznake na kabelu moraju biti trajnog karaktera, vidljivo označene (pričvršćene ili
zalijepljene) na način da se onemogući njihovo slučajno uklanjanje.
U slučaju interventnih radova, Korisnik je ovlašten odmah po slanju obavijesti Općini
Vižinada-Visinada pristupiti otklanjanju smetnji na vlastitim kabelima i povezanoj
opremi ukoliko je to nužno za neometano pružanje usluga, a Općina VižinadaVisinada je obvezna omogućiti Korisniku pristup kabelskoj kanalizaciji. Općina
Vižinada-Visinada će odlučiti hoće li osigurati nadziranje nad obavljanjem radova. U
slučaju da je prilikom otklona smetnji/interventnih radova Korisnik oštetio
infrastrukturu ili kabele drugog Korisnika, obvezan je otkloniti učinjenu štetu na
vlastiti trošak.
Članak 9.
Općina Vižinada-Visinada je obvezna održavati svoju kabelsku kanalizaciju u
urednom stanju te omogućiti njezino neometano korištenje od strane Korisnika. Pod
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održavanjem se smatra redoviti obilazak trase kabelske kanalizacije te čišćenje
zdenaca i cijevi, u svrhu pravovremenog uočavanja i otklanjanja oštećenja kao i
sprječavanja nastanka oštećenja.
Općina Vižinada-Visinada nije odgovorna za eventualnu štetu nastalu uslijed
mogućeg utjecaja drugih instalacija koje prolaze uzdužno ili poprečno na trasu
kabelske kanalizacije.
Članak 10.
Ukoliko Općina Vižinada-Visinada na vlastitu inicijativu izmješta pojedinačne trase
zbog rekonstrukcije ili izgradnje novih objekata, obvezan je snositi trošak
premještanja kabela Korisnika i odgovoran je za ispravnu realizaciju radova na
premještanju. Ukoliko Korisnik ima
sklopljen valjani ugovor za predmetnu trasu s Općinom Vižinada-Visinada, Korisnik
je dužan dostaviti dokumentaciju uvučenog kabela radi izrade projekta izmještanja
kao i uvjete pod kojima želi da se navedeni kabel izmjesti. U uvjetima izmještanja
Korisnik ne može zahtijevati povećanje presjeka kabela, povećanje broja optičkih niti
kabela te uvjetovati razmake polaganja od ostalih instalacija, osim ako dio troškova
nastalih dodatnim uvjetima ne snosi sam Korisnik. Svim radovima izmještanja vodi i
upravlja Općina Vižinada-Visinada ili po njoj ovlaštena treća osoba. Općina
Vižinada-Visinada nije odgovorna za eventualnu štetu i /ili troškove koje bi Korisnici
mogli imati zbog prekida prometa prilikom prespajanja. Za kabele koji su u
predmetne trase uvučeni bez sklopljenog ugovora o pristupu i korištenju kabelske
kanalizacije,
Općina Vižinada-Visinada ne snosi troškove izmještanja.
U slučaju kad Općina Vižinada-Visinada na zahtjev trećih strana premješta
pojedinačne trase zbog rekonstrukcije ili izgradnje novih objekata, obvezna je
premještanje kabela Korisnika napraviti o trošku trećih strana, ili vlastitom trošku
kada za to postoje zakonski uvjeti. Ukoliko Korisnik ima sklopljen valjani ugovor za
predmetnu trasu, Općina Vižinada-Visinada će koordinirati dinamiku izmještanja
kako svojih trasa i kabela tako i kabela Korisnika. Način i uvjeti izmještanja jednaki
su slučaju iz prvog stavka ovoga članka.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada“.
KLASA: 011-01/22-01/05
URBROJ: 2163-39-01-22-3
Vižinada-Visinada, 27. 09. 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman v.r.
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38.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada, br. 4/22-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine VižinadaVisinada, na sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine donosi
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE
DJELATNIKA U DJEČJEM VRTIĆU „RADOST“ PV VIŽINADA
I
Općina Vižinada-Visinada daje suglasnost Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići i jaslice
„Radost“ Poreč za zapošljavanje osoblja u područnom vrtiću Vižinada u pedagoškoj
godini 2022./2023. i to sljedećeg osoblja:
1. Odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine –
2 izvršitelja
2. Asistent/ica djetetu s teškoćama u razvoju na određeno puno radno vrijeme do
31. kolovoza 2023. godine – 2 izvršitelja.
II
Sredstva za financiranje plaća osoblja iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu
Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu u Programu javnih potreba u
predškolskom uzrastu, Aktivnost A101201 Odgojno, administrativno i tehničko
osoblje dječjeg vrtića, dok će se sredstva za 2023. godinu planirati u Proračunu
Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/22-01/05
URBROJ: 2163-39-01-22-4
Vižinada-Visinada, 27. 09. 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman v.r.

39.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada – Visinada (Službene novine
Općine Vižinada – Visinada broj 04/22), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada
na sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine, donosi
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ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini
2022./2023.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu učeničkih i
studentskih stipendija, visina i broj stipendija, te ostala pitanja od značaja za dodjelu
stipendija.
Članak 2.
Općina Vižinada-Visinada (u daljnjem tekstu: Općina) u svom proračunu
osigurava sredstva:
1. za stipendije dodijeljene učenicima i studentima na temelju ranijih Odluka o
utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija, u skladu s već zaključenim
ugovorima i
2. za nove studentske stipendije: 4 stipendija
3. za nove učeničke stipendije : 2 stipendija.
Članak 3.
Pravo na natjecanje za stipendiju iz članka 2. imaju studenti koji ispunjavaju
sljedeće uvjete:
1. da su državljani Republike Hrvatske, čije je prebivalište, kao i prebivalište
njihovih roditelja na području Općine,
2. da su tijekom obrazovanja podstanari ili smješteni u učeničkim ili studentskim
domovima izvan mjesta prebivališta roditelja,
3. da su redovni učenici srednjih škola ili redovni studenti preddiplomskog ili
diplomskog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija,
4. da nisu korisnici stipendija po drugoj osnovi.
Izuzev točke 3. iz prethodnog stavka pravo natjecanja za stipendiju iz članka
2. imaju i studenti koji nisu podstanari ili ne borave u studentskim domovima izvan
mjesta prebivališta, ali se u tom slučaju ostvaruje pravo na stipendiju umanjenu za
20%.
Studenti koji na kraju akademske godine, za koju ostvare pravo na stipendiju,
ostvare iznadprosječne rezultate odnosno ostvare odličan uspjeh, uz uvjet da su
uspješno završili akademsku godinu, odnosno upisali sljedeću godinu te studenti koji
se nalaze u Top 10 posto fakulteta što potvrđuju potvrdom fakulteta imaju pravo na
nagradu u visini od dvije mjesečne stipendije.
Studenti koji su bili korisnici općinske stipendije, a koji su izgubili pravo na
stipendiju zbog ponavljanja (gubitka) godine, ne mogu se više natjecati za dodjelu
općinske stipendije.
Članak 4.
Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kn / 53,09 EUR , a za studente
iznosi 600,00 kn / 79,64 EUR mjesečno. 4
Članak 5.

4

Fiksni tečaj konverzije 7,53450
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Stipendija se odobrava za vrijeme trajanja obrazovnog programa propisanog
aktima obrazovne ustanove koju korisnik stipendije pohađa.
Nakon ostvarenog prava na stipendiju, korisnik stipendije je nastavlja koristiti
i u narednoj školskoj/akademskoj godini, pod uvjetom da je završio
školsku/akademsku godinu za koju je primao stipendiju i redovno upisao narednu
(sljedeću) godinu te je dužan za svaku narednu godinu to pravo potvrditi uvjerenjem
o upisu u sljedeću godinu..
Ako korisnik stipendije nakon završenog preddiplomskog studija u narednoj
školskoj/akademskoj godini (bez prekida u studiranju) nastavlja diplomski studij,
korištenje stipendije se nastavlja do završetka diplomskog studija, pod uvjetom da je
redovno upisao višu godinu studija.
Članak 6.
Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno tijekom srpnja i
kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
Isplata se obavlja putem žiro računa.
Članak 7.
Stipendije se dodjeljuju na temelju natječaja.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Vižinada-Visinada u vremenu od 10.10. do 25.10.2022. godine, na temelju
Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine.
Zahtjev za dodjelu stipendija zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine, koji
ujedno sačinjava prioritetnu listu na temelju kriterija iz ove Odluke i daje na
razmatranje Općinskom načelniku.
Po donošenju rješenja o odobravanju / neodobravanju stipendije od strane
Općinskog načelnika, a nakon rješavanja eventualnih žalbi, stipendisti kojima je
odobrena stipendija sklapaju sa Općinom ugovor.
Članak 8.
Na rješenje iz prethodnog članka može se uložiti žalba u roku od 8 dana od
dana prijema rješenja. Žalbu rješava Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada.
Članak 9.
Elementi bodovanja su slijedeći:
40) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja
prosjek ocjena
bodovi
- 3,00 – 3,49
40 bodova
- 3,50 – 3,99
50 bodova
- 4,00 – 4,24
60 bodova
- 4,25 – 4,49
70 bodova
- 4,50 – 4,74
80 bodova
- 4,75 – 4,90
90 bodova
- 4,90 – 5,00
100 bodova
B) Upisna godina studija
- prva godina studija
30 bodova
- druga godina
40 bodova
- treća godina
50 bodova
- četvrta godina
60 bodova
- peta godina
70 bodova
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Pravo na bodove iz točke A i B stiče se samo po jednoj osnovi.
C) Socijalni status :
- stipendist iz obitelji koja živi u podstanarstvu (ukoliko imaju
ovjereni ugovor o podstanarstvu)
10 bodova
- stipendist iz obitelji sa troje i više djece
10 bodova
- redovno školovanje člana obitelji u srednjoj školi
ili na fakultetu izvan prebivališta roditelja po članu
10 bodova
- teška bolest člana obitelji
20 bodova
- samohrani roditelj
20 bodova
- nezaposlena oba roditelja
30 bodova
- stipendist iz obitelji koja stiče pravo na jedan
od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb
30 bodova
- dijete roditelja poginulog ili nestalog u domovinskom ratu
40 bodova
- dijete bez oba roditelja
60 bodova
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi o svojoj djeci i ne prima nikakvu
novčanu pomoć od drugog roditelja, što dokazuje izjavom ovjerenom kod javnog
bilježnika i drugim dokazima.
Dijete bez oba roditelja je osoba čiji su roditelji umrli, nepoznati ili im je
pravomoćnom odlukom nadležnog tijela oduzeta roditeljska skrb.
Broj članova obitelji utvrđuje se adresom prebivališta iz osobne iskaznice,
koja mora biti ista za sve članove obitelji, odnosno uvjerenjem o prebivalištu za djecu
koja nemaju osobnu iskaznicu.
Svi dokumenti koji se prilažu kao dokaz za dobivanje stipendije moraju biti
napisani na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od
ovlaštenog prevoditelja.
Članak 10.
U slučaju kada dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova
prioritet se stiče na osnovu boljeg uspjeha u obrazovanju.
Članak 11.
Ukoliko stipendist, uz općinsku, ostvari i pravo na neku drugu stipendiju,
tada se mora pismeno očitovati o zadržavanju samo jedne od dobivenih
stipendija.
U slučaju da se dođe do saznanja da korisnik stipendije prima i neku drugu
stipendiju prestaje isplata stipendije, te je stipendist obvezan iznos isplaćenih
stipendija u tekućoj godini vratiti u Proračun Općine Vižinada-Visinada.
Ako se stipendist odrekne općinske stipendije nakon okončanog natječaja za
školsku/akademsku godinu za koju je natječaj bio i objavljen, pravo na stipendiju
ostvaruje prvi slijedeći kandidat s liste za dodjelu stipendija na kojoj se nalazio
stipendist koji se odrekao općinske stipendije.
Članak 12.
Stipendist se obvezuje ugovorom da će na zahtjev Općine Vižinada-Visinada
sudjelovati u humanitarnim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, sportsko-rekreacijskim
i ostalim programima od javnog interesa za Općinu Vižinada-Visinada. Minimalni
angažman stipendista koji se očekuje u takvim programima ekvivalentan je 8 sati
volonterskog rada. Nakon završenog volontiranja stipendistu se izdaje potvrda.
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U slučaju opravdane spriječenosti, stipendist treba opravdanost potvrditi
odgovarajućim dokazima (pohađanje ispita na zadani datum, sezonski rad i sl.). U tom
slučaju stipendist će se dogovoriti s Općinom Vižinada-Visinada za volontiranje na
nekom od planiranih programa u razdoblju do najviše godinu dana.
U slučaju neodazivanja i neopravdane spriječenosti stipendistu se može
otkazati ugovor o stipendiji te gubi pravo na stipendiju u sljedećoj školskoj /
akademskoj godini.
Članak 13.
Za provođenje ove Odluke, za vođenje evidencije o dodijeljenim stipendijama
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine.
Članak 14.
Ova Odluka se primjenjuje od školske/akademske 2022/2023. godine, a stupa
na snagu sljedećeg dana po objavi u «Službenim novinama Općine VižinadaVisinada».
KLASA: 011-01/22-01/05
URBROJ: 2163-39-01-22-5
Vižinada-Visinada, 27. 09. 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman v.r.
40.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 30. Statuta Općine Vižinada
(“Službene novine Općine Vižinada”, br. 4/22-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada, na sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa
Općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
U Odluci o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika Općine
Vižinada-Visinada (“Službene novine Općine Vižinada”, br. 4/15), u članku 4. broj
„3,5“ mijenja se u „3,9“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Vižinada“ i primjenjuje se s obračunom plaće za mjesec rujan 2022. godine.
KLASA: 011-01/22-01/05
URBROJ: 2163-39-01-22-6
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Vižinada-Visinada, 27. 09. 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman v.r.

41.
Na temelju članka 8. i 30. Statuta Općine Vižinada („Službene novine Općine
Vižinada“ broj 4/22) i članka 3. i 5. Pravilnika o javnim priznanjima Općine
Vižinada-Visinada, a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, te Statut i
poslovnik Općine Vižinada, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici
održanoj 27. rujna 2022. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
I
Zahvalnica Općine Vižinada-Visinada povodom 30. rujna Dana Općine –
Sv. Jeronima zaštitnika Općine Vižinada - Visinada za 2022. godinu dodjeljuje se:
1. prof. Valter Baldaš – učitelj povijesti i geografije u PŠ Vižinada. Bio je član
Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada, Župnog vijeća župe Sv. Jeronima i
aktivan je član Zajednice Talijana Vižinada. Dugo godina je uključen u život
župe svetoga Jeronima, te je zadužen za pripreme liturgijskih slavlja, organizaciju
hodočašća, pomoć vjeroučitelju oko ministranata a posebno prilikom nečije smrti
kada često pomaže u organiziranju ispraćaj pokojnika na području općine. Rad
Valtera Baldaša ne prolazi neprimijećeno, te dugogodišnja posvećenost zaslužuje
biti ovjerena priznanjem.
2. Nogometni klub Vižinada – ekipa Seniori koji su svojim predanim radom i
neumornim zalaganjem postigli ove godine veliki uspjeh plasiranjem u 2.
županijsku nogometnu ligu. Seniori igraju u sastavu: Beato Marijan, Bertoša
Martin, Dagostin Karlo, Flank Gianni, Gašparini Arian, Grižon Dalibor, Grižon
Patrik, Ivančić Nikola, Kocijančić Stiven, Kozlović Marko, Krizmanić Mateo,
Lončarić Albert, Momić Paulo, Perhat Tihomir, Peričić Dalibor, Pilat Robert,
Pilat Vedran, Radešić Alen, Radešić Marko, Rakovac Vitorio, Ritoša Mateo,
Ritoša Paolo, Ritossa Lorenco, Vlašić Hrvoje, Dominik Savić, Filip Domić,
Marko Rossi i Ivan Vižintin.
Najznačajnije od svega su ljudske vrijednosti i zajedništvo koje Klub i igrači
promiču kroz svoj rad i igru, te pridonose promociji sporta i zdravog života na
područje Općine Vižinada-Visinada
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Vitis“ Vižinada je osnovano 2015. godine s
ciljem promicanja dobrovoljnog vatrogastva i unapređivanja sustava zaštite od
požara i vatrogastva, te učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti na području
općine. Članovi DVD-a iznimno su aktivni u zajednici ne samo u području
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vatrogastva i gašenja požara, intervencije uslijed vremenskih nepogoda,
ispumpavanja vode i redovito se uključuju u organizaciju manifestacija od
interesa za općinu. U protekloj godini Općina Vižinada je rekonstruirala
vatrogasno spremište čime je DVD dobio na korištenje prostor za držanje opreme
i provođenje aktivnosti. Članovi DVD-a aktivno su se uključili u provedbu
projekta te pomagali u čišćenju zgrade i dvorišta, te opremanju zgrade, čime su
osigurali znatnu uštedu općinskom proračunu. DVD dosadašnjim radom,
suradnjom sa lokalnom zajednicom i postignutim rezultatima pridonosi razvoju
vatrogastva i civilne zaštite te promociji volonterstva čime se stvara pozitivan
doprinos ukupnom razvoju Općine Vižinada-Visinada.
II
Plaketa Općine Vižinada-Visinada povodom 30. rujna Dana Općine – Sv.
Jeronima zaštitnika Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu dodjeljuje se:
1. Zajednica Talijana Vižinada -Comunita' degli Italiani - u kojoj se provode
aktivnosti: Brass Band – Limena glazba pod vodstvom pod vodstvom Alena
Bernobića, skupine „Funk off band“ , „Italianissimi“, mješoviti pjevački zbor
„Armonia“ po vodstvom Daria Bassanese, mini pjevačice pod vodstvom Diane
Bernobić Sirotić i kreativna baletna skupina „Le coccinelle“ pod vodstvom
Chiare Sirotić. Zajednica je organizirala prvi put tečaj talijanskog jezika u vrtiću
za predškolsku skupinu. Uz pomoć Talijanske unije, donirana je vrijedna oprema
dječjem vrtiću a Zajednica se uključila u sufinanciranje nabavke radnih bilježnica
i školskog pribora za učenike OŠ koji pohađaju predmet talijanskog jezika.
Uključuje se organizaciju manifestacija od interesa za općinu te već 15 godina
organizira izložbu Ex tempore-Ars sacra.
Povodom 30. godina neprekidnog djelovanja Zajednice Talijana Vižinada Comunita' degli Italiani koja svojim aktivnostima i radom uvelike doprinosi
obogaćivanju kulturnog i intelektualnog života, čime pozitivno pridonosi
očuvanju identiteta i kulturne baštine te promovira razvoj kulture na području
Općine Vižinada-Visinada dodjeljuje se Plaketa Općine Vižinada-Visinada.
III
Priznanja uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine VižinadaVisinada povodom Dana općine – blagdana Sv. Jeronima zaštitnika Općine VižinadaVisinada.
KLASA: 011-01/22-01/05
URBROJ: 2163-39-01-22-7
Vižinada-Visinada, 27. 09. 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman v.r.
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42.
Na temelju članaka 14. stavak 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 30. Statuta
Općine Vižinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 4/22), Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Općine Vižinada-Visinada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
1. Oliver Arman, za predsjednika,
2. Marko Geržinić, za zamjenika predsjednika,
3. Bruno Ferenac, za člana,
4. Dorjano Arman, za člana,
5. Solidea Ferenac Perhat, za člana.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članak 4.
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine VižinadaVisinada obavlja slijedeće poslove:
1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje općine
odnosno;
2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta;
3. unosi i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom
povjerenstvu;
4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima;
5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu
sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu;
6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći
za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih
županijskom povjerenstvu putem Registra šteta;
7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga Zakona;
8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti;
9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim
povjerenstvima.
Članak 5.
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Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni
odjel.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Vižinada-Visinada“.

KLASA: 011-01/22-01/05
URBROJ: 2163-39-01-22-8
Vižinada-Visinada, 27. 09. 2022.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Oliver Arman v.r.

