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I OPĆINSKO VIJEĆE
3.
Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj
115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19) te
članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine VižinadaVisinada, broj 06/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na
sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u
kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
koji se nalaze na području Općine Vižinada-Visinada.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se u visini od 230,00 kuna za sva naselja
na području Općine Vižinada-Visinada.
Članak 3.
Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu, kamp odmorištu i/ili u
objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se u visini od 230,00 kuna za sva naselja na
području Općine Vižinada-Visinada.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-2
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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4.
Na osnovu članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe „(Narodne novine“ br. 48/13- pročišćeni tekst i 96/16) i članka 30. Statuta
Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada 04/09,01/10,
06/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici
održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o rasporedu sredstava političkim strankama i kandidacijskoj listi
iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2019.
Članak 1.
Ovom Odlukom iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII/2019.
godini raspoređuju se sredstva u iznosu od 12.000,00 kuna na poziciji 003 "sredstva
za rad političkih stranaka", što po članu Općinskog vijeća iznosi 87,72 kuna
mjesečno, a članicama (žene) još 8,77 kn/mj.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada broji 11 članova pripadnika
političkih stranaka i kandidacijske liste i to:

1.
2.
3.

Politička stranka – nezavisna lista
IDS
Kandidacijska lista M. Ritossa
SDP

član
4
1
2

članica
4

Ukupno
4
1
6

Članak 3.
Sukladno prethodnim odredbama iz ove Odluke mjesečne naknade pojedinoj
političkoj stranci iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za I – XII / 2018. iznose:
Politička stranka – nezavisna lista
IDS
Kandidacijska lista M. Ritossa
SDP

Iznos kn
350,88
87,72
561,40

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u " Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada" a primjenjuje se od 01. lipnja 2019. godine.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-3
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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5.
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.
68/18 i 110/18) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine
Općine Vižinada, br. 4/09, 1/10 i 2/13) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 29.
siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade na
području Općine Vižinada-Visinada, a naročito obveznici plaćanja, obveza plaćanja,
područja zona, koeficijent zone (Kz), koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje
se plaća komunalna naknada, obračun komunalne naknade, rok plaćanja, rješenje o
komunalnoj naknadi, nekretnine važne za Općinu Vižinada-Visinada koje se u
potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i
razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Vižinada-Visinada koji se koristi za:
•
•

financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog,
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine
Vižinada-Visinada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i
građenja komunalne infrastrukture.
Članak 3.

Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze
na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje
pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim
prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.
Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se
zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu
se obavlja poslovna djelatnost.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar
granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje
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prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na
kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem
smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.
II. OBVEZNICI PLAĆANJA
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. stavka 1.
ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:
1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza
plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
III. OBVEZA PLAĆANJA
Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja
nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole
2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja
nekretnine
3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo
nekretnine
4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka
obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada nastanak te obveze
odnosno promjenu tih podataka.
Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz
stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili
promjena namjene nekretnine.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne
naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti
komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.
IV. PODRUČJA ZONA
Članak 6.
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Područja zona u Općini Vižinada-Visinada u kojima se naplaćuje komunalna naknada
određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom
infrastrukturom, te se sukladno tome određuju sljedeća područja zona:
•
•

•

ZONA I: naselje Vižinada-Visinada,
ZONA II: naselja Bajkini, Baldaši, Brig, Bukori, Crklada, Ćuki, Danci,
Ferenci, Filipi, Grubići, Jadruhi, Krušari, Lašići, Markovići, Mekiši kod
Vižinade, Nardući, Ohnići, Staniši, Velići, Vranje selo, Vrh Lašići, Vrbani i
Žudetići,
ZONA III: naselja Maštelići, Piškovica, Trombal i Vranići kod Vižinade.

V. KOEFICIJENT ZONE
Članak 7.
Koeficijent zone (Kz) utvrđuje se kako slijedi:
• zona I - 1,00
• zona II - 0,90
• zona III - 0,80
•
VI. KOEFICIJENT NAMJENE
Članak 8.
Koeficijent namjene (Kn) utvrđuje se ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se
obavlja i iznosi za:
•
•
•
•
•
•
•
•

stambeni prostor - 1,00
stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana - 1,00
garažni prostor - 1,00
poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti - 2,50
poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne - 5,00
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 10%
koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor
neizgrađeno građevinsko zemljište - 0,05.
Članak 9.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,
kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, što je
obveznik plaćanja komunalne naknade dužan dokazati, koeficijent namjene umanjuje
se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor,
odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.
Članak 10.
Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne
može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog
u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine
Vižinada-Visinada.
VII. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
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Članak 11.
Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m2) površine nekretnine za
koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:
1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, koja se
utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine (“Narodne novine” br. 40/97)
2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno
građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se
množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda
komunalne naknade (B).
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje Odlukom Općinsko vijeće Općine
Vižinada-Visinada, a određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne
površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Vižinada-Visinada.
VIII. ROK PLAĆANJA
Članak 12.
Komunalna naknada plaća se mjesečno s dospijećem do 15. dana u mjesecu za tekući
mjesec.
Iznimno, za stambeni prostor komunalna naknada plaća se tromjesečno s dospijećem
posljednjeg dana drugog mjeseca u tom tromjesečju.
Na zakašnjele uplate obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.
IX. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 13.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine VižinadaVisinada u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o vrijednosti boda komunalne
naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se
odlukom Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada mijenja vrijednost boda
komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na
prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze
plaćanja komunalne naknade.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan
zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela
koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o
komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.
Članak 14.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
1. iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) nekretnine
2. obračunska površina nekretnine
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3. godišnji iznos komunalne naknade
4. mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade
ako se naknada ne plaća mjesečno i
5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka
komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za
koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po
četvornome metru (m2) površine nekretnine.
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 1.
ovog članka.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi
postupka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove
komunalnog gospodarstva.
X. NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU VIŽINADA-VISINADA KOJE SE U
POTPUNOSTI OSLOBAĐAJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 15.
Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine važne
za Općinu Vižinada-Visinada:
koje služe za djelatnost javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja,
koje služe za djelatnost primarne zdravstvene zaštite,
koje služe za djelatnost vatrogasne službe,
koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje vjerske i obrazovne djelatnosti,
koje su spomen obilježja,
koje koriste trgovačka društva ili ustanove koje su u potpunom ili većinskom
vlasništvu Općine Vižinada-Visinada,
7. koje koriste upravna tijela Općine Vižinada-Visinada ili u kojima se djelatnost
koja se u njima obavlja najvećim dijelom financira iz općinskog proračuna,
8. koje su u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada ili nekretnine dane na
korištenje Općini Vižinada-Visinada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Članak 16.
Za nekretnine iz stavka 1. točke 6. i 8. članka 15. koje se daju u najam, podnajam,
zakup, podzakup ili na raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama plaća se
komunalna naknada.
XI. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM
SLUČAJEVIMA
ODOBRAVA
DJELOMIČNO
ILI
POTPUNO
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 17.
Od obveze plaćanja komunalne naknade u tekućoj godini za stambeni prostor koji
koriste za stalno stanovanje potpuno će se osloboditi:
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1. obveznik plaćanja komunalne naknade ako je prosječan prihod po članu
obveznikova domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% prosječno
mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenom u Republici Hrvatskoj,
2. obveznik u čijem domaćinstvu živi osoba koja je korisnik zajamčene
minimalne naknade, doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine ili druge
stalne mjesečne naknade sukladno rješenju Centra za socijalnu skrb,
3. obveznik u čijem domaćinstvu živi osoba s trajnim invaliditetom koja ima
utvrđeno najmanje 70% osjetilnog ili tjelesnog oštećenja.
Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se na
propisanom obrascu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za tu godinu, osim u
godini u kojoj se izdaju nova rješenja o komunalnoj naknadi, kada se taj rok
produljuje do 30. lipnja tekuće godine za tu godinu.
Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti:
1. uvjerenje o visini ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za
prethodnu godinu i uvjerenje o prebivalištu ili drugi odgovarajući dokument
svih članova obiteljskog domaćinstva za obveznika iz stavka 1. točke 1. ovoga
članka,
2. rješenje o priznatom pravu na stalnu mjesečnu novčanu pomoć putem Centra
za socijalnu skrb i uvjerenje o prebivalištu ili drugi odgovarajući dokument
svih članova obiteljskog domaćinstva za obveznika iz stavka 1. točke 2. ovoga
članka,
3. rješenje o utvrđenom dugotrajnom mentalnom, intelektualnom, osjetilnom ili
tjelesnom oštećenju i uvjerenje o prebivalištu ili drugi odgovarajući dokument
svih članova obiteljskog domaćinstva za obveznika iz stavka 1. točke 3. ovoga
članka.
Prihodom u smislu ovog članka smatra se prihod ostvaren na osnovi samostalnog i
nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.
Članak 18.
Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnici ili korisnici
nekretnina iz članka 17. ove Odluke pod uvjetom da nekretnine koje posjeduju ne
daju u zakup, podzakup, najam, podnajam, na korištenje i slično.
Članak 19.
U svrhu poticanja poduzetništva, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada može
posebnom odlukom potpuno ili djelomično osloboditi od plaćanja komunalne naknade
određene kategorije obveznika.
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od
plaćanja komunalne naknade po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.
Obveznik koji je oslobođen od plaćanja komunalne naknade dužan je Jedinstvenom
upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu
utjecati na daljnje ostvarivanje stečenog prava u roku od osam (8) dana od dana
nastanka promjene.
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XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općine
Vižinada (Službeni glasnik Grada Poreča br. 1/02) i Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada br. 6/13).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-4
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
6.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada - Vižinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada broj 06/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Odluke o načinu
raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine VižinadaVisinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 3/18), Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., OIB:
46830600751, oslobađa se od plaćanja naknade za pravo služnosti na nekretnini u
vlasništvu Općine Vižinada-Visinada, označene kao k.č. 4093/9 k.o. Vižinada, radi
zahvata u prostoru – izgradnja i održavanje objekta „DV 20kV za TS 20/0,4 kV
Žudetići“, a koja se osniva temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti koji čini
sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
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KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-5
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
7.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada - Vižinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada broj 06/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Odluke o načinu
raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine VižinadaVisinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 3/18), Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., OIB: 52879107301,
oslobađa se od plaćanja naknade za pravo služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine
Vižinada-Visinada, označene kao k.č. 757/10 k.o. Vižinada, radi zahvata u prostoru –
izgradnja i održavanje objekta „Kolektor sanitarne zaštite na području naselja
Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi- Mekiši kod Vižinade“, a koja se osniva temeljem
Aneksa Ugovoru o ustanovljenju prava služnosti koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-6
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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8.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine
Općine Vižinada-Visinada“ broj 06/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 48.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na
sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za pojačano
održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Daje se suglasnost za pokretanje odgovarajućih postupaka javne nabave za
pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vižinada-Visinada, a što
obuhvaća sljedeće nabave pojedinačnih vrijednosti većih od 70.000,00 kuna bez
PDV-a:
1. Pojačano održavanje (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području naselja
Ritošin Brig koje nisu obuhvaćene asfaltiranjem u sklopu projekta
izgradnje kanalizacijskog sustava za naselje Ritošin Brig,
2. Pojačano održavanje (asfaltiranje) nerazvrstane ceste na dionici LC 50048
– Božje Polje.
Članak 2.
Sredstva za nabave iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine
Vižinada-Visinada za 2019. godinu na poziciji R089 u okviru programa 1009 –
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Aktivnost A100905 –
Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa (asfaltiranje).
Članak 3.
Zadužuje se i ovlašćuje načelnik Općine Vižinada-Visinada za pokretanje
postupaka nabave te sklapanje i potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-7
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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9.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine
Općine Vižinada-Visinada“ broj 06/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 48.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na
sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt
„Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“
Članak 1.
Daje se suglasnost za pokretanje odgovarajućih postupaka javne nabave za
projekt „Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Vižinada“, a koji obuhvaća sljedeće nabave
pojedinačnih vrijednosti većih od 70.000,00 kuna bez PDV-a:
3. Građenje i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolske
ustanove – dječji vrtić i jaslice Vižinada,
4. Usluge stručnog nadzora nad građenjem objekta, predškolske ustanove –
dječji vrtić i jaslice Vižinada,
5. Savjetodavne usluge za pripremu i provedbu javne nabave za građenje i
opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove –
dječji vrtić i jaslice Vižinada.
Članak 2.
Sredstva za nabave iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine
Vižinada-Visinada za 2019. godinu na pozicijama R134 i R135 u okviru programa
1012 - Program javnih potreba u predškolskom odgoju, Kapitalni projekt K101204 –
Izgradnja dječjeg vrtića Vižinada.
Članak 3.
Zadužuje se i ovlašćuje načelnik Općine Vižinada-Visinada za pokretanje
postupaka nabave te sklapanje i potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-8
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
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PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

10.
Na temelju članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/15) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada 04/09, 01/10, 06/13 - pročišćeni tekst, 04/18), Općinsko vijeće
Općine Vižinada - Visinada, na svojoj sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine
usvojilo je
ZAKLJUČAK
o donošenju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na
području Općine Vižinada – Visinada za 2018. godine
I
Usvaja se razmotreno Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području
Općine za
2018. godinu.
II
Razmotreno Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine za
2018. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada» .
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-9
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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11.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada, br. 04/09, 01/10, 02/13, 06/13 - pročišćeni tekst) i članka 6.
Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece (Službene novine
Općine Vižinada-Visinada, br. 04/17), a po prijedlogu Koordinacijskog odbora akcije
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ za Općinu Vižinada-Visinada, Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK

Članak 1.
Prihvaća se Godišnje izvješće Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece“ za Općinu Vižinada-Visinada o rezultatima i postignutim
aktivnostima za 2018. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavljuje se u Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-11
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

12.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada, br. 04/09, 01/10, 02/13, 06/13 - pročišćeni tekst) i članka 5.
Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece (Službene novine
Općine Vižinada-Visinada, br. 04/17), a po prijedlogu Koordinacijskog odbora akcije
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ za Općinu Vižinada-Visinada, Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi

PLAN AKTIVNOSTI
ZA OSTVARIVANJE PRAVA I POTREBA DJECE
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NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2019.
GODINU
Članak 1.
Utvrđuje se Plan aktivnosti za ostvarivanje prava i potreba djece na području
Općine Vižinada-Visinada za 2019. godinu kako sijedi:
1. PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE ZA DJECU
IZNOS U
AKTIVNOST
VRIJEME
PRORAČUNU
PROVEDBE
OPĆINE
VIŽINADA ZA
2019. GODINU
''Općina Vižinada
- prijatelj djece''siječanj 2019. g.
10.000,00 kuna
izrada Plana
Odlukom
aktivnosti za
Općinskog vijeća
ostvarivanje prava
Općine Vižinada
i potreba djece
na području općine
Vižinada
za 2019. godinu

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

Načelnik i
Općinsko vijeće
Općine Vižinada

2. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU
AKTIVNOST

IZNOS U
PRORAČUNU

VRIJEME
PROVEDBE

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

2.1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Financiranje
osnovnih djelatnosti
Dječjeg vrtića
Radost
Izgradnja dječjeg
vrtića i jaslica
Financiranje ostalih
aktivnosti
djece
predškolskog
uzrasta
Sufinanciranje
jasličkog programa
izvan
Općine
Vižinada

550.000,00

tijekom 2019.g.

Općina Vižinada

8.350.000,00

tijekom 2019. g.

Općina Vižinada

10.000,00

tijekom 2019.g.

Općina Vižinada

40.000,00

tijekom 2019.g.

Općina Vižinada
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2.2. PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG/SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Poticanje udruga i
ustanova u
obrazovanju
Osnovna škola Jože
5.000,00
Tijekom 2019.g.
Općina Vižinada
Šurana Višnjan,
PŠ Vižinada
Produženi boravak
Financiranje ostalih
aktivnosti djece u
školstvu
Sufinanciranje
prijevoza
srednjoškolce
Sufinanciranje
Ljetnog kampa

85.000,00

Tijekom 2019.g.

Općina Vižinada
Općina Vižinada

10.000,00

Tijekom 2019.g.

35.000,00

Tijekom 2019.g.

Općina Vižinada

24.000,00

Tijekom 2019.g.

Općina Vižinada

50.000,00

Tijekom 2019.g.

Općina Vižinada

za

Sufinanciranje
nabave udžbenika

2.3.STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
Stipendiranje
učenika i studenata

70.000,00

Tijekom 2019.g.

Općina Vižinada

2.4. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU
Naknada
novorođenčad

za

30.000,00

Tijekom 2019.g.

2.5. PROGRAM IZGRADNJE SPORTSKIH OBJEKATA
Uređenje i
opremanje dječjih
40.000,00
Tijekom 2019.g.
igrališta
Projektna
70.000,00
Tijekom 2019. g.
dokumentacija za
uređenje
polivalentnog
igrališta u
Ritošinom Brigu
Uređenje
nogometnog

500.000,00

Tijekom 2019. g.

Općina Vižinada

Općina Vižinada
Općina Vižinada

Općina Vižinada
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igrališta Fabrika
9.869.000,00
UKUPNO:
3.
AKTIVNOSTI
ZA
DJECU
VRIJEME
AKTIVNOST
PROGRAM NOSITELJ
ODRŽAVA
SKO
AKTIVNOSTI
NJA
PODRUČJE
1.„Komunikacija
Odgoj i
Dječji vrtić
SIJEČANJ djeteta i roditelja“ obrazovanje Radost
– radionica za
roditelje
Dječji
Radost

SUDIONICI
djeca vrtićke dobi,
edukatorica vrtića
djeca – polaznici
Kluba, trener

2. „Pružanje prve
pomoći“
–
predavanje
i
demonstracija

Zdravlje
djece

vrtić odgajateljice, GCK
Poreč

3. „Slikovnica“ –
projekt
(od
siječnja
do
travnja 2019.)

Odgoj i
obrazovanje

Dječji
vrtić učenici od 1. do 4.
Radost – PV razreda
PŠ
Vižinada
Vižinada,
djeca
starije
vrtićke
skupine i njihove
odgajateljice

4. „Cipelica“ –
projekt
(od
siječnja
do
travnja 2019.)

Odgoj i
obrazovanje

Dječji
vrtić mlađa
vrtićka
Radost – PV skupina i njihove
Vižinada
odgajateljice

5. Školska
natjecanja

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana

učenici od 4. do 8.
razreda,
učitelji
predmetne
i
razredne nastave

4. FUŠ (Film u
školi)- Kino
Valli(Pula) film
„Dječak u
prugastoj
pidžami“

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana
Kino „Valli“
Pula

učenici 8. razreda,
učiteljica
hrvatskog jezika

5. Obilježavanje
Dana sjećanja na
žrtve Holokausta i
sprječavanja
zločina protiv

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,

učenici od 5. do 8.
razreda pedagog,
učitelji predmetne i
razredne nastave
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čovječnosti (27.
siječnja)
6. Tečaj solfeggia

Odgoj i
obrazovanje

1.Povorka malih
maškara dječjeg
vrtića

Slobodno
vrijeme i
rekreacija
djece

2. „Muskuloskeletno zdravlje
djece“ –
predavanje

Zdravlje
djece

Dječji
Radost

vrtić odgajateljice, dr.
Ivan
Rakovac,
ortoped

3. „Prijateljstvo“
- radionica

Odgoj i
obrazovanje

Dječji
Radost

vrtić pedagoginja, djeca
predškolskog
uzrasta

4. „Prehrana,
četkanje zubi na
modelu i vježbe
stopala“
- aktivnosti

Zdravlje
djece /
Kultura i
sport

Dječji
Radost

vrtić zdravstvena
voditeljica, vrtićka
djeca

5.
Prvenstvo
Istarske županije
u Pazinu

Kultura i
sport

Kickboxing klub djeca
polaznici
„ZEUS“
kluba, trener
Vižinada

6. Pješačenje

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub djeca i roditelji
„ZEUS“
Vižinada

7. „Higijena i
pubertet“
–
predavanje
iz
zdravstvenog
odgoja

Zdravlje i
djeca

ZZJZIŽ
Služba
školsku
medicinu

8. TIA (Tjedan
izvannastavnih
aktivnosti)

Odgoj i
obrazovanje

učenici,
OŠ Jože Šurana učitelji
– PŠ Vižinada

9. Maškare u školi

Odgoj i
obrazovanje

učenici od 1. do 4.
OŠ Jože Šurana razreda, učiteljice
– PŠ Vižinada
razredne nastave

10. Obilježavanje

Odgoj i
obrazovanje

učenici od 1. do 8.
OŠ Jože Šurana razreda, učitelji

VELJAČA

Zajednica
Talijana
Vižinada
Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada

djeca školskog
uzrasta, dirigent
Limene glazbe
djeca dječjeg
vrtića,
odgajateljice

– učenici 5. razreda ,
za liječnica školske
medicine

roditelji,

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
3/2019
– PŠ Vižinada

Valentinova
11. Međunarodni
dan materinskog
jezika

12. Dan ružičastih
majica
–
Nacionalni
dan
borbe
protiv
vršnjačkog nasilja
13.LiDraNo

14.Županijska
natjecanja

15. CAP i Teen
CAP program
(ChildAssaultPrev
ention; Prevencija
nasilja nad
djecom)
16. Akciju „Zeleni
korak“ prikupljanje
starog papira u
hrvatskim
osnovnim
školama

OŽUJAK

1.„Što radi moja
mama/moj
tata?“(knjižničar
ka) – posjet
dječjem odjelu
knjižnice
2. Kazališna
predstavaGradsko kazalište
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Odgoj i
obrazovanje

učenici od 1. do 8.
OŠ Jože Šurana razreda, učiteljica
– PŠ Vižinada
hrvatskog jezika,
učiteljice razredne
nastave

Odgoj i
obrazovanje

učenici od 1. do 8.
OŠ Jože Šurana razreda,
učitelji,
– PŠ Vižinada
pedagoginja,
knjižničarka

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

učenici, učenici
članovi novinarske
skupine, učiteljica
hrvatskog jezika

učenici osnovne
OŠ Jože Šurana škole koji su prošli
– PŠ Vižinada,
školsko natjecanje
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada

Dječji vrtić
Radost – PV

učenici 3. i 8.
razreda,
pedagoginja škole,
učiteljice

učenici od 1. do 8.
razreda, učitelji

odgajateljice,
roditelji i djeca
dječjeg vrtića,
Gradska knjižnica
Poreč – dječji odjel

djeca vrtićke dobi
– starija skupina,
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Vižinada

lutaka Rijeka
3.„ Važnost dječje
igre“ –
predavanje za
odgajateljice
4. Sudjelovanje na
kickboxing
turniru u Zaboku
5. „Skrivene
kalorije“ –
zdravstveni odgoj,
predavanje o
pravilnoj
prehrani
6. Obilježavanje
Međunarodnog
Dana žena

Podrška i
pomoć
roditeljima u
odgoju

Šarlote Šajina,
dipl.psiholog,
odgajateljice

Kultura i
sport

Kickboxing klub
„ZEUS“
Vižinada

djeca polaznici
kluba, trener

Zdravlje
djece

ZZJZIŽ –
Služba za
školsku
medicinu

učenici 3. razreda
osnovne škole,
liječnica školske
medicine

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,
Zajednice
Talijana
Vižinada,
GDCK Poreč

učenici, učitelji,
članovi limene
glazbe, plesne
skupine i mini
pjevača

Odgoj i
obrazovanje

Dijete u
sigurnom i
zdravom
gradu

9. Klokan bez
granica

10. Profesionalna
orijentacija predavanje
11. „Volim
Hrvatsku“ –
edukativno

odgajateljice

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada

7. „Ne, ne idem“

8. Obilježavanje
Svjetskog dana
voda
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Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Policijska
postaja PorečParenzo
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada
OŠ Jože
Šurana – PŠ
Vižinada,
učiteljica
matematike i
razredne nastave

učenici osnovne
škole, učitelji
učenici od 2. do 8.
razreda

OŠ Jože Šurana, učenici 8. razreda,
PŠ Vižinada,
pedagoginja ,
pedagoginja,
općinski načelnik
Općina Vižinada
OŠ Jože Šurana

Odgoj i

učenici 1. razreda
osnovne škole,
policijski djelatnik

djeca
osnovnoškolskog
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TRAVANJ

stranica 81

ekološki projekt

obrazovanje

1.Poludnevni izlet
– Žminj i
Feštinsko
kraljevstvo

Odgoj i
obrazovanje,
Kultura

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada

2.„Neurosenzomot
orička osnova
razvoja“
(program Brain
Gym) –
predavanje

Zdravlje
djece

Dječji vrtić
Radost

3. Sportske
aktivnosti i
druženje djece i
roditelja u kampu

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub vrtićka djeca,
„ZEUS“
roditelji, voditelji
Vižinada i dječji kluba
vrtić Vižinada

4. Pješačenje

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub djeca, roditelji,
„ZEUS“
voditelji kluba
Vižinada

5 . „Pravilno
pranje zubi“ –
zdravstveni odgoj,
predavanje

Zdravlje
djece

ZZJZIŽ –
Služba za
školsku
medicinu

učenici 1. razreda
osnovne škole,
liječnica školske
medicine

6. Prva pomoć –
radionica i
predavanje

Zdravlje
djece

GDCK Poreč

učenici 7. razreda

7.Obilježavanje
Dana planeta
Zemlje

7. Olimpijada
čitanja

8.Eko-akcija
„Neka moja Istra
blista“

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

uzrasta, predmetni
učitelji

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada,
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,
Općina
Vižinada, OŠ
Jože Šurana –

odgajateljice,
djeca starije
vrtićke skupine

roditelji,
odgajateljice,
mr.sc. Tatjana
Novosel Herceg

vrtićka djeca,
učenici i učitelji
osnovne škole

učenici 5. razreda,
učiteljica
hrvatskog jezika
učenici osnovne
škole, učitelji,
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PŠ Vižinada
9. Pravila o
nenasilju

10. No stress –
idemo na ples

Odgoj i
obrazovanje

Kultura i
sport

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,

11. „Welcome“ –
mjuzikl (od rujna
2018. do travnja
2019.)

Odgoj i
obrazovanje,
Kultura i
sport

OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada

12. „Nice to meet
you“ - projekt

Odgoj i
orazovanje

OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada,
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djelatnici Općine
učenici od 1. do 8.
razreda,
predstavnici Vijeća
učenika,
pedagoginja
učenici od 1. do 4.
razreda, učiteljice
razredne nastave,
učiteljice stranih
jezika i glazbene
kulture
učenici od 5. do 8.,
učiteljice
engleskog i
hrvatskog jezika,
učiteljica TZK-e
učenici od 5. do 8.
razreda,

učiteljica
engleskog jezika
Zdravlje
djece

OŠ Jože Šurana

15. Obilježavanje
Svjetskog dana
zdravlja

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana

16. Obilježavanje
Međunarodnog
dana dječje knjige

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana

14. Općinska
sportska
natjecanja

17. Uskršnji
koncert

Kultura i
sport

Zajednica
Talijana
Vižinada

18. „Dance fest
Poreč“ – festival
plesa

Kultura i
sport

Zajednica
Talijana
Vižinada

19.“Limena
glazba u
Bavarskoj“ –

Kultura i
sport,
Slobodno

Zajednica
Talijana
Vižinada,

učenici od 5. do 8.
razreda, učiteljica
TZK-e
učenici od 1. do 8.
razreda, učitelji

učenici od 1. do 8.
razreda,
knjižničarka,
učitelji
članovi Limene
glazbe ZT
djevojčice starije
plesne skupine,
trenerica
Limena glazba ZT
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susret
zbratimljenih
Općina

SVIBANJ

vrijeme i
rekreacija
djece
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Općina Vižinada

Općina
Vižinada, OŠ
Jože Šurana
Vižinada – PŠ
Vižinada

20. „Klub 54+“ izložba

Kultura,
Odgoj i
obrazovanje

21. MTB
proljetna
Parenzana
(Uskrsni
ponedjeljak)
1.Sportske
aktivnosti –
međumjesna
sportska
natjecanja vrtića/
Obilježavanje
Dana sporta

Kultura i
sport,
Slobodno
vrijeme i
rekreacija
Slobodno
vrijeme i
rekreacija,
Kultura i
sport

2. Vožnja vlakom
Pazin-Pula

Odgoj i
obrazovanje

3. Organizacija 2.
dječjih igara bez
granica povodom
Praznika rada

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub djeca predškolskog
„ZEUS“
i osnovnoškolskog
Vižinada
uzrasta, voditelji
kluba

4. Sudjelovanje na
prvenstvu
Hrvatske u
kickboxingu u
Opatiji

Kultura i
sport

Kickboxing klub djeca polaznici
„ZEUS“
kluba, trener
Vižinada

5. Sudjelovanje na
kickboxing
turniru u Puli

Kultura i
sport

Kickboxing klub djeca polaznici
„ZEUS“
kluba, trener
Vižinada

6. Obilježavanje
Tjedan Hrvatskog
Crvenog križa

Socijalna
skrb

GDCK Poreč

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

djeca osnovne
škole, učitelji,
ravnatelj

7. Dan škole

Odgoj i
obrazovanje

BK Parenzana,
TZ Vižinada

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta, učitelji,
likovni umjetnici,
sudionici programa
Klub 54+
djeca, roditelji

Dječji vrtić
Radost

Dječji vrtić Radost PV
Vižinada

djeca vrtićke dobi,
odgajateljice

odgajateljice,
starija vrtićka
grupa
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8. Prezentacija
srednjih škola

9.Obilježavanje
Međunarodnog
dana obitelji
10. „Ako dođeš u
Vižinadu…“ projekt
10. Obilježavanje
Međunarodnog
praznika rada

11. Majčin dan

LIPANJ
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Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,
srednje škole
sjeverne Istre

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,

učenici i učitelji

Odgoj i
obrazovanje,
Kultura i
sport

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,

učenici od 1. do 4.
razreda, roditelji,
učiteljice razredne
nastave

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Odgoj i
obrazovanje

učenici 8. razreda,
učitelji,
pedagoginja

Općina
Vižinada,
Zajednice
Talijana
Vižinada

djeca, roditelji ,
članovi limene
glazbe, ostali
mještani

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada,
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

djeca dječjeg
vrtića, učenici
osnovne škole

12. Susret limenih
glazbi Istre –
Rovinj

Slobodno
vrijeme i
rekreacija,
Kultura

Zajednica
Talijana
Vižinada

članovi Limene
glazbe ZT

13. Druženje u ZT
Labinci-Santa
Domenica

Slobodno
vrijeme i
rekreacija,
Kultura

Zajednica
Talijana
Vižinada

mini pjevači ZT,
učiteljica

1. Organizacija
sportsko –
edukativnog
kampa
„Parenzana“

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub djeca predškolskog
„ZEUS“
i osnovnoškolskog
Vižinada
uzrasta,voditelji
kluba

2.„Sigurnosni
kodovi na vodi i
realistične
ozljede“radionica

Socijalna
skrb

GDCK Poreč

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta – 3. razred
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3.„Verši na
šterni“

Općina Viži
OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta

4. Posjet
Slobodno
Vukovaru –
vrijeme i
Memorijalni
rekreacija
centar
Domovinskog rata

OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,

učenici 8. razreda,
učitelj povijesti

7.Proslava
završetka školske
godine

OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta

Općina
Vižinada, OŠ
Jože Šurana
Višnjan – PŠ
Vižinada

načelnik Općine
Vižinada,
najuspješniji
učenici, mentori

Zajednica
Talijana
Vižinada

članovi limene
glazbe

8.Primanje
najuspješnijih
učenika kod
općinskog
načelnika
9. Gostovanja u
Autokampu
Lanterna

SRPANJ
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Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje /
Slobodno
vrijeme i
rekreacija
Odgoj i
obrazovanje

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

1.Organizacija
sportsko –
edukativnog
kampa
„Parenzana

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub djeca
„ZEUS“
osnovnoškolskog
Vižinada
uzrasta

2. Obilježavanje
kraja aktivnosti u
ZT Vižinada

Kultura i
sport

Zajednica
Talijana
Vižinada

članovi limene
glazbe, plesnih
skupina i mini
pjevača

3. „Ljeto u
Vižinadi“

Kultura i
sport

TZ Općine
Vižinada

članovi limene
glazbe ZT

4. Ljetni kamp

Slobodno
vrijeme i
rekreacija
Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Općina Vižinada djeca predškolskog
i školskog uzrasta

1.Organizacija
sportsko –
KOLOVOZ edukativnog

Kickboxing klub Djeca
„ZEUS“
osnovnoškolskog
Vižinada
uzrasta
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kampa
„Parenzana“

RUJAN

2.,,Slatka Istra“

Kultura

Općina
Vižinada,
Turistička
zajednica
Vižinade

djeca raznih
uzrasta

3.Izložba vina i
maslinova ulja
(2. i 3. u povodu
obilježavanja
Velike Gospe )

Kultura

4. „Slatka Istra –
Ex tempore“
-radionica

Odgoj i
obrazovanje,
Kultura,
Slobodno
vrijeme i
rekreacija
djece

TZ Općine
Vižinada

djeca predškolskog
i školskog uzrasta

1.„Mini
Parenzana“ i
„Parenzana“ - 24.
Biciklističkom
maratonu

Slobodno
vrijeme i
rekreacija /
Kultura i
sport

Općina
Vižinada,
Turistička
zajednica
Vižinade,

djeca raznih
uzrasta,
odgajateljice,
roditelji, učitelji

2.Izložba likovnih
radova na temu
biciklijade

Kultura i
sport

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada, OŠ
Jože Šurana
Višnjan – PŠ
Vižinada

djeca dječjeg
vrtića, djeca
školskog uzrasta,
odgajateljice,
učitelji

3.Dan općine
Vižinada, „EX
TEMPORE –ARS
SACRA“-

Kultura i
sport

Zajednica
Talijana
Vižinada

4.Pješačenje

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub djeca i roditelji,
„ZEUS“
voditelji kluba
Vižinada

5. Sudjelovanje na
kickboxing
turniru u Slunju

Kultura i
sport

Kickboxing klub djeca polaznici
„ZEUS“
kluba, trener
Vižinada

6. ,,Poštujte naše

Dijete u

GDCK Poreč u
suradnji s HAK-

djeca vrtićkog
uzrasta,
odgajateljice,
likovni umjetnici
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znakovesigurnost u
prometu” radionica o
ponašanju u
prometu

sigurnom i
zdravom
gradu

7.Obilježavanje
Europskog dana
jezika i Svjetskog
dana mira

Odgoj i
obrazovanje

8.Olimpijski dan

Kultura i
sport

9. Aktivnosti u ZT Odgoj i
Vižinada – nova
obrazovanje,
sezona
Kultura
9. Proslava Dana
Općine Vižinada

Kultura

om i MUP-om

OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,
učiteljice
engleskog,
talijanskog i
hrvatskog jezika
OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,
Zajednica
Talijana
Vižinada
Općina
Vižinada,
Zajednica
Talijana
Vižinada
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učenici 1.razreda

učenici od 1. do 8.
razreda

učenici i učitelji

djeca, djeca
članovi udruga ZT
Vižinada
djeca članovi
udruga Talijanske
zajednice

1.Dječji tjedanLISTOPAD posjet i druženje s
načelnikom
Općine Vižinada

Odgoj i
obrazovanje

Općina
Vižinada,
Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada, OŠ
Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,

2. Organizacija
stručnog seminara
na temu djece i
sporta (predavači
profesori
Kineziološkog
fakulteta u
Zagrebu)

Odgoj i
obrazovanje,
Kultura i
sport

Kickboxing klub
djeca, roditelji,
„ZEUS“
učitelji i odgojitelji
Vižinada

3. Pješačenje

Slobodno
vrijeme i
rekreacija

Kickboxing klub
„ZEUS“

djeca dječjeg
vrtića,
osnovnoškolska
djeca,
odgajateljice,
načelnik Općine
Vižinada

djeca, roditelji,
voditelji kluba
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Vižinada
Zdravlje
djece
4.
„Spolno
prenosive bolesti i
zaštita
reproduktivnog
zdravlja“
–
zdravstveni odgoj,
predavanje
i
radionica

5. «Poznaješ li
Crveni križ –
humane
vrednote?» radionica
6.Akcija
«Solidarnost na
djelu»

7. Prikupljanje
hrane za potrebite
– povodom Dana
kruha i plodova
zemlje
8.Obilježavanje
Dana kruha i
zahvalnosti za
plodove zemlje

Socijalna
skrb

Socijalna
skrb

Socijalna
skrb,
Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

9.Obilježavanje
Dana jabuka Posjet voćnjaku
povodom Dana
jabuka
10. Obilježavanje
Mjeseca knjige –
Književno jutro
11.Obilježavanje
Dana učitelja

Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje

ZZJZIŽ –
Služba za
školsku
medicinu

učenici 8. razreda,
liječnica školske
medicine

GDCK Poreč

učenici 6. razreda
osnovne škole

GDCK
Poreč,OŠ Jože
Šurana- PŠ
Vižinada

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta

GDCK Poreč,
OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada

učenici, učitelji,
članovi
/zaposlenici
GDCK Poreč

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada,

djeca vrtićkog i
školskog uzrasta,
odgajateljice,
učiteljice

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada,

OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,

učenici od 1. do 8.
razreda

OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada
Općina
Vižinada,

učitelji PŠ
Vižinada
učenici osnovne
škole, djeca
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12. Obilježavanje
Međunarodnog
dana djece

13. Osnivanje
Dječjeg vijeća

STUDENI

Slobodno
vrijeme i
rekreacija
djece
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OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada
Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada,

dječjeg vrtića,
odgajateljice i
učitelji, općinski
načelnik

Općina
Vižinada,
Koordinacijski
odbor akcije
„Općina
Vižinada –
prijatelj djece“

djeca
osnovnoškolske i
srednjoškolske
dobi

1. Projekt „Zdrav
za 5“

Zdravlje
djece,
Socijalna
skrb za djecu

Policijska postaja
Poreč-Parenzo

učenici 7. i 8.
razreda osnovne
škole, policijski
djelatnik

2.Međunarodni
dan tolerancije

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada

učenici osnovne
škole

3.Obilježavanje
Mjeseca borbe
protiv ovisnosti

Dijete u
sigurnom i
zdravom
gradu

OŠ Jože Šurana- učenici od 5. do 8.
PŠ Vižinada,
razreda,
pedagoginja,
učitelji

4. Dan sjećanja na
žrtve Vukovara

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada

5.Sveta Cecilija –
zaštitnica
glazbenika i
pjesnika

Kultura i
sport

Limene glazbe
Zajednice
Talijana
Vižinada

Odgoj i
obrazovanje

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada, OŠ
Jože Šurana- PŠ
Vižinada

djeca od 1. do 4.
razreda, učitelji,
odgajateljice,
službenik banke

Zajednica
Talijana

djeca članovi
udruga Zajednice

6. Svjetski dan
štednje

7. 25. godišnjica
postojanja

Kultura i
sport

učenici i učitelji
osnovne škole
članovi limene
glazbe
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Vižinada

Limene glazbe ZT
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Talijana

GDCK Poreč

PROSINAC

8. Zdravi životni
izbori – kvalitetna
organizacija
slobodnog
vremena
(radionica)

Dijete u
sigurnom i
zdravom
gradu,
Socijalna
skrb

1.Doček Sv.
Nikola u župnoj
crkvi -podjela
dječjih darova

Kultura i
sport
/Socijalna
skrb

učenici 8. razreda,
djelatnici CK

Župni ured

djeca do 4. razreda
osnovne škole,
župnik,
vjeroučitelj,
mještani

Općina Vižinada

djeca do 4. razreda
osnovne škole,

GDCK Poreč

djeca 2.razreda
osnovne škole

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,
učiteljica
matematike

učenici od 1. do 8.
razreda

5.Obilježavanje
međunarodnog
dana volontera predavanja

Socijalna
skrb

Društvo invalida
Poreč, OŠ Jože
Šurana – PŠ
Vižinada,
GDCK Poreč

učenici osnovne
škole, volonterke
Društva invalida
Poreč, pedagoginja
škole, učitelji,
članovi GDCK
Poreč

6.Obilježavanje
Svjetskog dana
osoba s
invaliditetom

Odgoj i
obrazovanje

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada, OŠ
Jože Šurana- PŠ
Vižinada

djeca vrtićkog i
osnovnoškolskog
uzrasta, mještani
Općine Vižinada

7. Dan ljudskih
prava

Odgoj i
obrazovanje

OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada

učenici osnovne
škole, učiteljice

2. Doček Djeda
Mraza u Domu
kulture Vižinada

Kultura i
sport
/Socijalna
skrb

3 .Radionice
„Prevencija
trgovanja
ljudima“
trafficking pod
nazivom „Mišica
Milica“

Socijalna
skrb

4.Večer
matematike
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8. Novogodišnji
koncert Zajednice
Talijana Vižinada

9.„Mir i dobro“ –
uporaba
pirotehničkih
sredstava

10. Prijem za
novorođenu djecu
u 2019.godini –
obilježavanje
dodjele naknada
za novorođenčad
okupljanjem
roditelja i
njihovih prinova,
prigodni prijem
kod općinskog
načelnika
11. Sudjelovanje
na kickboxing
turniru u Splitu
12. Dječji festival
„Voci nostre“

13. „Božić u srcu“
– tradicionalni
koncert

14. „Susret
generacija“ –
druženje djece i
umirovljenika

Kultura i
sport

Dijete u
sigurnom i
zdravom
gradu

Socijalna
skrb

Kultura i
sport

Kultura,
Slobodno
vrijeme i
rekreacija
djece
Kultura,
Slobodno
vrijeme i
rekreacija
djece

Kultura,
Odgoj i
obrazovanje
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Zajednice
Talijana
Vižinada

članovi limene
glazbe, članovi

Policijska postaja
Poreč-Parenzo

učenici 5. i 6.
razreda osnovne
škole

plesne skupini,
članovi malih
pjevača

Općina Vižinada općinski načelnik,
novorođena djeca,
roditelji

Kickboxing klub djeca polaznici
„ZEUS“
kluba, trener
Vižinada

Zajednica
Talijana
Vižinada

mini pjevači,
učiteljica

Zajednica
Talijana
Vižinada

djeca članovi
udruga Zajednice
Talijana

Općina
Vižinada, OŠ
Jože Šurana –
PŠ Vižinada

djeca školskog i
predškolskog
uzrasta,
odgajateljice,
učiteljice,
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umirovljenici
Vižinade

Članak 2.
Programska područja Plana aktivnosti „Općina Vižinada - prijatelj djece“ jesu:
1. Program i plan za izvedbu akcije
2. Namjenska novčana sredstva
3. Podrška i pomoć udrugama za djecu
4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu
5. Zdravlje djece
6. Odgoj i obrazovanje
7. Socijalna skrb
8. Kultura i sport
9. Slobodno vrijeme i rekreacija djece
10. Podrška i pomoć roditeljima u odgoju
Članak 3.
Ovaj Plan aktivnosti stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada, a primjenjuje se od 01. siječnja
2019. godine.
KLASA: 011-01/19-01/16
URBROJ: 2167/05-01-19-12
Vižinada-Visinada, 29. 01. 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

