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I. OPĆINSKO VIJEĆE

28.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013) i
članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan
broj 1/2013) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj  18. lipnja 2013. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije

Općinskog vijeća Općine Višnjan

Članak 1.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Višnjan izabiru se:

1. Miodrag Majkus, predsjednik,
2. Nedeljko Radovčić, član,
3. Branko Kovačić, član.

Članak 2.
Mandat predsjednika i članova komisije traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća
izabranog na redovnim izborima.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Općine
Višnjan”.

Klasa: 023-05/13-01/03
Ur.broj: 2167-03-01-13-13
Višnjan-Visignano, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDAVAJUĆI
Romina Dušić, v.r.

29.

Na temelju članka izvješća Mandatno verifikacijske komisije  koje je Općinsko vijeće Općine
Višnjan primilo na znanje dana 18. lipnja 2013. godine, a sukladno članku 29. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ) donosi

ZAKLJUČAK
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I. Prihvaća se izvješće Mandatno verifikacijske komisije o verifikaciji mandata članova
Općinskog vijeća Općine Višnjan.

II. Verificira se mandat u trajanju od četiri godine sljedećim članovima Općinskog vijeća
Općine Višnjan:

1. Romina Dušić
2. Miodrag Majkus
3. Ivan Poles
4. Nedeljko Radovčić
5. Armando Žiković
6. Angelo Mattich
7. Petar Radovan
8. Mario Peršurić
9. Branko Kovačić
10. Romina Bernobich
11. Milan Žiković

III.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Višnjan.

Klasa: 023-05/13-01/03
Ur.broj: 2167-03-01-13-14
Višnjan-Visignano, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

 PREDSJEDAVAJUĆI
Slobodana Vale, v.r.

30.
Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013) i
članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan
broj 1/2013) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj  18. lipnja 2013. godine,
donosi

RJEŠENJE
o izboru  Komisije za izbor i imenovanja

Općinskog vijeća Općine Višnjan

Članak 1.
U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Višnjan izabiru se:

1. Ivan Poleis, predsjednik,
2. Milan Žiković, član,
3. Mario Peršurić, član.

Članak 2.
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Mandat predsjednika i članova komisije traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća
izabranog na redovnim izborima.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Općine
Višnjan”.

Klasa: 023-05/13-01/03
Ur.broj: 2167-03-01-13-15
Višnjan-Visignano, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDAVAJUĆI
Romina Dušić, v.r.

31.
Na temelju članka 46. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013)
na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće Općine Višnjan držanoj dana 18.lipnja 2013.
godine, donosi se

ODLUKU
izboru Predsjednika Općinskog vijeća

Općine Višnjan

Članak 1.
Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Višnjan izabiran je Armando Žiković.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Općine
Višnjan”.

Klasa: 023-05/13-01/03
Ur.broj: 2167-03-01-13-16
Višnjan-Visignano, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDAVAJUĆI
Romina Dušić, v.r.

32.
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013)
na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće Općine Višnjan držanoj dana 18.lipnja 2013.
godine, donosi se

ODLUKU
o izboru Potpredsjednika

Općinskog vijeća Općine Višnjan

Članak 1.
Za Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Višnjan izabire se Romina Bernobich.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku Općine
Višnjan”.

Klasa: 023-05/13-01/03
Ur.broj: 2167-03-01-13-17
Višnjan-Visignano, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDNIK
Armando Žiković, v.r.

33.

Na temelju članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“,
broj 120/12.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 144/12.) i članka 37 Statuta
Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013.) Općinsko vijeće Općine Višnjan
dana 29. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

za razdoblje od 2013. do 2015. godine

I. UVOD

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, način te postupak ostvarivanja subvencija,
visina sredstava i potrebna dokumentacija za dobivanje subvencija kao i nadzor nad
korištenjem sredstava.
(2) Proračunom Općine Višnjan za 2013. te Projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu
predviđena su sredstva za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja na
području Općine Višnjan.
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Članak 2.
(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ove Odluke koristit će se za isplatu subvencija
vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG),
pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa
sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Višnjan (poljoprivredno
zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i slično), a koja zadovoljavaju kriterije propisane
za pojedine aktivnosti utvrđene ovom Odlukom.
(2) Subvencije mogu koristiti i obrti te mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja
primarna djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih.
(3) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem
vlastitog zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu
Općine Višnjan za navedene godine i za navedenu namjenu.

II. PLANIRANA SREDSTVA

Članak 3.
(1) Za provedbu ove Odluke planirana su sredstva u visini od 45.000,00 kuna u Proračunu
Općine Višnjan za 2013. godinu, Glava 02 Program: Gospodarstvo.
(2) Prava na subvenciju iz ove Odluke ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti:

a) premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika
b) troškove nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
c) troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad na poljoprivrednom

gospodarstvu
d) troškova ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja
e) nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
f) nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
g) nabava novih košnica i pčelarske opreme
h) tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i

poljoprivredne zadruge
i) subvencije lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta

i sprječavanje šteta od divljači
j) tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju

poljoprivredne proizvodnje
k) Subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i

očuvanje tipičnih autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i
životinjskih vrsta (i pasmina)

l) subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja

III. SUBVENCIJE I AKTIVNOSTI – KRITERIJI

a) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika

Članak 4.
(1) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika
odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću
godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i
povrća, bolesti i uginuća životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno
osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.
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(2) Subvencija se odobrava u visini 5 % iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši
iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može
iznositi do 5.000,00 kuna godišnje.

b) Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u
ekološkoj proizvodnji

Članak 5.
Subvencija za ekološku proizvodnju odobrit će se za troškove stručnog nadzora i sustava
ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini od 5% iznosa troškova koje je imalo
poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje po
korisniku.

c) Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom
gospodarstvu

Članak 6.
(1) Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu
odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom
na poljoprivrednom gospodarstvu koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni.
(2) Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini,
koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(3) Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 5% ukupnih troškova tečaja, a najviše 5.000,00 kuna
po jednom polazniku i uplaćuje se na račun nositelja tečaja.

d) Subvencija troškova ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja
životinja

Članak 7.
(1) Subvencija troškova tečaja i ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja
životinja sukladno članku 6. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom
povezanih postupaka („Narodne novine“, broj 12/11.) odobrit će se u visini do 5 % iznosa
troškova tečaja i izdavanja svjedodžbe koje provodi Hrvatska veterinarska komora, a najviše
5.000,00 kuna po jednom polazniku.
(2) Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini,
koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

e) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

Članak 8.
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
(mreže, nosači, stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u
tekućoj godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha
višegodišnjeg nasada.
(2) Subvencija se odobrava u visini do 5 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do
5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.
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f) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Članak 9.
(1) Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u proizvodnji cvijeća,
povrća, jagoda i višegodišnjih kultura odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje
u tekućoj godini nabavi i postavi sustav za navodnjavanje proizvodnje cvijeća, povrća, jagoda
i višegodišnjih kultura na površini od najmanje 2.000 m2.
(2) Subvencionira se nabava spremnika za vodu, nabava pumpi, filtra, cijevi i ostalih
elemenata sustava za navodnjavanje u iznosu do 5 % nabavne cijene po priloženom računu
odnosno najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

g) Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme

Članak 10.
(1) Subvencija za nabavu novih košnica i pčelarske opreme odobrit će se poljoprivrednom
gospodarstvu u visini do 5 % iznosa računa za kupljene nove košnice i novu pčelarsku
opremu u tekućoj godini po priloženim računima, odnosno najviše do iznosa 5.000,00 kuna
po poljoprivrednom gospodarstvu.
(2) Ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.

h) Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i
poljoprivredne zadruge

Članak 11.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga,
poljoprivredne zadruge i OPG-a koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih
predavanja, studijskih putovanja. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva
korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge, zadruge i druge
pravne osobe. Odluku o sufinanciranju i visini potpore donosi Općinski načelnik.

i) Subvencije lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta i
sprječavanje šteta od divljači

Članak 12.
(1) Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se lovozakupniku koji je sklopio policu
osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači. Subvencija se odobrava u visini 5 % iznosa
od uplaćene premije za tekuću godinu. Maksimalni iznos sufinanciranja premije osiguranja po
jednom lovozakupniku može iznositi do 3.000,00 kuna godišnje.
(2) Subvencija za sprečavanje štete od divljači odobrit će se onom lovozakupniku koji u
tekućoj godini kupi repelente za potrebe vlasnika i korisnika zemljišta ili kupi i postavi
električnog pastira koji generira jačinu udarca više od 6J. Subvencija se odobrava u visini do
5 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 3.000,00 kuna.

j) Tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju
poljoprivredne proizvodnje

Članak 13.
(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru manifestacije za pokriće dijela
troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog
razvoja (npr. natjecanje u oranju, izložba vina i slično).
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(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o
sufinanciranju odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Odbor za
poljoprivredu.

k) Subvencioniranje podizanja dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje
tipičnih autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta

(i pasmina)

Članak 14.
(1) Provedba ove mjere uključuje dodjelu subvencije fizičkim i pravnim osobama u sektoru
poljoprivrede za podizanje dugogodišnjih nasada, zaštitu, valorizaciju i očuvanje tipičnih
autohtonih proizvoda te autohtonih poljoprivrednih kultura i životinjskih vrsta (i pasmina).
(2) Tekuća donacija u novcu odobrit će se poljoprivrednicima za pokriće dijela troškova za
podizanje dugogodišnjih nasada te očuvanje tipičnih autohtonih proizvoda, kultura i
životinjskih vrsta.
(3) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva poljoprivrednika. Odluku o sufinanciranju i
visini potpore donosi Općinski načelnik.

l) Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja

Članak 15.
Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika i odluci Odbora za poljoprivredu za
aktivnosti koje pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora, a nisu obuhvaćene nekom
od subvencija iz ove Odluke.

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA

Članak 16.
(1) Zahtjevi za sve oblike subvencija i potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Višnjan do 31.10. tekuće godine a dodjeljuju se do 31.12. tekuće godine odnosno do
utroška sredstava iz točke II. ove odluke planiranih za proračunsku godinu.
(2) Detaljniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje subvencije i potpore, pripadajuća
dokumentacija i obrazac Zahtjeva, uredit će se posebnom Odlukom općinskog načelnika za
pojedinu proračunsku godinu, ovisno o realizaciji proračuna.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Višnjan“.

KLASA: 023-05/13-01/4
URBROJ: 2167-03-01-13-02
Višnjan – Visignano, 29. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN
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   PREDSJEDNIK
  Armando Žiković

34.

Na temelju članka 73. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne
novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 37.
Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013 ), Općinsko vijeće  Općine
Višnjan na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2013. godine  d o n o s i

ODLUKU
o stavljanju izvan snage

Odluke o prihvaćanju prijedloga usklađenja djelatnosti društva Usluga Poreč d.o.o.
Poreč sa Zakonom o vodama Klasa 363-01/13-01/58 ur.broj. 2167-03-01-13-01 a koju je

odluku dana 05.04.2013. godine donijete po Općinskome vijeću Općine Višnjan

Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prihvaćanju prijedloga usklađenja djelatnosti
društva Usluga Poreč d.o.o. Poreč sa Zakonom o vodama Klasa:363-01/13-01/58 Ur.broj.
2167-03-01-13-01 a koju je odluku dana 05.04.2013. godine donijelo Općinsko vijeće Općine
Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013).

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Višnjan.

KLASA: 023-05/13-01/05
URBROJ: 2167-03-01-13-02
Višnjan – Visignano, 25. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDNIK
Armando Žiković, v.r.

35.

Na temelju članka 258. Zakona o vodama ( Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13 ) i
članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013 ), Općinsko
vijeće  Općine Višnjan na sjednici održanoj dana  25. srpnja 2013. godine  donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
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I. Prihvaća se prijedlog usklađenja društva Usluga Poreč d.o.o. sa Zakonom o vodama (
Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) sukladno Zaključku Skupštine društva od
06.03.2013. godine.
II. Ovlašćuje se načelnik Općine Višnjan za:
- donošenje odluke o podjeli društva Usluga Poreč d.o.o. s odvajanjem i osnivanjem novog
društva s ograničenom odgovornošću;
- davanje suglasnosti na ugovor o podjeli i osnivanju te odluke o izmjeni društvenoga ugovora
Usluga Poreč d.o.o.;
- davanje izričite izjave u obliku javnobilježničke isprave o tome da se odriču revizije podjele
kao predstavnici imatelja udjela i
- donošenje svih odluka koje su odredbama članaka 550a. do 550r.  Zakona o trgovačkim
društvima u nadležnosti Skupštine oba društva (Usluga Poreč d.o.o. i novoga društva ).

V. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Višnjan.

KLASA: 023-05/13-01/05
URBROJ: 2167-03-01-13-03
Višnjan – Visignano, 25. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDNIK
Armando Žiković, v.r.

36.

Na temelju članka 73. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne
novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 37.
Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013 ), Općinsko vijeće  Općine
Višnjan na sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2013. godine  d o n o s i

ODLUKU
o stavljanju izvan snage

Odluke o načinu plaćanja komunalnog doprinosa za zadržavanje nezakonito izgrađeni
zgrada u prostoru, KLASA:363-01/13-01/56, UR.BROJ:2167-03-01-13-01,a koju je

odluku dana 8. travnja 2013. godine donijelo Općinsko vijeće Općine Višnjan

Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluke o načinu plaćanja komunalnog doprinosa za
zadržavanje nezakonito izgrađeni zgrada u prostoru, KLASA:363-01/13-01/56, UR.BROJ:
2167-03-01-13-01,a koju je odluku dana 8. travnja 2013. godine donijelo Općinsko vijeće
Općine Višnjan-pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013).

Pročišćeni tekst sadrži Odluku o načinu plaćanja komunalnog doprinosa za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, KLASA:023-01/12-01/07, UR.BROJ:2167-03-01-
12-30 (Službeni glasnik Općine Višnjan 4/2012) i Odluku o dopuni odluke o načinu plaćanja
komunalnog doprinosa za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Klasa: 363-
01/13-01/55, UR.BROJ:2167-03-01-13-01 (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/2013).
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Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Višnjan.

KLASA: 023-05/13-01/07
UR. BROJ: 2167-03-01-13-05
Višnjan-Visignano, 20. kolovoz 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDNIK
Armando Žiković, v.r.

37.
Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i
94/13) i  članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/13), na
sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan održanoj dana 20. kolovoza 2013. godine,  donosi
se

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu od 28. siječnja 2010. godine, KLASA:023-05/10-01/8,
BROJ:2167-03-01-10-07 , u članku 4. mijenja se stavak 2., na način da se mijenja tablica
ZONA unutar građevinskog područja, a nova tablica ZONA u stavak 2. glasi:

   „Ovaj iznos komunalnog doprinosa predstavlja koeficijent 1 za pojedine zone i to:

ZONA (Z)
 unutar građevinskog područja naselja

Učešće u
izgradnji

Iznos
komunalnog

doprinosa
= koef.  1

R.
br. Područje STUPANJ

OPREMLJENOSTI

% kuna/m3
I. Naselje:

Višnjan-Visignano
-asfaltni kolnik
-javne površine
-nerazvrstane ceste
-oborinska kanalizacija
-groblja
-javna rasvjeta

40
30
5

10
5

10

48,00
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Članak 2.
Briše se članak 7., a novi članak 7. glasi:
„Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine, plaća se na žiro račun Proračuna Općine,
prema odredbama Zakona i ove Odluke.
Obvezniku se odobrava popust od 20% iznosa kod jednokratnog plaćanja u roku od 30 dana
od pravomoćnosti rješenja.
Drugačiji način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa mogu se utvrditi odlukama
Općinskog vijeća za posebne okolnosti.“

Članak 3.
U članku 15. mijenja se stavak 2., a novi stavak 2. glasi:
„Za gradnju stambenih građevina obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti:

do 15.000 kn u jednoj godini
od 15.001kn do 30.000 kn u dvije godine
od 30.001 kn do 40.000 kn u tri godine
od 40.001 kn do 60.000 kn u četiri godine
od 60.001 kn do 100.000 kn u pet godina
od 100.001 kn  u šest godina.“

Mijenja se stavak 3., a novi stavak 3. glasi:

II. Naselja:
Markovac-San Marco,
Barat-Baratto,
Strpačići-Strpazzi,

-asfaltni kolnik
-javne površine
-nerazvrstane ceste
-oborinska kanalizacija
-groblja
-javna rasvjeta

30
35
10
10
5

10

42,00

III. Naselja: Anžići,   Babudri,  Bačva,
Barići, Baškoti,  Benčani-Benzani,
Bokići, Broskvari, Bucalovići-Gracchi,
Butori, Cerion, Cvitani, Deklevi-
Declevi, Diklići, Fabci, Farini-Farini,
Gambetići, Kočići, Kolumbera,
Korlevići, Košutići, Kurjavići,
Legovići-Legovi, Majkusi, Mališi,
Milanezi, Prašćari, Prhati, Prkovići,
Pršurići, Radoši kod Višnjana,
Radovani, Rafaeli, Rapavel, Ribarići
Sinožići, Smolici, Srebrnići,  Sv. Ivan
od Šterne, Štuti-Stutti, Tičan, Tripari,
Vejaki, Vranići kod Višnjana,
Vrhljani, Zoričići, Ženodraga, Žikovići
i Žužići.

-asfaltni kolnik
-nerazvrstane ceste
-javne površine
-groblja
-javna rasvjeta

60
15
5
5

15

36,00

IV. Poslovna zona Višnjan-Milanezi

-asfaltni kolnik
-javne površine
-nerazvrstane ceste
-oborinska kanalizacija
-groblja
-javna rasvjeta

40
30
1

10
1

18

21,00

V. Naselja: Bujarići, Kelci, Maretići.
-asfaltni kolnik
-nerazvrstane ceste
-groblja
-javna rasvjeta

60
30
10
10

12,00



Službeni glasnik Općine Višnjan Broj 2/2013 Str.141

„Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ovog članka, na zahtjev obveznika plaćanja
komunalnog doprinosa, općinsko vijeće može odobriti obročno plaćanje komunalnog
doprinosa i na veći broj mjesečnih obroka.“

Dodaje se novi stavak 4. koji glasni:
„Obvezniku se, na njegov zahtjev, može omogućiti odgoda početka plaćanja komunalnog
doprinosa jednokratno bez popusta:

od 1 godine za iznose iznad 40.000 kn jednokratno
od 2 godine za iznose iznad 60.000 kn jednokratno
od 3 godine za iznose iznad 80.000 kn jednokratno
od 4 godine za iznose iznad 100.000 kn jednokratno.“

Članak 4.
U članku 16. briše se stavak 2. i novi stavak 2. glasi:
Zatezna kamata se ne obračunava na redovno obročno plaćanje i redovnu odgodu plaćanja.
Na nepridržavanje rokova plaćanja primjenjuje se zakonska zatezna kamata.
U stavku 3. nakon riječi „obročno plaćanje“ dodaju se riječi „ ili odgoda plaćanja“
U stavku 4. nakon riječi „obročna otplata“ dodaju se riječi „ ili odgoda plaćanje“.

Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu stupaju na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Višnjan“.

KLASA: 023-05/13-01/05
UR.BROJ: 2167-03-01-13-06
U Višnjanu-Visignano, 20. kolovoza 2013. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

 PREDSJEDNIK
        Armando Žiković, v.r.

38.

Na temelju članka 8. i 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj
1/2013) Općinsko vijeće Općine Višnjan na  sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli Plakete Općine Višnjan za 2013. godinu

I.
Plaketa Općine Višnjan za 2013. godinu dodjeljuje se dobrovoljnom vatrogasnom društvu
„Plamen“ Višnjan povodom obilježavanja 60. godišnjice od osnutka te dugogodišnjeg
uspješnog i primjerenog rada dobrovoljne vatrogasne organizacije i doprinosa razvoju
vatrogastva na području Općine Višnjan.
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II.
Plaketa iz točke I. ove Odluke uručiti će se na 4. (Svečanoj) sjednici Općinskog vijeća Općine
Višnjan.

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Općine
Višnjan.

KLASA: 023-05/13-01/05
URBROJ: 2167-03-01-13-04
Višnjan – Visignano, 25. srpnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDNIK
Armando Žiković, v.r.

39.
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
91/06, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09),
članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 37.
Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 03/09) na sjednici Općinskog vijeća
Općine Višnjan održanoj dana 27. prosinca 2012. godine donosi se

ODLUKA
o kupnji nekretnina

I.
OPĆINA VIŠNJAN će kupiti nekretnine prikazane niže u tablici,  po cijenama utvrđenoj u
istoj.

Red.
br. Broj katastarske čestice Naselje Prodajna

cijena
1. k.č. 2561/7, k.o. Višnjan Radoši 2.375,00 kn
2. k.č. 625/3 i k.č. 626 k.o. Sv.Vital Vranići 414.450,00 kn

3. k.č. zgr. 303 i k.č. 623/2 k.o. Sv.Vital Vranići od 890.000,00 kn
do 950.000,00 kn

II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke kupuju se iz slijedećih razloga:
-pod rednim  brojem 1. radi formiranja pristupne ceste – puta u naselju Radoši,
-pod rednim brojem 2. radi okrupnjavanja vlasništva radi formiranja kompleksa nekretnina
zbog realizacije investicijskog projekta.
-pod rednim brojem 3. radi osiguranja stambenog prostora za potrebe najma (1 stan do 70
m2), a ostatak nekretnine bi se koristio za potrebe Općine, uredile bi se društvene prostorije.

III.
Prodajne vrijednosti nekretnina temelje se na procjenama izrađenim po ovlaštenim sudskim
vještacima.
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IV.
Ovlašćuje se općinskog načelnika Općine Višnjan za zaključivanje kupoprodajnih ugovora sa
vlasnicima nekretnina iz točke I. ove Odluke sukladno planiranim i realiziranim sredstvima u
Proračunu.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Općine
Višnjan.

Klasa:  023-05/12-01/8
Ur.broj: 2167-03-01-12-22
Višnjan-Visignano, 5. travnja 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

  PREDSJEDNIK
  Peter Poletti, v.r.

40.
Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09 ), članka
48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine
Višnjan br. 3/09) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 5. travnja 2013.
godine donosi

ODLUKU
o zamjeni nekretnina  u vlasništvu Općine Višnjan

I.
Utvrđuje se da je Općina Višnjan  vlasnik k.č. 133/5 k.o. Višnjan do koje ne postoji pristupni
put i koja je po svom obliku neupotrebljiva kao građevinska parcela.

II.
Mijenja se vlasništvo Općine Višnjan na nekretnini k.č. 133/5 k.o. Višnjan za dio vlasništva
fizičkih osoba radi uređenja vlasničkih odnosa i formiranja pristupne prometnice do naselja i
u naselju Broskvari.

III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje potrebnih odluka radi uređenja međusobnih
vlasničkih odnosa i formiranja pristupne prometnice do naselja i u naselju Broskvari.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Općine
Višnjan.

KLASA:023-05/12-01/8
UR.BROJ:2167-03-01-12-26
U Višnjanu-Visignano, 5. travnja 2013. godine
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

PREDSJEDNIK
   Peter Poletti, v.r.

II. OPĆINSKI NAČELNIK

8.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 8. i 56. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik“ Općine
Višnjan br. 1/13) dana 25. srpnja 2013. godine, donosim slijedeću

ODLUKU

I.
Povodom Dana Općine Višnjan dodjeljujem općinsko priznanje Zahvalnica Općinskog

načelnika za 2013. godinu kako slijedi:
1. Nataša Ravnić Gašparini, za postignute rezultate na seniorskom svjetskom prvenstvu

u kuglanju
2. Vesni Gašparini, povodom 35. godišnjice rada u Jedinici lokalne samouprave
3. Romanu Krastiću, za doprinos u radu talijanske zajednice
4. Pionirskoj momčadi sezone 2012/2013., za postignute sportske rezultate
5. Mihaela Kosec, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
6. Iva Kovačić, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
7. Martina Šuran, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
8. Vanesa Korlević, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
9. Karla Matić, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
10. Tea Ritoša, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
11. Erik Matić, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
12. Davide Dekleva, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
13. Ana Pahović, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
14. Kristinka Dušek, za odličan uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja

II.
Zahvalnice iz točke I. ove Odluke uručit će se na 4. (Svečanoj) sjednici Općinskog vijeća

Općine Višnjan.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku

Općine Višnjan.

KLASA:023-08/13-01/60
UR.BROJ:2167-03-13-01-01
U Višnjanu-Visignano, 25. srpnja 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
     Milan Dobrilović, v.r.
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III. OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
1.
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2.


