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OPĆINSKO VIJEĆE

13.

II.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene
novine Primorsko-goranske županije“, broj 25/09., 6/13.,
15/13., 33/13. i 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/14.) i članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Viškovo  („Službene novine Općine Viškovo“ broj 1/14.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22.
sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo je

KLASA: 021-04/16-01/02
URBROJ: 2170-09-04/02-16-6
Viškovo, 30. ožujak 2016. godine

Zaključak
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih
Općine Viškovo

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave, a objavit će
se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

I.
Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine Viškovo
za 2016. godinu.

PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH OPĆINE VIŠKOVO
ZA 2016. GODINU

Člankom 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Viškovo  (u daljnjem tekstu: Odluka), propisan je djelokrug Savjeta mladih.

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14) i članka 18. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Općine Viškovo  (“Službene novine” Općine Viškovo br. 1/14), Savjet mladih na svojoj sjednici
održanoj 20. listopada 2015. godine donio je

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
–– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima
značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća Općine Viškovo koji
su od interesa za mlade
–– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća Općine Viškovo inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i
drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Viškovo, raspravu o
pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine Viškovo te način rješavanja navedenih pitanja
–– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Viškovo, prilikom donošenja
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Viškovo davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa
za mlade
–– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE
VIŠKOVO ZA 2016. GODINU
UVOD
Savjet mladih Općine Viškovo savjetodavno je tijelo Općinskog Vijeća Općine Viškovo koje je osnovano s ciljem
aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Viškovo. U okviru svog djelovanja Savjet mladih raspravlja o
pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog Vijeća koja su od interesa za mlade.
Općinsko vijeće Općine Viškovo je na 13. sjednici održanoj 3. ožujka 2015. godine donijelo   Odluku o izboru
članova Savjeta mladih Općine Viškovo. Savjet mladih
Općine Viškovo konstituiran je izborom predsjednice i započeo s radom dana 31. ožujka 2015. godine.
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prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih
–– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu
suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te
suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
–– predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću
Općine Viškovo, program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
–– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Viškovo na sjednice Savjeta mladih
–– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike
za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za
mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija
mladih i za mlade
–– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za
mlade.
Savjet mladih podnosi  Općinskom vijeću jednom godišnje izvješće o svom radu.
Člankom 19. Zakona te člankom 18. Odluke propisano je
da Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za
svaku kalendarsku godinu te je propisan sadržaj programa
rada:
–– sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade
–– konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade
–– suradnju s tijelima Općine Viškovo te tijelima područne (regionalne) samouprave u politici za mlade
–– suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
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Program rada Savjeta mladih, Savjet mladih donosi i podnosi na odobrenje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2016. godinu
sadrži sljedeće aktivnosti:
–– sudjelovanje u manifestacijama organiziranim od
strane Općine Viškovo i Turističke zajednice Općine
Viškovo uz provođenje aktivnosti vezane za mlade
–– edukacije mladih čija je svrha razvijanje njih samih,
njihovih vještina i sposobnosti te unapređivanje postojećih znanja i spoznaja vezanih uz život
–– uključenje članova udruga koje djeluju na području
Općine Viškovo u naše projekte, te naših predstavnika u njihove, čime pružamo podršku jedni drugima
–– informirati mlade o radu Savjeta mladih Općine Viškovo, kroz medije, putem Službenih stranica Općine
Viškovo, Glasnika Općine Viškovo te na novoj web
stranici.
–– poticanje mladih na zdrav život kroz organiziranje
rekreativnih aktivnosti te ujedno razvijanje njihove
kulture kroz iste
–– svojim primjerom ćemo ukazati na važnost zaštite
okoliša podržavanjem eko akcija organiziranih od
strane Turističke zajednice Općine Viškovo
–– ostvarivanje kontakata sa ostalim Savjetima s područja Primorsko – goranske županije s ciljem razmjene iskustava u radu, ideja i problema s kojima se
mladi susreću
–– organiziranje humanitarnih aktivnosti čime bi potaknuli mlade na aktivno sudjelovanje u društvu i
razvijali njihovu svijest za pomoć onima kojima je
najpotrebnija.

Planirane aktivnosti za 2016.g.
Vrijeme:

Planirana aktivnost:

Nositelj aktivnosti:

Financijski
plan:

Veljača

Edukativno predavanje „Da se ne zaboravi“.

Savjet mladih i Odbor za
hrvatske branitelje i članove njihove obitelji

Predviđeni
trošak:

Savjet mladih

Predviđeni
trošak:

Organiziranje predavanja za učenike 7. i 8. razreda OŠ „Sv. Matej“
na temu Domovinskog rata.
Ožujak

Akcija “Pokreni se”
Ovom akcijom želimo prezentirati mladima na području Općine
Viškovo (putem letaka, Facebook grupa Savjeta mladih Općine Viškovo) koje sve organizacije i udruge omogućuju bavljenje sportom
i/li nekim vidom rekreacije te ih time potaknuti na kretanje i ujedno
međusobno druženje.

0,00 kn

0,00 kn

Četvrtak, 31. ožujka 2016.
Travanj
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Eko akcija
Savjet mladih pridružit će se TZ Općine Viškovo i sudjelovati u Eko
akciji čišćenja okoliša naše Općine te će pozvati mlade s područja
Općine na sudjelovanje.

Svibanj

Dijeljenje poklona najmlađim mještanima Općine Viškovo povodom
manifestacije “Majevica”

Savjet mladih, TZ Općine
Viškovo

0,00 kn
Savjet mladih

Budući da su na manifestaciji “Majevica” većinom prisutni roditelji
s malom djecom, odlučili smo za najmlađe osigurati sokove i zdrave
grickalice.
Lipanj

Edukativno predavanje

Savjet mladih

Predviđeni
trošak:
2.000,00 kn

Poziv predstavnika savjeta mladih koji djeluju na području PGŽ
povodom manifestacije "Matejna" na zajedničku tematsku večer
usmjerenu na razmjenu iskustava u radu

Savjet mladih

Tijekom tradicionalne manifestacije Općine Viškovo “Matejna” želimo okupiti predstavnike Savjeta mladih susjednih općina i gradova s
kojima bi se upoznali i razmijenili aktivnosti koje provodimo te isto
tako debatirali o aktivnostima i mogućnostima za mlade

Listopad

Skupljanje potrepština za Azil Viškovo

Studeni

Povodom Svjetskog dana zaštite životinja, 04.10., želimo
posjetiti azil i darovati hranu i ostale potrepštine za napuštene
pse u Azilu Viškovo.
Obilježavanje 25. obljetnice tragedije i pada Vukovara

Prosinac

Organizirali bi kolonu sjećanja od parkirališta Milihovo do
trga ispred crkve, a potom misu u crkvi ili ispred. Svi sudionici kolone nosili bi upaljene svijeće kojima bi na trgu ispred
crkve ispisali „VUKOVAR“  (ili nešto drugo prikladno).
Akcija “Dobro se dobrim vraća”

Predviđeni trošak
reprezentacije
(ovisno o broju sudionika):
4.000,00 kn

Savjet mladih

Cilj ove akcije je pokazati humanitarno srce Savjeta mladih te
u suradnji sa Župom Općine Viškovo darivati prigodne božićne poklončiće svima koji doniraju sredstva Župi.
Savjet mladih će, kao i do sada, uporno ustrajati u cilju što
boljeg upoznavanja mladih sa svojom zadaćom uključivanja mladih u društveni život Općine Viškovo, razvijanja
međusobne suradnje udruga s područja općine koje okupljaju mlade i bave se mladima.

Predviđeni
trošak:
1.000,00 kn

Vezano uz probleme s kojima se mladi danas najčešće susreću, uz
savjetovanje učitelja u OŠ Sveti Matej, organizirali bi predavanje
koje učenici neće imati prilike čuti, a koje bi im moglo koristiti u
osobnom razvoju.
Rujan

Predviđeni
trošak:

Predviđeni
trošak:
1.000,00 kn

Savjet mladih i Odbor
za hrvatske branitelje i
članove njihove obitelji

Predviđeni
trošak:

Savjet mladih,

Predviđeni
trošak:

Župa Općine Viškovo

1.000,00 kn

1.000,00 kn

Plan i program rada Savjeta mladih Općine Viškovo pripremili su članovi Savjeta te, uz financijsku pomoć Općine Viškovo, namjeravaju provesti navedene aktivnosti u
2016. godini.
Predsjednica Savjeta mladih Općine Viškovo:
Valentina Jugo, dipl.oec., v.r.
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14.
Na temelju članka 198. Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine« broj 153/13) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 06/13, 15/13, 33/13. i »Službene novine Općine Viškovo« broj: 3/14.) Općinsko vijeće Općine
Viškovo na 22. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine
donijelo je
Odluku
o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom pristupa izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela
naselja u Ronjgima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/05), u daljnjem tekstu: I. Izmjena i
dopuna Plana.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje I. Izmjena i dopuna
Plana je:
–– Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«
broj 153/13) i
–– Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (»Službene
novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07,
04/12).
I. Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/
04).
Članak 3.
Nositelj izrade I. Izmjena i dopuna Plana je Općinsko vijeće Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade
plana je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Viškovo.
RAZLOG ZA IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 4.
Razlozi za izradu I. Izmjena i dopuna Plana su:
–– promjena naziva dokumentacije sukladno Prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene

Stranica 29 – broj 3.

novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07,
04/12);
–– promjena uvjeta gradnje (izgrađenost, iskorištenost)
za građevne čestice unutar obuhvata Plana  
–– točnije definirati sadržaje za sportsko-rekreacijsku
namjenu i prateće sadržaje  u obuhvatu Plana
–– omogućiti razvoj i gradnju turističkih i ostalih pratećih sadržaja unutar obuhvata Plana (stanice za kampere, planinarsko sklonište, prateći servisni sadržaji
i sl.)
–– omogućiti bolju povezanost sportsko-rekreacijske
zone sa postojećim biciklističkim i pješačkim stazama, šetnicama koje se nalaze u okolici obuhvata
Plana
–– omogućiti bolju pješačku povezanost novoplaniranih građevina na području obuhvata Plana,
–– omogućiti bolju pješačku i prometnu povezanost područja obuhvata Plana s rubnim zonama naselja;
–– redefinirati program i uvjete gradnje za rekreacijske
sadržaje na otvorenom unutar obuhvata Plana.
–– redefinirati način parkiranja i normative parkirališnih mjesta
–– uskladiti i redefinirati planiranu prometnu i komunalnu infrastrukturu na području obuhvata Plana u
odnosu na izvedeno i planirano stanje
–– razvoj ostalog dijela obuhvata u namjeni stambeno-poslovnog i društvenog karaktera.
OBUHVAT I. IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 5.
Sukladno članku 89. stavak (2) Zakona o prostornom
uređenju, a obzirom na konzumaciju postojećeg Plana i
potrebama formiranja uređenih zelenih površina, unutar
planskog obuhvata zadržava se dio naselja Ronjgi, te se
utvrđuje prošireni obuhvat Plana koji je prikazan na grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku ove Odluke.
OCJENA STANJA U OBUHVATU 1.  IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
Detaljni plan uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela
naselja u Ronjgima dijelom je priveden svrsi. Sjeverni dio
obuhvata Plana izgrađen je (sportski tereni sa pratećim
ugostiteljskim sadržajem) kao i zapadni dio Plana u sklopu kojeg se nalazi rodna kuća I.M. Ronjgova. Za istu je
ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju pomoćne ugostiteljske građevine, sanitarne građevine, izgradnju
bine i uređenje okoliša spomen doma Ronjgi i izgradnju
turističke info točke. Na kontaktu s južnim djelom zone, u
tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
ceste ŽC5055.
Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (»Službene
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novine PGŽ« broj 49/07, 04/12) definiran je nešto izmijenjen obuhvat. a naziv plana je Detaljni plan uređenja
Športsko rekreacijska zona Ronjgi (R-2) – DPU 9.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA I. IZMJENA I
DOPUNA PLANA
Članak 7.
Ciljevi izrade I. Izmjena i dopuna Plana su:
–– usklađenje Plana s Prostornim planom uređenja Općine Viškovo;
–– mogućnost aktivnijeg korištenja sadržaja rekreacijske namjene;
–– unapređenje stanja u prostoru i podizanje društvenog standarda uređenjem i izgradnjom rekreacijskih
sadržaja;
–– planiranje prometne i komunalne infrastrukture
–– omogućiti razvoj i podizanje društvenog standarda
unutar obuhvata Plana
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU I.  IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 8.
Za potrebe izrade I. Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i
sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa
dokumentacija lokalne samouprave.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač
Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog
uređenja.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH
SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 10.
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog
djelokruga za potrebe izrade I. Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:
–– MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH,
PU Primorsko- goranska, Sektor upravnih I inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka
–– MINISTARSTVO KULTURE Republike Hrvatske,
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski
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odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka
–– DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU za zaštitu I spašavanje Rijeka, Riva 10,
51000 Rijeka
–– PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni
odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Slogin kula 2, 51000 Rijeka
–– ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, N. Tesle
9/X, 51000 Rijeka
–– HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000
Rijeka
–– HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000
Rijeka
–– HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava  
d.o.o., Maršala Tita 166, 51100 Opatija
–– HRVATSKE ŠUME d.o.o., Odjel za uređivanje
šuma Delnice, pp 50, 51300 Delnice
–– HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA
MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
–– UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Radnička 47, 10000 Zagreb
–– KD VODOVOD I KANALIZACIJA  d.o.o, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,
–– KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,
–– ENERGO d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
PLANIRANI ROK ZA IZRADU I. IZMJENA I DOPUNA
PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 11.
Rokovi za izradu pojedinih faza I. Izmjena i dopuna Plana
su:
–– dostava zahtjeva za izradu I. Izmjena i dopuna Plana
javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi
(podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 15 dana;
–– izrada Prijedloga I. Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 45 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od
javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi I. Izmjena i dopuna Plana;
–– javni uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana u
trajanju od 15 dana,
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana
od proteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi;
–– izrada Nacrta konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Plana u roku od 15 dana od izrade izvješća o
javnoj raspravi;
–– dostava sudionicima javne rasprave pisane obavije-
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sti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i
primjedbi u roku od 8 dana;
–– utvrđivanje Konačnog prijedloga po dostavi pisanih
obavijesti i upućivanje istog na donošenje u roku od
8 dana;
–– donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Plana
–– izrada Plana (uvez) u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE I.  IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 12.
Izrada I. Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz proračuna Općine Viškovo.

Stranica 31 – broj 3.

ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u »Službenim novinama Općine Viškovo«.
Ova Odluka dostavlja se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te se objavljuje na službenoj web stranici Općine Viškovo i u informacijskom sustavu putem Zavoda.
KLASA: 021-04/16-01/02
URBROJ: 2170-09-04/02-16-7
Viškovo, 30. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.
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Stranica 32 – broj 3.

OPĆINSKI NAČELNIK

3.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/09, 6/13,
15/13, 33/13, 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“  
br. 3/14), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 31.
ožujka 2016. godine donijela je slijedeću
Odluku br. 474/16.
o II. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o
popisu nerazvrstanih cesta
na području Općine Viškovo

Sastavni dio ovih II. izmjena i dopuna Odluke br. 136/14.
o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
je tablica sa podacima o nerazvrstanoj cesti šifre 585  te
grafički prikaz lokacije ceste na orto-foto podlozi.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 022-05/16-01/07
URBROJ: 2170-09-04/04-16-21
VIŠKOVO, 31. ožujka 2016. godine

Članak 1.

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.

U tablici koja je prilog i sastavni dio Odluke br. 136/14.
o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
(„Službene novine Primorsko–goranske županije“ br. 9/14
i „Službene novine Općine Viškovo“ br. 8/15), iza nerazvrstane ceste šifra 584 dodaje se nerazvrstana cesta:
–– šifra 585, naziv: Od Viškovo 125/A kod groblja Viškovo do Vozišće 1.

Prilog Odluke o II. izmjenama i dopunama
Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
ŠIFRA
CESTE

NASELJE

NAZIV NERAZVRSTANE CESTE

585

Viškovo

Od Viškovo 125/A kod groblja Viškovo
do Vozišće 1

DULJINA
(m)
102

VLASNIŠTVO
Opće dobro – javna cesta, Javno
dobro u općoj uporabi u vlasništvu
Republike Hrvatske, na upravljanju
Županijske uprave za ceste, Rijeka

“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo
Uredništvo: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić. dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka
Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove
informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr
Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka

