
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 
članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.,  2/20. i 4/21.) Općinsko 
vijeće Općine Viškovo, na ____. sjednici održanoj ______________2022. godine donosi 
 

ODLUKU O 3. IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA OPĆINE VIŠKOVO 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20. i 4/21.) u članku 47. stavak 
1. mijenja se i glasi: 
„(1) U svrhu pripreme odluka iz djelokruga Vijeća, radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja iz 
nadležnosti Vijeća, pripreme i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene 
politike i praćenja izvršavanja odluka i općih akata vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, 
za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i 
poslova od interesa za Općinsko vijeće, Općinsko vijeće osniva radna tijela.“ 
 

Članak 2. 
 

U članku 71. stavak 1. Statuta Općine Viškovo  mijenja se i glasi: 
„(1)  Na  području  Općine  osnivaju  se  mjesni  odbori,  kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog 
utjecaja na život i rad građana.“ 
 

Članak 3. 
 

U članku 74. stavak 1. Statuta Općine Viškovo  mijenja se i glasi:  
„(1)  Inicijativu  i  prijedlog  za  osnivanje  mjesnog  odbora mogu dati: 
- 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,  
- članovi predstavničkog tijela,  
- Odbor za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća te  
- općinski načelnik.“ 

Članak 4. 
 

Ova Odluka o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“. 
 
KLASA: 021-04/21-01/___ 
URBROJ: 2170-35-04/03-22-___ 
Viškovo, __________ 2022. godine 
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