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3.
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i po-
dručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), odredbi Za-
kona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 
121/16. i 98/19) te članka 78. stavka 3. Statuta Općine Viš-
kovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18), Op-
ćinsko vijeće Općine Viškovo, na 34. sjednici održanoj 27. 
veljače  2020. godine, donijelo je

Odluku o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izboru 
članova vijeća mjesnog odbora 

Članak 1.
U Odluci o izboru članova vijeća mjesnog odbora („Služ-
bene novine Općine Viškovo“ broj 10/16.) u članku 42. 
stavku 3. riječ „državnog“ briše se.

Članak 2.
Članak 47. mijenja se i glasi:
„(1) O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
(2) Zapisnik obvezno sadrži:

 – broj birača upisanih u izvadcima iz popisa birača i 
priloženim potvrdama za glasovanje,

 – broj birača koji su glasovali,
 – broj nevažećih glasačkih listića,
 – broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.

(3) Svaki član izbornog povjerenstva može dati primjedbe 
na zapisnik.
(4) Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.
(5) Ako član izbornog povjerenstva odbije potpisati zapi-
snik, o tome će se u zapisniku sastaviti službena bilješka u 
kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi 
odbijanja, ako ih član izbornoga povjerenstva navede.“

Članak 3.
U članku 54. stavku 1. riječi „Uredu državne uprave u Pri-
morsko-goranskoj županiji“ zamjenjuje se riječima „nad-
ležnom upravnom tijelu u županiji.“
U članku 54. stavku 3. riječi „Ured državne uprave u Pri-
morsko-goranskoj županiji“ zamjenjuje se riječima“ Nad-
ležno upravno tijelo u županiji“.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
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