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OPĆINSKO VIJEĆE

1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regi-
onalnoj) 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) i članka 34. Statuta Općine 
Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18) 
Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 34. sjednici održanoj 
27. veljače 2020. godine donosi

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Statuta 
Općine Viškovo

Članak 1.
U Statutu Općine Viškovo („Službene novine Općine Viš-
kovo“ broj 3/18) u članku 20. stavku 1. riječ „središnjem“ 
briše se.
U članku 20. stavku 2. riječ „središnje“ briše se.

Članak 2.
U članku 36. točki 11. riječi „predstojniku ureda državne 
uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležnom tije-
lu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt,“

Članak 3.
U članku 40. stavku 4. riječ „članu“ zamjenjuje se riječju 
„član“.

Članak 4.
U članku 49. stavku 3. točka 27. mijenja se i glasi:
„nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju 
poslove iz samoupravnog djelokruga i povjerene poslove 
državne uprave“.

Članak 5.
U članku 52. riječi „ predstojnika ureda državne uprave 
u Primorsko-goranskoj županiji“ zamjenjuju se riječima 
„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći 
akt“.

Članak 6.
U članku 56. stavku 2. riječ „središnjeg“ briše se.

Članak 7.
U članku 65. stavku 1. iza riječi „obavljanje“ dodaje se ri-
ječ „povjerenih“.

Članak 8.
Članak 66. mijenja se i glasi:
„Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno iz-
vršavaju provođenje općih akata Općinskog  vijeća.“

Članak 9.
U članku 102. stavku 3. iza riječi „postupku“ dodaje se toč-
ka, a riječi „i drugih propisa“ brišu se.
U članku 102. stavak 4. mijenja se i glasi:
„U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne 
akte donose i pravne osobe kojima je odlukom Općinskog 
vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih 
ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine“.

Članak 10.
U članku 104. riječi „obavlja ured državne uprave u žu-
paniji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u 
svojem djelokrugu“ zamjenjuju se riječima „obavljaju nad-
ležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, su-
kladno posebnom zakonu.“

Članak 11.
Ova Odluka o 1. izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 021-04/20-01/1
URBROJ: 2170-09-04/04-20-7
Viškovo, 27. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.
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2.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) 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) i članka 34. Statuta 
(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18) Općinsko 
vijeće Općine Viškovo, na 34. sjednici održanoj 27. veljače  
2020. godine donosi

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Članak 1.
U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo 
(„Službene novine Općine Viškovo“ broj 4/18) u članku 
55. stavku 8. riječ „danom“ zamjenjuju se riječima „prvog 
dana od dana“.

Članak 2.
U članku 70. stavku 2. riječ „središnjeg“ briše se.

Članak 3.
U članku 85. stavku 4. riječ „središnjeg“ briše se.

Članak 4.
Ova Odluka o 1. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Viškovo stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viš-
kovo“.

KLASA: 021-04/20-01/1
URBROJ: 2170-09-04/04-20-8
Viškovo, 27. veljače  2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.
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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“.

KLASA: 021-04/20-01/01
URBROJ: 2170-09-04/04-20-9
VIŠKOVO, 27. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.
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4.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službe-
ne novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.) Općinsko vijeće 
Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj  27. veljače 2020. 
godine donosi

Odluku o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i 
paljenju svijeća na groblju Viškovo

Članak  1.
Ovom Odlukom o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća 
i paljenju svijeća na groblju Viškovo (u daljnjem tekstu: 
Odluka) utvrđuje se protokol polaganja vijenaca, cvijeća 
i paljenja svijeća koje će se polagati na spomen obilježja 
na groblju Viškovo na radni dan koji prethodi blagdanu ili 
spomendanu i to kako slijedi:
a) 15. travnja, Dan Općine Viškovo, pristupit će se polaga-
nju vijenaca i paljenju svijeća

 – na Središnji križ 
 – na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom 
ratu

 – na spomenik u parku ispred groblja Viškovo
 – na spomenik poginulim u I. svjetskom ratu

b) 9. svibnja, Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, 
pristupit će se polaganju vijenaca i paljenju svijeća
- na spomenik u parku ispred groblja Viškovo
c) subota ili nedjelja najbliža 15. svibnju, Dan spomena na 
hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost, pristupit će 
se polaganju vijenaca i paljenju svijeća
- na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu
- na Središnji križ
d) 30. svibnja, Dan državnosti, pristupit će se polaganju 
vijenaca i paljenju svijeća
- na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu
e) 22. lipnja, Dan antifašističke borbe, pristupit će se pola-
ganju vijenaca i paljenju svijeća
- na spomenik u parku ispred groblja Viškovo
f) 25. lipnja, Dan neovisnosti, pristupit će se polaganju vi-
jenaca i paljenju svijeća
- na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu
g) 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i 
Dan hrvatskih branitelja, pristupit će se polaganju vijenaca 
i paljenju svijeća
- na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu
h) 23. kolovoza, Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih 
i autoritarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma pri-
stupit će se polaganju vijenaca i paljenju svijeća
- na spomenik u parku ispred groblja Viškovo
i) 30. kolovoza, Dan sjećanja na nestale osobe u domo-
vinskom ratu, pristupit će se polaganju vijenaca i paljenju 
svijeća

- na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu
- na Središnji križ
j) 21. rujna, Blagdan Svetog Mateja, zaštitnik župe, pristu-
pit će se polaganju vijenaca i paljenju svijeća
- na Središnji križ 
k) 1. studenog Svi sveti, pristupit će se polaganju cvijeća i 
paljenju svijeća 
- na Središnji križ 
- na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu
- na spomenik u parku ispred groblja Viškovo
- na spomenik poginulim u I. svjetskom ratu
l) 18. studenog, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i 
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, pristupit će se 
polaganju cvijeća i paljenju svijeća
- na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu
- na Središnji križ

Članak  2.
Za polaganje vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća za dane 
navedene u članku 1. ove Odluke delegacija Općine Viš-
kovo je  u sastavu:

 – Općinski načelnik i njegovi zamjenici
 – Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća Op-
ćine Viškovo 

 – Vijećnici Općine Viškovo i članovi radnih tijela Op-
ćinskog vijeća.

Članak 3.
Polaganju vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća u dane nave-
dene u članku 1. ove Odluke mogu prisustvovati  predstav-
nici svih udruga građana, kao i mještani Općine Viškovo.
Obavijest o polaganju vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća 
objavit će se na web stranici Općine Viškovo, a delegacija 
iz članka 2. ove Odluke obavijestit će se SMS porukom.
Posebnom odlukom Općinskog načelnika definirati će se 
detaljnije aktivnosti vezane uz protokol polaganja vijena-
ca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo.  

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odlu-
ka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svije-
ća na groblju Viškovo („Službene novine Primorsko - go-
ranske županije” broj: 40/13.). 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
“Službenim novinama Općine Viškovo“. 

KLASA: 021-04/20-01/01
URBROJ: 2170-09-04/04-20-10
Viškovo, 27. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.
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5.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službene 
novine Općine Viškovo“ broj 3/18), Općinsko vijeće Opći-
ne Viškovo na 34. sjednici održanoj  27. veljače  2020. go-
dine donosi

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i 
prigodama za isticanje zastave

Članak  1.
U Odluci o mjestima i prigodama za isticanje zastave 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 
40/13) u članku 2. točka 4. mijenja se i glasi:
„4. 30. svibnja, Dan državnosti“
U članku 2. točka 7. mijenja se i glasi:
„7. 18. studenog, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata 
i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.“

Članak 2.
U članku 3. stavku 3. iza riječi „vijeća.“ briše se točka i 
dodaju se riječi „ i kod stare škole Saršoni.“.

Članak 3.
U članku 4. točka 7. mijenja se i glasi:
„7. Mladenići, kod šterne“.
U članku 4. točka 8. briše se.

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

KLASA:021-04/20-01/01
URBROJ:2170-09-04/04-20-11
Viškovo, 27. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.
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6.
Na temelju odredbe članka 109. i 198. Zakona o prostor-
nom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi IV. Izmjena i do-
puna Detaljnog plana uređenja društvenog centra Viško-
vo i parka Milihovo – DPU 15 (“Službene novine Općine 
Viškovo” broj 06/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo 
(“Službene novine Općine Viškovo” broj 3/18) Općinsko 
vijeće Općine Viškovo na 34. sjednici održanoj 27. veljače  
2020. godine, donijelo je

Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja Društveni centar Viškovo i park 

Milihovo – DPU 15

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Donose se IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređe-
nja Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15  
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 
30/05, 02/07 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 
02/15, 05/16, u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.
Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu IV. Iz-
mjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar 
Viškovo i park Milihovo – DPU 15 koji sadrži slijedeće 
tekstualne i grafičke dijelove Plana: 
Knjiga I:
A) TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje
B) GRAFIČKI DIO
1. Detaljna namjena površina 1:1000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastruk-
turna mreža 
2a Prometna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža 
1:1000
2b Komunalna infrastrukturna mreža 1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:1000
4. Uvjeti gradnje 1:1000
Knjiga II:
C) OBAVEZNI PRILOZI

 – Zahtjevi, mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi 
akti nadležnih tijela i osoba sukladno člancima 90 
i 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19) 

 – Izvješće o javnoj raspravi 
 – Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog 
plana 

 – Sažetak za javnost 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

Članak 3.
(1) U članku 4. stavak (2) briše se četvrta alineja: „Stam-

bene namjene (S)“.
(2) U članku 4. stavak (2), iza alineje „Infrastrukturne na-

mjene“ dodaju se dvije alineje koje glase:
 – kolno-pješački,
 – pješačke površine.

(3) U članku 4. stavak (2) postojeće alineje osam i devet 
postaju alineje devet i deset.

Članak 4.
(1) U članku 7. tabelarni prikaz mijenja se i glasi:.

obuhvat ukupno
ha kig kis

3,12
1. Građevne čestice: 1,55
P-1 Društvena namjena – Općinska uprava i dru-
gi sadržaji vezani uz općinsku nadležnost, kul-
turni sadržaji i sl.

0,17 0,50 2,5

P-2 Društvena namjena – Dječji vrtić 0.49 0,50 2,0
P-3 Poslovna namjena 0,06 0,30 0,30
P-4 Novoplanirana građevina mješovite namjene 0,2 0,50 2,0
P-5 Postojeća građevina mješovite namjene 0,14 0,50 1,5
P-6 Novoplanirana građevina mješovite namjene 0,12 0,50 2.5
P-7 Novoplanirana građevina mješovite namjene 0,14 0,50 2.5
P-8 Novoplanirana društvena građevina – dječji 
vrtić 0,19 0,50 1,4

2. Građevne čestice: Infrastrukturnih sustava i 
zelenila 1,57

IS 0,33
kolno-pješačke komunikacije 0,09
pješačka komunikacija 0,03
Z1-1 Parkovna površina 0,69 
Z1-2 Parkovna površina 0,35
Z1-3 Parkovna površina 0,08
Z2 Dječje igralište 0,06

(2) U članku 7. stavak (1) alineja osma mijenja se i glasi:
„- P-8: najveći broj etaža su dvije nadzemne (2S+P+1) i 
dvije suterenske - podzemne etaža (S), najniža visina gra-
đevine je 3,5 m i najviša visina je 14m od najniže kote 
terena do visine krovnog vijenca. Završna etaža građevi-
ne (ravni krov) može se koristit kao instalacijska etaža za 
smještaj pratećih uređaja (kućica lifta, kotlovnica, i drugi 
uređaji). Na krovnim površinama mogu se postaviti paneli, 
kolektori i slični uređaji koji koriste obnovljve izvore, kao 
i površine za osvjetljenje unutrašnjeg prostora.“
(3) U članku 7. dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
„(4) Do realizacije namjena na građevinskoj čestici P-1 
moguće je urediti sadržaje za igru i boravak djece na otvo-
renom – Z2.“

Članak 5.
U članku 9. riječ „nivelaciona“ zamjenjuje se rječju „ni-
velacijska“.
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“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo
Uredništvo: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić. dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka Ureda 
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Članak 6.
U članku 11. stavak (1) alineja četvrta u zagradi parkovnih 
površina dodaje se oznaka „Z1-3“.

Članak 7.
U članku 13. stavak (1) mijenja se i glasi:
„(1) Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne 
građevine dozvoljava se isključivo gradnja osnovne gra-
đevine sukladno namjeni određenoj Planom. Pomoćni sa-
držaji (ostava, skladište, garaža, drvarnica i drugi sukladni 
potrebama namjene) moraju činiti jedinstven gabarit sa 
građevinom osnovne namjene izuzev pomoćnog sadržaja 
ostave-alatnice za potrebe održavanja vanjskog prostora, 
spremišta igračaka, te sanitarije za potrebe vanjskog igra-
lišta.“

Članak 8.
U članku 15. alineja četvrta se na kraju rečenice nadopu-
njuje tekstom: „te za potrebe organizacije ostalih vanjskih 
površina društvene namjene“.

Članak 9.
U članku 26. iza oznake „P-2“ stavlja se zarez i dodaje 
oznaka „P-8“.

Članak 10.
Članak 31. mijenja se i glasi: „Pristupne ulice u obuhva-
tu Plana određene su kartografskim prikazom broj 2a i 4 i 
definirane kao ostale ulice OU (OU1 – glavna prometnica 
koja objedinjuje sve sadržaje Plana, OU2 – pristupna cesta 
za površinu P8).“.

Članak 11.
(1) U članku 36. stavak (1) mijenja se i glasi: „(1) Na po-

dručju obuhvata Plana formirane su kolno-pješačke 
komunikacije KP1 u širine 4,5m za pristup građevnoj 
čestici P-3 i KP2 za pristup građevnoj čestici P-1.“

(2) U članku 36. stavak (2) iza oznake „Z1-1“ dodaje se 
tekst „i crpnom stanicom“.

Članak 12.
U članku 39. stavak (1) mijenja se i glasi:
„(1) Ceste su predviđene za dvosmjerni promet. Širina kol-
nika pristupnih cesta iznosi 6m, a iznimno 5,5m (OU2). 
Najmanja širina nogostupa prometnice OU1 iznosi 1,5m, 
a prometnice OU2 1,2m. Na prometnicama se mora rea-
lizirati minimalno nogostup sa jedne strane, te 0,5m trupa 
ceste na strani na kojoj nema nogostupa. Realizacija pro-
metnica može biti fazna. Faze realizacije prometnice bit 
će određene programima uređenja građevinskog zemljišta 
Općine Viškovo.“

Članak 13.
U članku 43. druga rečenica se briše.

Članak 14.
Članak 44. se briše.

Članak 15.
U članku 45. dodaje se stavak (3) koji glasi:
„(3) Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije 
za ogranke u obuhvatu Plana ili rekonstrukcije postojeće 
mreže iznašla svrsishodnija rješenja od prikazanih, dopu-
štaju se odstupanja u smislu dužine ogranka, položaja trase 
i slično.“

Članak 16.
Članak 51a. mijenja se i glasi:
„(1) Postojeća trafostanica unutar obuhvata Plana izmješta 
se na Planom definiranu novu lokaciju.
(2) Za novu trafostanicu treba osigurati zasebnu parcelu, a 
ista treba biti udaljena najmanje 2m od kolnika i najmanje 
1m od ostalih parcela.“

Članak 17.
U članku 52. u trećoj rečenici briše se riječ „postojeće“.
III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
(1) Plan je izrađen u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom 

Općinskog vijeća općine Viškovo i potpisom predsjed-
nika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

(2) Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viš-
kovo, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,  
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo 
i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije i Javnoj 
ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-go-
ranske županije. 

(3) Stručni izrađivač Plana je tvrtka Planium d.o.o., Riva 
4, Rijeka.

(4) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

KLASA: 021-04/20-01/01
URBROJ: 2170-09-04/04-20-13
Viškovo, 27. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.


