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OPĆINSKI NAČELNIK

14.
Na	 temelju	 čl.	 49.	 Statuta	 Općine	 Viškovo	 (	 „Službene	
novine	Općine	Viškovo“	broj:	 3/18),	Općinska	načelnica	
Općine	Viškovo	dana	2.	kolovoza	2019	.	godine	donijela	je	

Odluku o osnivanju Kolegija Općinske načelnice

Članak	1.
Ovom	Odlukom	osniva	se	Kolegij	Općinske	načelnice	(u	
daljnjem	teksu:	Kolegij)	kao	radno	tijelo	Općinske	načel-
nice	na	kojem	će	 se	 razmatrati	 poslovi	 iz	 samoupravnog	
djelokruga	Općine	Viškovo,	kao	i	poslovi	državne	uprave	
koji	su	Općini	Viškovo	povjereni	na	temelju	zakona.

Članak	2.
Kolegij	radi	na	sjednicama.		
U	slučaju	odsutnosti	općinske	načelnice,	Kolegij	načelnice	
mogu	sazvati	zamjenici	općinske	načelnice.	

Članak	3.
Kolegij	čine	sljedeći	članovi:

 – općinska	načelnica
 – zamjenici	općinske	načelnice
 – predsjednik	Općinskog	vijeća	Općine	Viškovo
 – potpredsjednici	Općinskog	vijeća	Općine	Viškovo
 – pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela
 – savjetnik	za	pripremu	sjednica	Općinskog	vijeća	i	ka-
drovske poslove 

 – zapisničar	

Članovi	 Općinskog	 vijeća	 Općine	 Viškovo	 mogu	 sudje-
lovati	na	sjednicama	Kolegija	te	 im	se	za	svaku	sjednicu	
dostavlja	materijal	 kao	 i	 članovima	Kolegija,	 a	 sukladno	
Poslovniku	o	radu	Kolegija	Općinske	načelnice.
Voditelji	odsjeka	Jedinstvenog	upravnog	odjela	 sudjeluju	
na	sjednicama	Kolegija	na	poziv	pročelnika	Jedinstvenog	
upravnog odjela.

Članak	4.
Sva ostala pitanja koja se odnose na rad Kolegija i njegovo 
sazivanje	uređuju	se	Poslovnikom	o	radu	Kolegija	Općin-
ske	načelnice.	

Članak	5.
Danom	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	Od-
luka	o	osnivanju	Kolegija	općinske	načelnice	(„Službene	
novine	Općine	Viškovo“	br.	8/17)	i	Odluka	o	I.	izmjeni	i	
dopuni	Odluke	 o	 osnivanju	Kolegija	Općinske	 načelnice	
(„Službene	novine	Općine	Viškovo“	br.	5/18).

Članak	6.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	prvog	dana	od	dana	donošenja,	
a	objavit	će	se	u	„Službenim	novinama	Općine	Viškovo“.	

KLASA: 003-05/13-01/4
URBROJ: 2170-09-04/02-19-16
Viškovo, 2. kolovoz 2019. godine

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.
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15.
Na	 temelju	 članka	 49.	 Statuta	 Općine	Viškovo	 „Službe-
ne	novine	Općine	Viškovo“	broj:	3/18),	te	čl.	4.	Odluke	o	
osnivanju	Kolegija	Općinske	načelnice	(„Službene	novine	
Općine	Viškovo“	broj:	15/19),	Općinska	načelnica	Općine	
Viškovo	dana	2.	kolovoza	2019.	godine	donijela	je	

Poslovnik o radu Kolegija Općinske načelnice

TEMELJNE	ODREDBE

Članak	1.	
Ovim	Poslovnikom	o	radu	Kolegija	općinske	načelnice	(u	
daljnjem	tekstu:	Poslovnik)		uređuje	se	način	rada	Kolegija	
općinske	načelnice	(u	daljnjem	tekstu:	Kolegij),	djelokrug	
rada,	pripremanje	materijala	za	rad,	sjednice	Kolegija,	jav-
nost	rada	Kolegija,	te	druga	pitanja	značajna	za	njegov	rad.	

Članak	2.
Ako	pojedino	pitanje	od	važnosti	za	rad	Kolegija	nije	ure-
đeno	ovim	Poslovnikom,	to	će	pitanje	biti	uređeno	poseb-
nim	aktom	općinske	načelnice.	

DJELOKRUG	RADA	KOLEGIJA

Članak	3.
Kolegij		u	obavljanju	poslova	iz	svoga	djelokruga	razmatra	
nacrte	općih	 i	pojedinačnih	akta	koje	općinska	načelnica	
utvrđuje	 kao	prijedlog	 i	 podnosi	 ih	 općinskom	vijeću	na	
raspravu	i	donošenje.

Članak	4.
Osim	članova	Kolegija,	članova	Općinskog	vijeća	kao	su-
dionika	 sjednice	Kolegija	 te	 voditelja	 odsjeka	 Jedinstve-
nog	upravnog	odjela	koji	sudjeluju	na	sjednicama	Kolegija	
na	poziv	pročelnika	Jedinstvenog	upravnog	odjela,	općin-
ska	načelnica	može,	ako	to	zahtijevaju	okolnosti	pojedine	
sjednice,	na	sjednicu	Kolegija	pozvati	i	druge	osobe.	

Članak	5.
Članovi	Kolegija	i ostale osobe iz članka 4. ove Odluke za 
svoj rad i prisustvovanje na Kolegiju ne primaju nikakvu 
naknadu. 

SJEDNICE	KOLEGIJA

Članak	6.
Sjednice	saziva	općinska	načelnica,	a	održavaju	se	u	pravi-
lu	svakoga	utorka	sa	početkom	u	17,00	sati.	
Sjednice	Kolegija	se	iznimno	mogu	sazvati	i	u	drugim	ter-
minima	kada	se	radi	o	izuzetnim	okolnostima	i	slučajevi-
ma.	

Članak	7.
Općinska	načelnica	predlaže	i	utvrđuje	dnevni	red	sjednice	
Kolegija	u	suradnji	sa	pročelnikom	Jedinstvenog	upravnog	
odjela	i	predsjedava	sjednicama.	
Prije	utvrđivanja	dnevnog	reda	sjednice	Kolegija	prihvaća	
se	zapisnik	o	radu	s	prethodne	sjednice.	
Zapisnik	potpisuje	Općinska	načelnica.	

Članak	8.
Dnevni	red	sjednice	utvrđuje	se	na	početku	svake	sjednice	
Kolegija. 
Sjednicu	Kolegija	priprema	savjetnik	za	pripremu	sjednica	
Općinskog	vijeća	i	kadrovske	poslove	u	suradnji	sa	pročel-
nikom	Jedinstvenog	upravnog	odjela.	
Točke	dnevnog	reda	redoslijedom	iznose	izvjestitelji,	na-
kon	čega	općinska	načelnica	otvara	 raspravu	o	pojedinoj	
točki	dnevnog	reda.	
Ako	sjednici	nije	nazočan	izvjestitelj,	Općinska	načelnica	
može	odlučiti	da	se	odnosna	točka	dnevnog	reda	izostavi	iz	
dnevnog	reda	te	sjednice.	

JAVNOST	RADA	KOLEGIJA

Članak	9.
O	sjednicama	Kolegija	obavještavaju	 se	 i	pozivaju	pred-
stavnici	sredstava	javnog	priopćavanja.	

ZAKLJUČNE	ODREDBE

Članak	10.
Donošenjem	ovog	Poslovnika	prestaje	važiti	Poslovnik	o	
radu	 Kolegija	 načelnice	 („Službene	 novine	 Općine	 Viš-
kovo“	 br.	 9/17)	 i	 I.	 izmjene	 i	 dopune	Poslovnika	 o	 radu	
Kolegija	 Općinske	 načelnice	 („Službene	 novine	 Općine	
Viškovo“	br.	5/18).

Članak	11.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvog dana od dana do-
nošenja,	 a	 objavit	 će	 se	 u	 „Službenim	novinama	Općine	
Viškovo“.	

KLASA: 003-05/13-01/4
URBROJ: 2170-09-04/02-19-17
Viškovo, 2. kolovoz 2019. godine

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.
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16.
Na	 temelju	 članka	63.	Zakona	o	komunalnom	gospodar-
stvu		(„Narodne	novine“	broj	68/18,	110/18)	i	članka	49.	
Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	novine	Općine	Viško-
vo“	broj	3/18),	Općinska	načelnica	Općine	Viškovo	dana	
01.	kolovoza	2019.	godine,	donosi	

Odluku o ustrojavanju evidencije komunalne 
infrastrukture  na području Općine Viškovo

Članak	1.
Ovom	Odlukom	ustrojava	se	Evidencija	komunalne	infra-
strukture	na	području	Općine	Viškovo.	
Evidencija	komunalne	infrastrukture	vodi	se	u	digitalnom	
obliku	zapisa		u	vidu	digitalnog		atributnog	zapisa	(tekstu-
alnog	i	brojčanog)		i	grafičkog	digitalnog	prikaza	komunal-
ne	infrastrukture	koji	se	vodi	u	sklopu	aplikacije	Geoinfor-
macijski	sustav	Općine	Viškovo.	

Članak	2.

Evidencija	komunalne	 infrastrukture	na	području	Općine	
Viškovo	sadrži	najmanje	slijedeće	podatke:
1.	naziv	i	vrstu	komunalne	infrastrukture,
2.	podatak	o	katastarskoj	i	zemljišnoknjižnoj	čestici	i	ka-
tastarskoj	 općini	 na	 kojoj	 se	 	 	 komunalna	 infrastruktura	
nalazi,
3.	podatke	o	naselju	u	kojem	se	nalazi	komunalna	 infra-
strukturam	njezinoj	površini	i	procijenjenoj	vrijednosti,
4.	podatak	o	vlasništvu		komunalne	infrastrukture	i	ovla-
štenom	upravitelju	komunalnom	infrastrukturom,	
5.	podatke	o	zatraženim	i	izdanim	dozvolama	za	uređenje,	
građenje	 i	 uporabu	 komunalne	 infrastrukture,	 radnjama	
poduzetim	u	svrhu	rješavanja	imovinskopravnih	odnosa	i	
statusa	komunalne	infrastrukture	i	aktima	s	tim	u	vezi,
6.	ostale	podatke	koji	pobliže	opisuju	pojedinu	vrstu	ko-
munalne	infrastrukture.		
U	Evidenciji	komunalne	infrastrukture	na	području	Općine	
Viškovo	pohranjuju	se	akti	iz	stavka	1.	točke	4.	ovog	član-
ka,	uključujući	projekte	odnosno	snimke	izvedenog	stanja.

Članak	3.
Evidencija	komunalne	 infrastrukture	 sastoji	 se	od	popisa	
komunalne	infrastrukture	po	slijedećim	vrstama:
1.	nerazvrstane		ceste,
2.	 javne	prometne	površine	na	kojima	nije	dopušten	pro-
met	motornih	vozila,	

 – trgovi,
 – pločnici,	

 – javni	prolazi,
 – javne	stube,	prečaci,	šetališta,	
 – biciklističke	i	pješačke	staze,
 – pothodnici,	podvožnjaci,	nadvožnjaci,	mostovi,

3.	javna	parkirališta,
 – javna	parkirališta,
 – javna	 parkirališta	 drugih	 javnih	 površina	 školskog,	
zdravstvenog	i	drugog	društvenog	značaja	u	vlasniš-
tvu	jedinice	lokalne	samouprave,

4.	javne	garaže,
5.	javne	zelene	površine,

 – parkovi,	
 – drvoredi,	
 – živice,
 – cvjetnjaci,	
 – travnjaci,
 – skupine	ili	pojedinačna	stabla,
 – dječja	igrališta	s	pripadajućom	opremom,
 – javni	sportski	i	rekreacijski	prostori,	
 – zelene	površine	uz	ceste	i	ulice,	ako	nisu	sastavni	dio	
nerazvrstane	ili	druge	ceste	odnosno	ulice	i	sl.,

6.	građevine	i	uređaji	javne	namjene,
 – nadstrešnice	na	stajalištima	javnog	prometa,	
 – javni	zdenci,	vodoskoci,	fontane,	
 – javni	zahodi,	
 – javni	satovi,	
 – ploče	s	planom	naselja,	
 – oznake	kulturnih	dobara,	zaštićenih	dijelova	prirode	i	
sadržaja	turističke	namjene,	

 – spomenici	i	skulpture	te	druge	građevine,	
 – uređaji	i	predmeti	javne	namjene	lokalnog	značaja,

7.	javna	rasvjeta,
 – javna	rasvjeta		za	rasvjetljavanje	nerazvrstanih	cesta,
 – javna	 rasvjeta	 	 za	 rasvjetljavanje	 javnih	 cesta	 koje	
prolaze	kroz	naselje,

 – javna	rasvjeta		za	rasvjetljavanje	parkirališta,
 – javna	rasvjeta	 	za	rasvjetljavanje	 javnih	zelenih	po-
vršina,

 – javna	 rasvjeta	 	 za	 rasvjetljavanje	 drugih	 javnih	 po-
vršina	 školskog,	 zdravstvenog	 i	 drugog	 društvenog	
značaja	u	vlasništvu	jedinice	lokalne	samouprave,

8.	groblja	i	krematoriji	na	grobljima,
9.	građevine	namijenjene	obavljanju	javnog	prijevoza,

 – građevine	za	smještaj	i	održavanje	vozila	kojima	se	
obavlja	djelatnost	javnog	prijevoza,

 – građevine	za	prihvat	i	otpremanje	vozila	i	putnika	u	
javnom	prijevozu,

 – izgrađene	i	označene	prometne	površine	određene	za	
zaustavljanje	vozila	i	siguran	ulazak	i	izlazak	putnika	
ako	nisu	sastavni	dio	nerazvrstane	ili	druge	ceste.
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Članak	4.
Ažuriranje	promjena	i	evidentiranje	novih	podataka	u	Evi-
denciji	komunalne	infrastrukture	na	području	Općine	Viš-
kovo	u	nadležnosti	je	upravnog	odjela	nadležnog	za	poslo-
ve	komunalnog	gospodarstva.

Članak	5.
Ova	Odluka	objavit	će	se	u	„Službenim	novinama	Općine	
Viškovo“,	a	stupa	na	snagu	prvog	dana	od	dana	objave.	

KLASA: 003-05/19-01/15
URBROJ: 2170-09-06/04-19-1
VIŠKOVO, 01. kolovoz 2019. godine

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

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


