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I. OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
 
 

10. 
                   

Na temelju članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013. ) 

Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine donosi 

sljedeći  

 

ZAKLJU ČAK 

o usvajanju zapisnika 

 

 

 

Usvaja se zapisnik sa 1. konstituiraju će sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan 

održane dana 19. lipnja 2017. godine. 

 

 

KLASA: 023-05/17-01-04 

URBROJ: 2167-03-01-/17-02 

Višnjan-Visignano, 20. srpnja 2017. godine 

 

 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

         Petar Radovan v.r. 
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11. 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj (N.N. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 
37/13, 44/13 i 45/13), Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u 
obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (N.N. 33/96, 92/01, 
44/06, 58/06, 69/07, 38/09), članka 37. Statuta Općine Višnjan-Visignano (Službeni glasnik 
Općine Višnjan broj 1/2013) i Odluke o izmjeni Statuta Općine Višnjan-Visignano (Službeni 
glasnik Općine Višnjan-Visignano broj 1/2015), Općinsko vijeće Općine Višnjan-Visignano 
na svojoj sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine donosi 

 

ODLUKU 

O   IZMJENI I DOPUNI  STATUTA OP ĆINE VIŠNJAN  

 

Članak 1. 

 U Statutu Općine Višnjan-Visignano (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.) 

mijenja se članak 44. na način da ista ima glasiti: 

 
" Članak 44. 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju 
iz redova vijećnika. 
 Funkcija predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća je počasna i za to 
obnašatelji funkcije ne primaju plaću. 
 Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno odluci 
općinskog  vijeća."  

Članak 2. 

 U ostalom dijelu ostaju na snazi neizmijenjene odredbe Statuta Općine Višnjan 

(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.). 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu nakon objave, a  ista će se objaviti u "Službenom glasniku" 

Općine Višnjan. 

 

KLASA: 023-05/17-01-04 

URBROJ: 2167-03-01-/17-03 

Višnjan-Visignano, 20. srpnja 2017. godine 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

     Petar Radovan, v.r. 
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12. 

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 37. Statuta Općine 

Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnja broj 1/2013.), Općinsko vijeće Općine Višnjan-

Visignano na svojoj sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine donosi 

 

ODLUKU  

O   IZMJENI I DOPUNI  POSLOVNIKA O RADU OP ĆINSKG VIJE ĆA 

 

 

Članak 1. 

 U Poslovniku o radu Općinskog vijeća mijenjaju se članci 2., 4., 5., 11., 13., 15., 16. 

56. i 67., na način da isti imaju glasiti: 
 

  "Članak 2. 

Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim 

zakonom. 

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se 

promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedatelja ili većine članova Vijeća. 

Do izbora predsjednika Vijeća sjednici privremeno presjeda prvi izabrani kandidat s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova na izborima. 

Presjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u 

pogledu predsjedavanja sjednicom. 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća. 
Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima presjedanje sjednicom." 

 

" Članak 4. 

Nakon izvješća Mandatno verifikacijske komisije o provedenim izborima, predsjedatelj 

izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u 

Općinskom vijeću Općine Višnjan obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu 

držati Ustava, zakona i Statuta Općine Višnjan, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 

Republike Hrvatske i Općine Višnjan”. 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno članove Vijeća, a član Vijeća 

daje prisegu tako što ustaje i izgovara: “Prisežem!”.  

Nakon davanja prisege svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem. 
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Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad 
počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan." 
 

" Članak 5. 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 

vijećnika. Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije 

izabran, a kojeg odredi politička stranka. Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili 

više političkih stranaka zamjenjuje kandidat kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat 

vijećnika, kojem je prestao mandat. 

Vijećnika izabranog na neovisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatno verifikacijskoj komisiji na način propisan 

odredbama Statuta Općine Višnjan." 
 

" Članak 11. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika. 

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće, na način određen statutom 

Općine na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje četiri vijećnika 

Općinskog vijeća. 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom 

vijećnika.Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata." 

 

"Članak 13. 

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju 

poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti. 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga prvi potpredsjednik, 

a u slučaju i njegove spriječenosti drugi potpredsjednik. 
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednici imaju prava i dužnosti 
predsjednika." 
 
                                                                      " Članak 15. 
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu podnijeti ostavku koju podnose u 
pisanom obliku i dostavljaju je na adresu Općine Višnjan. 
Podnošenjem ostavke predsjednika Općinskog vijeća, trenutkom zaprimanja ostavke u 
Općini Višnjan, dužnost predsjednika preuzima prvi potpredsjednik koji je dužan u roku od 
8 (osam) dana od dana zaprimanja ostavke sazvati sjednicu Općinskog vijeća radi izbora 
predsjednika Općinskog vijeća."  
 

"Članak 16. 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 

novog, Općinsko vijeće određuje da jedan od potpredsjednika Općinskog vijeća ima sva 

prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik. 
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika 
izabrati novog predsjednika." 
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"Članak 56. 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku, zamjeniku općinskog 

načelnika i pročelniku upravnog tijela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili 

u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti 

kome ga upućuje. 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja za redom, a svako postavljanje 

pitanja može trajati najviše tri minute. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub 

vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže 

pet minuta. 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 

navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 

najviše pet minuta. 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. 

Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 

Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnik upravnog tijela 

dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 

Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 
Vijećnička pitanja na sjednici mogu trajati najdulje 60 minuta." 
 

"Članak 67. 
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, u njegovoj odsutnosti ili 
spriječenosti prvi potpredsjednik, a u slučaju i njegove spriječenosti, drugi potpredsjednik." 

Članak 2. 

 U ostalom dijelu ostaju na snazi neizmijenjene odredbe Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.). 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu nakon objave, a  ista će se objaviti u "Službenom glasniku" 

Općine Višnjan. 

 

KLASA: 023-05/17-01-04 

URBROJ: 2167-03-01-/17-04 

Višnjan-Visignano, 20. srpnja 2017. godine 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

         Petar Radovan, v.r. 
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13. 
 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013.) 

i članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 

broj 1/2013.), na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine,  Općinsko vijeće Općine 

Višnjan donosi 

 

ODLUKU 

o izboru drugog/e Potpredsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Višnjan 

 

Članak 1. 

 

Za drugu Potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Višnjan izabrana je ANA ČERNJUL. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku“ Općine 

Višnjan. 

 

 

 

 

KLASA: 023-05/17-01-04 

URBROJ: 2167-03-01-/17-05 

Višnjan-Visignano, 20. srpnja 2017. godine 

 

        

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

        Predsjednik Općinskog vijeća  

         Petar Radovan, v.r. 
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  14. 

   

Na temelju članaka 7. i 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 

1/2013. ) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine 

donosi sljedeću 

ODLUKU 

o dodjeli Priznanja Općine Višnjan za 2017. godinu 

 

I. Općina Višnjan dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog 

značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju 

gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke 

kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome 

usmjerene. 

 

II. U 2017. godini dodijeliti će se priznanja sljedećim osobama: 

         a) Počasni građanin Općine Višnjan: 

                Mladen Buršić 

  

       b) Plaketa Općine Višnjan za životno djelo: 

      Graziano Černeka 

 

 c) Plaketa Općine Višnjan: 

     Peter Poletti 

III. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 

Višnjan. 

Obrazloženje 

 Povodom Dana Općine, blagdana Svete Magdalene, tradicionalno se dodjeljuju 

priznanja Općine Višnjan, sukladno odredbama članaka 7. i 8. Statuta Općine Višnjan. 

 Slijedom navedenog, Općina Višnjan je javnim pozivom pozvala sve fizičke i pravne 

osobe sa područja Općine Višnjan da podnesu prijedloge za dodjelu javnih priznanja u 2017. 

godini. 

 

KLASA: 023-05/17-01-04 

URBROJ: 2167-03-01-/17-06 

Višnjan-Visignano, 20. srpnja 2017. godine 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                 Petar Radovan, v.r. 
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15. 

 

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 

94/13), članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 1/13), a na  

prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan od dana 12. srpnja 2017. godine, Općinsko 

vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine donosi sljedeću  

 

ODLUKU 

o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrti ća Višnjan 

 

I. 

 

 Za ravnateljicu Dječjeg vrtića Višnjan  imenuje se ANELI BRATOVI Ć, Kovači 20, 

52464 Kaštelir, OIB: 31331278023. 

 

II. 

 

 Ravnateljica iz članka 1. imenuje se na rok od 4 (četiri) godine. 

 

III. 

 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Višnjan“. 

 

 
KLASA: 023-05/17-01-04 
URBROJ: 2167-03-01/17-07 
Višnjan – Visignano: 20. srpnja  2017. godine 

 

 

 

                                                             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                Petar Radovan, v.r. 
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16. 
 
Temeljem članaka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), članaka 51. i 58. 
Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 37. stavka 3. 
Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 01/13), Općinsko vijeće Općine 
Višnjan, na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU 

o privremenoj zabrani izvođenja radova 
 
 
 
I. UVODNE ODREDBE  
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste građevinsko-obrtničkih radova koji se privremeno 
zabranjuje, vrijeme, razdoblja i područja privremene zabrane izvođenja građevinsko-
obrtničkih radova, nadzor nad provedbom odluke, iznimke i prekršajne odredbe prilikom 
izvoženja radova na području Općine Višnjan. 
 

 
II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE GRAĐENJE PRIVREMENO 
ZABRANJUJE  
 

Članak 2. 
Privremeno se zabranjuje izvođenje radova: uklanjanje dijela ili cijele građevine, zemljani 
radovi iskopa uporabom pneumatskih čekića i/ili kompresora te prijevoz iskopanog materijala 
na neasfaltiranoj prometnici ispred legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata. 
Radovi i prijevoz iz stavka 1. ovog članka ne mogu se izvoditi na udaljenosti manjoj od 250 
m od legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata u vremenu od 0, 00 do 24,00 
sata. 
Privremeno se zabranjuje izvođenje svih građevinsko-obrtničkih radova na udaljenosti manjoj 
od 50 m od legalno prijavljenih i kategoriziranih turističkih objekata u vremenu od 0,00 do 
9,00 sati i od 
16,00 do 24,00 sata. 

 

 
 
III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRU ČJA PRIVREMENE ZABRANE  
 

Članak 3. 
Privremena zabrana iz članka 2. primjenjuje se u svim naseljima na području Općine Višnjan 
u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine.  
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IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVO ĐENJA RADOVA  
 

Članak 4. 
U vremenu, razdoblju i područjima iz članka 3. ove Odluke, iznimno, mogu se graditi 
građevine i izvoditi građevinski radovi u slijedećim slučajevima: 

•hitni radovi na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se 
javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi 
kao i veća oštećenja nekretnine,  
•nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i 
zdravlje ljudi,  
•građenje građevine, odnosno izvođenje radove za čije je građenje, odnosno izvođenje 
utvrđen interes Republike Hrvatske,  
•izvođenja radova na uklanjanju građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili 
odluke drugog tijela državne vlasti,  
•odlukom općinskog načelnika kada se radi o izvođenju radova od posebnog interesa, 
•odlukom općinskog načelnika u smislu članka 6. ove Odluke po zahtjevu investitora ili 
izvođača, a ne radi se o radovima od posebnog interesa,  
•izvođenje radova gdje je Općina Višnjan investitor ili suinvestitor. 

 

Članak 5. 
Investitori i izvođači radova koji su zauzeli i koriste javnu površinu, dužni su istu dovesti u 
prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 2. 
ove Odluke. 
 

Članak 6. 
Općinski načelnik može posebnom odlukom, na pisani i obrazloženi zahtjev 

investitora ili izvođača odobriti izvođenje radova u smislu članka 2. ove Odluke u slijedećim 
slučajevima:  
•kada se radi o završetku određenih radova koji su započeli prije razdoblja privremene 
zabrane, a završetak radova je bio planiran prije početka razdoblja privremene zabrane, gdje 
se vrijeme trajanja radova u vrijeme privremene zabrane može produžiti za najviše 10 dana; 
•kada se radi o radovima čije odgađanje bi prouzročilo veće štete.  

Investitor i izvođač radova u trenutku zaprimanja zahtjeva od strane Općine Višnjan 
ne smiju biti dužnici Općine Višnjan niti trgovačkih društava čiji je osnivač Općina Višnjan.  

Zahtjev je uredan ako sadrži:  
-naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu podnositelja zahtjeva  
-naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu investitora  
-naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu izvođača  
-širi opis planiranih radova,  
-vrijeme (predviđenog) početka i (predviđenog) završetka radova, te 
-ispravu potrebnu za izvođenje radova.  
Ako za izvođenje radova u vrijeme zabrane nije potreban propisani akt temeljem kojeg 

se mogu vršiti potrebiti radovi, onda je podnositelj zahtjeva dužan uz zahtjev priložiti ili u 
samom zahtjevu dati izjavu da se radovi mogu obavljati bez takvog akta ili priložiti o tome od 
nadležnog tijela odgovarajuću ispravu (potvrdu, uvjerenje i dr.).  

Ako zahtjev nije podnesen sukladno prethodnom stavku, Jedinstveni upravni odjel 
pozvat će podnositelja da u roku od pet dana uredi svoj zahtjev.  

Ako podnositelj zahtjeva ne uredi svoj zahtjev u smislu prethodnog stavka, zahtjev će 
se odlukom Jedinstvenog upravnog odjela odbaciti kao neuredan.  



Službeni glasnik Općine Višnjan Broj 3/2017 Stranica 11 

 

 

 

Ako je zahtjev uredan, odnosno ako se zahtjev naknadno u određenom roku uredi, 
Općinski načelnik je obvezan o istom donijeti odluku u roku od pet dana.  

U odobrenju za izvođenje radova, može se uvjetovati i vrijeme u toku dana u kojem se 
odobreni radovi mogu izvoditi.  

Ako općinski načelnik odobri izvođenje radova može se i naplatiti naknada za 
izvođenje radova kako slijedi: 500,00 kn dnevno prvih 5 dana, 1.000,00 kn dnevno za svaki 
daljnji dan nakon isteka prvih 5 dana.  

Naknada iz stavka 6. ovog članka je prihod Općine Višnjan i utrošiti će se na području 
na kojem će se radovi izvoditi za unaprjeđenje razvoja infrastrukture. 
 
 
V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE  
 

Članak 7. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 2. stavka 4. točke 5. 
Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), provodi Jedinstveni 
upravni odjel Općine Višnjan. 
 

 

 VI. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba:  
•ako kao investitor, odnosno izvođač izvodi radove tijekom turističke sezone u razdoblju kada 
je utvrđena privremena zabrana u smislu članka 2. i 3. ove Odluke,  
•ako kao investitor, odnosno izvođač radova nije zauzetu javnu površinu doveo u prijašnje 
stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 2. i 3. ove 
Odluke.  

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 
400,00 do 2.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.  

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz 
stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik koji je počinila u svezi obavljanja njegova obrta.  

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz 
stavka 1. točke 1. ovog članka fizička osoba.  

Novčana kazna, može se izreći, ako je potrebno, i više puta. 
 

Članak 9. 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će za prekršaj pravna 

osoba u svojstvu investitora, odnosno izvođača radova koja ne izvrši izvršno rješenje 
Jedinstvenog upravnog odjela o obustavi radova i nastavi obavljanje zaustavljenih radova.  

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 do 2.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.  

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz 
stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik koji je počinio u vezi obavljanja njezina obrta. 
  

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz 
stavka 1. ovog članka fizička osoba.  

Novčana kazna, može se izreći, ako je potrebno, i više puta. 
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VII. ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Višnjan. 
 
 
 
KLASA: 023-05/17-01-04 
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Višnjan-Visignano, 20. srpnja 2017. godine 
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