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I.        OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
51. 

 
 
 

Na temelju članka 37.Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/13, 
3/17), Općinsko vijeće Općine Višnjan dana 19. prosinca 2019. godine, donosi 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju zapisnika 

 
 
 

I. Usvaja se Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan održane dana 
03.12.2019. godine. 

 
II. Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Višnjan, a stupa na snagu 
osmog dana od dana objave. 

 
 
 
KLASA:023-05/19-01-06 
URBROJ:2167-03-01/19-02 
Višnjan – Visignano, 19. prosinca 2019. godine 
 
 

    

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                  Nenad Čendak, v.r. 
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52. 
 

Temeljem članka 43. Zakona o vatrogastvu  („Narodne novine“ NN 106/99, 117/01, 36/02, 
96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 37. Statuta Općine Višnjan  (Službeni glasnik 
Općine Višnjan 1/2013 i 3/2017) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj 19. 
prosinca 2019. godine donijelo je  
 

O D L U K A  
o raspoređivanju sredstava za financiranje djelatnosti vatrogastva 

 na području Općine Višnjan za  2020. godinu 
 

Članak 1. 
Sredstva za financiranje djelatnosti u vatrogastvu osiguravaju se u Proračunu Općine Višnjan, 
sukladno članku 45. Zakona o vatrogastvu. 

 
                                                        Članak 2. 

Potrebe u djelatnosti vatrogastva u 2020. godini obuhvaćaju djelatnosti u provedbi mjera 
zaštite od požara što uključuje: gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 
i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i 
drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim katastrofama. 

 
Članak 3. 

Sredstva za financiranje djelatnosti vatrogastva na području Općine Višnjan osiguravaju se u 
Proračunu Općine u iznosu od 360.500,00 kn. 
 
Sredstva za financiranje djelatnosti vatrogastva potrebna su radi zakonitog i učinkovitog 
obavljanja vatrogasne djelatnosti koje se raspodjeljuju na:  

-nabavka opreme i sredstava   
-održavanje vježbi  
-održavanje vozila 
-održavanje zgrada i pripadajućeg okoliša 
-osposobljavanje vatrogasaca za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara 
-edukacije građana od štetnih djelovanja požara te potrebnih preventivnih aktivnosti 

 
Članak 4. 

Redovita djelatnost vatrogastva na području Općine Višnjan u 2020. godini financirati će se iz 
Proračuna Općine Višnjan putem Područne vatrogasne zajednice Poreč sukladno planu zaštite 
od požara na području Općine Višnjan. 
 

Članak 5. 
Financijska sredstva za realizaciju programa javnih potreba u vatrogastvu u 2020. godini 
raspodjeljuju se kako slijedi:  

-zajednički troškovi Područne vatrogasne zajednice Poreč        66.000,00 kn
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-Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč       94.500,00 kn 
-Dobrovoljno vatrogasno društvo Plamen Višnjan       200.000,00 kn 
Ukupno planirano:            360.500,00 kn  

 
Članak 6.  

Općina Višnjan će sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu doznačavati sredstva iz 
članka  
HR2523600001101878598. 
Općina Višnjan može doznačiti sredstva i izravnom uplatom:  

-Javnoj vatrogasnoj postrojbi Centar za zaštitu od požara Poreč na žiro-račun broj 
HR132340009183480003, 

-Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Plamen Višnjan na žiro-račun broj 
HR1323800061110007984.  

Nakon izvršene izravne uplate sredstava, dokaz o istoj dostaviti će na znanje Područnoj 
vatrogasnoj zajednici Poreč. 
 

Članak 7. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Plamen Višnjan dužno je koristiti sredstva za redovan rad 
sukladno programu rada za 2020. godinu.   
Za nabavku opreme i imovine vrijednosti veće od 10.000,00 kn, sukladno godišnjem planu 
nabave, Dobrovoljno vatrogasno društvo Plamen Višnjan dužno je zatražiti prethodnu 
suglasnost Općinskog načelnika Općine Višnjan uz koju je potrebno dostaviti svu potrebnu 
dokumentaciju koja se odnosi za pojedini zahtjev. 
 

Članak 8. 
Nakon izvršenog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Višnjan za 2020. godinu, utvrditi će 
se razlika za uplatu ili umanjenje sredstava u odnosu na planirane u članku 3. ove Odluke u 
narednoj proračunskoj godini. 
 

Članak 9. 
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Općine Višnjan, a stupa na snagu danom 
objave. 
 
KLASA:023-05/19-01-06 
URBROJ:2167-03-01/19-03 
Višnjan – Visignano, 19. prosinca 2019. godine 
 
    
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
        Predsjednik Općinskog vijeća 
                Nenad Čendak, v.r. 
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53. 
  

Na osnovu članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” RH br. 
153/13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19),  članka 18. Statuta Općine Višnjan (“Službeni glasnik 
Općine Višnjan“ br. 1/13., 3/17.) te prethodnog mišljenja   Upravnog odjela za održivi razvoj 
Istarske županije KLASA: 351-03/18-01/33 URBROJ: 2163/1-08-02/4-18-2 od 19.03.2018. 
Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019.                       
godine, donosi  
 

   O D L U K U  
o izmjeni i dopuni  

Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Višnjan 

 
 

Članak 1. 
(1) U Odluci o Izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan (" 

„Službeni glasnik Općine Višnjan“ br. 1/18, 2/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 4. 
mijenja se i glasi: 

(1) „Izmjenama i dopunama PPUO-a Višnjan koje su predmetom ove Odluke pristupa 
se radi: 

- izmjene planskog rješenja  - preoblikovanjem granica građevinskih područja 
statističkih naselja Vranići kod Višnjana i Markovac radi stvaranja planskih preduvjeta 
za gradnju sadržaja javne i društvene namjene – društveni domovi, 

- izmjene planskog rješenja  - preoblikovanjem granica građevinskog područja 
statističkog naselja Višnjan  -   radi stvaranja planskih preduvjeta za gradnju sadržaja 
komunalne i servisne namjene ( vatrogasni dom, reciklažno dvorište, servis i sl.) i  

- izmjene dijela  odredbi za provođenje kojima je regulirana gradnja višestambenih 
građevina. 

(2) U svrhu izmjene PPUO Višnjan iz st.1. podstavka 1. i 2. ovog članka u ovom će se 
postupku novelirati  gustoća stanovanja prema popisu stanovništva iz 2011.g. te izgrađenost 
građevinskih područja statističkih naselja Višnjan , Vranići kod Višnjana  i Markovac.“ 
 

Članak 2. 
(1) U članku 10. stavak 4. briše se.  
 

 
Članak 3. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Općine Višnjan“  
 
KLASA:023-05/19-01-06 
URBROJ:2167-03-01/19-04 
Višnjan – Visignano, 19. prosinca 2019. godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

       Predsjednik Općinskog vijeća 
        Nenad Čendak, v.r. 
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OBRAZLOŽENJE 

ODLUKE  O  IZRADI  IZMJENA  I  DOPUNA 
PROSTORNOG  PLANA  UREĐENJA OPĆINE  VIŠNJAN 

 
1. OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
Osnova za donošenje Odluke je. stavak 3. članka 86. Zakona o prostornom  uređenju 
(“Narodne novine” RH br. 153/13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19) kojim je utvrđeno da izrada, 
odnosno izmjena i dopuna prostornog plana započinje na temelju Odluke predstavničkog 
tijela jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim 
zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode te čl. 18. Statuta Općine Višnjan 
(“Službeni glasnik Općine Višnjan “ br. 01/13.)  kojim je propisano da Općina Višnjan u 
samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju 
prava građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 
poslove koji se odnose i  na prostorno i urbanističko planiranje. 
  
2. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA  UREDITI OVOM ODLUKOM 
 
Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča"  br.  6A/02,  „Službeni glasnik Općine 
Višnjan“ br. 2/07, 2/14, 1/16 i 2/16-pročišćeni). 
 
3. RAZLOZI  ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 
 
Glavni razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Višnjan je 
stvaranje planskih pretpostavki za realizaciju sadržaja javne i društvene (društveni domvi)  te 
komunalno servisne namjene. Ovaj se postupak naslanja na postupak Izmjena i dopuna PPUO 
Višnjan pokrenut  temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Višnjan (" „Službeni 
glasnik Općine Višnjan“ br. 1/18 i 2/18). U svrhu stvaranja pretpostavki za realizaciju 
društvenih domova i sadržaja komunalno servisne namjene potrebno je u ovom postupku 
novelirati podatke za građevinska područja u okviru kojih su planirani navedeni zahvati kako 
bi se ispunili uvjeti preoblikovanja građevinskih područja ( gustoća stanovanja i minimalno 
50 postotna izgrađenost građevinskog područja). 
  
4. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE 
 
Sredstva za izradu izmjena i dopuna PPUO Višnjan osigurana su u Proračunu Općine Višnjan. 
 
5. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI DONOŠENJEM OVE ODLUKE 
 
Donošenjem ove Odluke omogućiti će se pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Višnjan u obuhvatu određenom u razlozima za pokretanje 
izmjena i dopuna. 
 
 

Općinski načelnik 
Angelo Mattich, v.r. 
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54. 
 

 
Na osnovu članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” RH br. 
153/13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19),  članka 18. Statuta Općine Višnjan (“Službeni glasnik 
Općine Višnjan“ br. 1/13., 3/17.) te prethodnog mišljenja   Upravnog odjela za održivi razvoj 
Istarske županije KLASA: 351-03/18-01/33 URBROJ: 2163/1-08-02/4-18-2 od 19.03.2018. 
Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019.godine, donosi  
 

    O D L U K U  
o izmjeni i dopuni 

Prostornog plana uređenja Općine Višnjan- pročišćeni tekst 
 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Ovom  Odlukom  započinje  izrada  izmjena  i  dopuna  Prostornog  plana  uređenja  

Općine Višnjan („Službeni glasnik Grada Pore č a“ br. 6A/02, “Službeni glasnik Općine 
Višnjan “ br. 2/07, 2/14 i 1/16) (u daljnjem tekstu: PPUO Višnjan). 
 

Članak 2. 
(1) Odlukom o izradi izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan (u daljnjem tekstu: Odluka) 

utvrđuje  se  pravna  osnova  za  izradu  izmjena  i  dopuna  PPUO-a  Višnjan,  obuhvat,  
razlozi  za  izradu izmjena i dopuna plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i 
programska polazišta, popis sektorskih  strategija,  planova  studija  i  drugih  dokumenata  
propisanih  posebnim  zakonima kojima,  odnosno  u  skladu  s  kojima  se  utvrđuju  zahtjevi  
za  izradu  izmjena  i  dopuna,  način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela 
određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih 
sudionika korisnika prostora koji trebaju  sudjelovati u izradi prostornog plana, rokovi za 
izradu te izvor financiranja izrade izmjena i dopuna plana. 
 
PRAVNA OSNOVA 
 

Članak 3. 
(1) Izmjene  i  dopune  PPUO-a  Višnjan  izrađuju  se  u  skladu  s  odredbama  Zakona  
o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih  prikaza,  obveznim  prostornim  pokazateljima  i  standardu  
elaborata prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 
163/04), u dijelu kojim se propisuju  pravna  pravila  koja  se  odnose  na  sadržaj,  mjerila  
kartografskih  prikaza,  obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih 
planova. 
(2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan je Jedinstveni upravni odjel    
Općine Višnjan 

 
RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO-a VIŠNJAN 

 
Članak 4. 

(3)  Izmjenama i dopunama PPUO-a Višnjan koje su predmetom ove Odluke pristupa 
se radi: 



Službeni glasnik Općine Višnjan     Broj 5/2019                  Stranica 7 

 

 

 

- izmjene planskog rješenja  - preoblikovanjem granica građevinskih područja 
statističkih naselja Vranići kod Višnjana i Markovac radi stvaranja planskih 
preduvjeta za gradnju sadržaja javne i društvene namjene – društveni domovi, 

- izmjene planskog rješenja  - preoblikovanjem granica građevinskog područja 
statističkog naselja Višnjan  -   radi stvaranja planskih preduvjeta za gradnju 
sadržaja komunalne i servisne namjene ( vatrogasni dom, reciklažno dvorište, 
servis i sl.) i  

- izmjene dijela  odredbi za provođenje kojima je regulirana gradnja 
višestambenih građevina.“ 

(4) U svrhu izmjene PPUO Višnjan iz st.1. podstavka 1. i 2. ovog članka u ovom će se 
postupku novelirati  gustoća stanovanja prema popisu stanovništva iz 2011.g. te izgrađenost 
građevinskih područja statističkih naselja Višnjan , Vranići kod Višnjana  i Markovac. 
 

Članak 5. 
(1) Obuhvat PPUO-a Višnjan jednak je administrativnom području Općine Višnjan.  
(2) Izmjene  i  dopune  PPUO-a  Višnjan  koje  su  predmetom  ove  Odluke  odnose  se 

samo na plansko rješenje navedeno u  članku 4. Odluke. 
 
OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a VIŠNJAN 

 
Članak 6. 

(1) Prostorni plan uređenja Općine Višnjan je donesen 2002. godine i mijenjan je u 
nekoliko postupaka 2007., 2014. i 2016. godine. 
 
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO-a VIŠNJAN 

 
Članak 7. 

(1) Ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan sadržani 
su u  razlozima za pokretanje ovih izmjena i dopuna. 
 
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 
SKLADU  S  KOJIMA  SE  UTVRĐUJU  ZAHTJEVI  ZA  IZRADU  IZMJENA  I  
DOPUNA  PPUO VIŠNJAN 

 
Članak 8. 

(1) Zahtjevi  za  izradu  izmjena  i  dopuna  PPUO  Višnjan  utvrđuju  se  sukladno  
važećim posebnim propisima te sukladno Prostornom planu Istarske županije (SN Istarske 
županije 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – pro č iš ć eni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst , 
13/12 i 9/16). 
 
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 9. 
(1) Stručno rješenje u postupku izrade izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan izradit  će 

stručni izrađivač   u  suradnji  s  Nositeljem  izrade  sukladno  pravilima  struke  odnosno  
pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu prostornih planova. 
 

Članak 10. 
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(1) Na sudjelovanje u postupku izrade izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan pozvat će se 
javnopravna tijela, utvrđena u popisu kako slijedi : 

− Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,  
− Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  
− Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite,  
− Ministarstvo poljoprivrede 
− Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel 

u Puli   
− Ministarstvo obrane Republike Hrvatske  
− Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture  
− Ministarstvo državne imovine 
− Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije Republike 

Hrvatske, 
− Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih 

slivova,  
− Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 
− Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj,  
− Hrvatske šume, Šumarija Poreč  
− Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin/Pula 
− Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pazin – Pola, Ispostava 

Poreč  
− HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula – Pogon Poreč,  
− Hrvatske ceste, Sektor za studije i projektiranje, Odjel za projektiranje 
− Županijska uprava za ceste Pazin  
− HŽ infrastruktura, Razvoj i građenje, Zagreb  
− HAKOM 
− „Istarski Vodovod“ Buzet, PJ Poreč 
− „Usluga“ d.o.o. Poreč  

(2) Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUO Višnjan ukaže potreba, u postupak 
izrade mogu se uključiti i drugi sudionici. 

(3) Temeljem članka 80. Zakona,  javnopravna tijela iz prethodnog stavka pozvat će se 
da u roku od 8 dana od zaprimanja Odluke dostave zahtjeve za izradu izmjena i dopuna 
PPUO-a Višnjan koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ukoliko zahtjevi ne budu 
dostavljeni u datom roku, smatrat će se da zahtjeva nema.  
 

Članak 11. 
(1) Za izradu izmjena i dopuna PPUO-a Višnjan utvrđuju se rokovi kako slijedi:  

− za dostavu dopunjenih zahtjeva za izradu plana - rok od 8 dana od zaprimanja 
Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,  

− za izradu Nacrta prijedloga Plana za javnu raspravu - rok od 30 dana od 
zaprimanja zahtjeva iz prethodnog podstavka, 

− donošenje Zaključka Načelnika – 3 dana od dostave nacrta prijedloga Plana, 
− javna rasprava o prijedlogu Plana u trajanju 8 dana 
− za izradu Nacrta Konačnog prijedloga prostornog plana– rok od 8 dana od 

izrade i objeve Izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
− za donošenje Zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plan – 

rok od 3 dana od dostave Nacrta Plana 
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− pribavljanje Mišljenja Zavoda za prostorno uređenje istarske županije (Zavod), 
rok je 15 dana od dostave Konačnog prijedloga Plana Zavodu 

− upućivanje Konačnog prijedloga Plana na Općinsko vijeće na usvajanje – rok 8 
dana od zaprimanja pribavljenog Mišljenja Zavoda 

− izrada i dostava izvornika Plana – rok od 15 dana od objave Odluke o 
donošenju Plana usvojene na Općinskom vijeću. 

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz 
suglasnost nositelja izrade i izrađivača. 
 
IZVORI FINANCIRANJA 
 

Članak 12. 
(1) Sredstva za izradu izmjena i dopuna PPUO Višnjan su osigurana su u Proračunu 

Općine Višnjan.  
 
ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 13. 
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim 

ĉlankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom nadopune 
zahtjeva za izmjene i dopuna PPUO-a Višnjan.  

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.  
(3) O izradi izmjena i dopuna PPUO Višnjan nositelj izrade će pisanim putem 

obavijestiti susjedne jedinice lokalne samouprave.  
 

Članak 14. 
(1)    Ova Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Višnjan- 
pročišćeni tekst sadrži odredbe Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Višnjan  ("Službeni glasnik Općine Višnjan“ br. 1/18“), odredbe Odluke 
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Višnjan (" Službeni glasnik Općine Višnjan“ br. 2/18 i 5/19.) 
(2) Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Općine Višnjan“  
 

 
KLASA:023-05/19-01-06 
URBROJ:2167-03-01/19-05 
Višnjan – Visignano, 19. prosinca 2019. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
       Predsjednik Općinskog vijeća 
        Nenad Čendak, v.r. 
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55. 
 
 
 
 
Temeljem članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013., 
2/2017.), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019 
godine, donosi: 
 
 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti za rekonstrukciju Općinske zgrade i o davanju suglasnosti na 
projekt rekonstrukcije Općinske zgrade 

 
 
 

I.  
 Izdaje se suglasnost za rekonstrukciju Općinske zgrade i suglasnost na projekt 
rekonstrukcije Općinske zgrade izrađen po Marku Dekoviću, dipl. ing. Arh., ured ovlaštenog 
arhitekta Marko Deković, broj projekta 544/19. 
 
 

II. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Višnjan". 
 
 
 
KLASA:023-05/19-01-06 
URBROJ:2167-03-01/19-06 
Višnjan – Visignano, 19. prosinca 2019. godine 
 
 

  
                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                   Nenad Čendak, v.r. 
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56. 
 
 
 

Temeljem članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013., 
2/2017.), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019 
godine, donosi: 
 
 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti za izgradnju i na idejni projekt za izgradnju  
Društvenog doma Vranići 

 
 

I.  
 Izdaje se suglasnost za izgradnju i na idejni projekt za izgradnju  Društvenog doma 
Vranići izrađen po Marku Dekoviću, dipl. ing. arh., ured ovlaštenog arhitekta Marko Deković. 
 
 

II. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Višnjan". 
 
 
 
KLASA:023-05/19-01-06 
URBROJ:2167-03-01/19-07 
Višnjan – Visignano, 19. prosinca 2019. godine 

 
 
 

                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 
                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                   Nenad Čendak, v.r. 
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57. 
 
 
 
 
Temeljem članka 37. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013., 
2/2017.), Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019 
godine, donosi: 
 
 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti za izgradnju i na idejni projekt za izgradnju  
Društvenog doma Markovac 

 
 

I.  
 Izdaje se suglasnost za izgradnju i na idejni projekt za izgradnju  Društvenog doma 
Markovac izrađen po Marku Dekoviću, dipl. ing. arh., ured ovlaštenog arhitekta Marko 
Deković. 
 
 

II. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Višnjan". 
 
 
KLASA:023-05/19-01-06 
URBROJ:2167-03-01/19-08 
Višnjan – Visignano, 19. prosinca 2019. godine 
 

 
                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN 

                                                  Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                   Nenad Čendak, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


