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   R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

 
 OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 022-01/11-01/100 
URBROJ: 2170-09-11-01-1 
VIŠKOVO, 30. lipanj 2011. godine 
 

Na temelju članka 2. stavka 1. Odluke o osnivanju Kolegija načelnika, Općinski načelnik 
Općine Viškovo saziva 

62.  sjednicu KOLEGIJA NAČELNIKA 
za  1. srpanj  2011. godine sa početkom u 10,00 sati 

u Općini Viškovo 
za sjednicu predlažem sljedeći 

 
DNEVNI RED 

   
    
          
1.    
 Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2011. godine   
 2.     
 Prijedlog Odluke o pravu na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za 
školsku godinu 2011/2012   
 3.     
 Prijedlog Odluke o financijskoj potpori klubu branitelja ZNG 118 brigade HV Gospić   
 4.     
 Prijedlog Odluke o isplati nagrade za obavljenu stručnu praksu Mii Režić   
 5.     
 Prijedlog Odluke o isplati nagrade za obavljenu stručnu praksu Ivi Režić   
 6.     
 Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Jadranki Cetina za knjigu "Mlekarice"   
 7.     
 Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za dva prijenosa posmrtnih ostataka i ispisivanje slova na 
nadgrobnim pločama na groblju Viškovo   
 8.     
 Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda radi izvođenja radova na redovnom i 
izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Općine Viškovo za 
dvogodišnje razdoblje od 01. 01. 2012. - 31. 12. 2013.   
 9.     
 Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda radi izvođenja radova na održavanju 
javnih zelenih površina, pješačkih zona i staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 
igrališta i javnih prometnih površina te djelova javnih c   
 10.     
 Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za postavku prigodne iluminacije i 
dekoracije za minifestaciju "MATEJNA 2011."   
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 11.     
 Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanju ponuda radi izvođenja radova na održavanju 
objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i 
nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo    
 12.     
 Prijedlog Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izgradnju zidova i upojnih bunara    
 13.     
 Prijedlog Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta   
 14.     
 Razno 
 
 
 

                                                      Općinski načelnik: 
 

                                                          Goran Petrc,prof.v.r. 


