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

 
       

 
 
KLASA: 022-05/15-01/18 
URBROJ: 2170-09-04/02-15- 
VIŠKOVO, 4. prosinac 2015. godine 
 
 
 
 
 
       Općinsko vijeće Općine Viškovo 
       n/p predsjednice 
        
 
 

 

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 
3/14.) podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje Prijedlog 2. 
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, 
tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu. 
 
 
 

 
 
 

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

 

 

O P Ć I N A   V I Š K O V O  

       Općinski načelnik 
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene novine“ Primorsko-goranske 
županije broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj:3/14.),  
članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.) Općinsko vijeće 
Općine Viškovo na 20. sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donijelo je  
 

 
2. izmjene i dopune Programa 

javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva 
Općine Viškovo za 2015. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

U Programu javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i 
obrtništva  Općine Viškovo u 2015. godini („Službene novine Općine Viškovo“ broj:3/14., 1/15.) 
članak 2. mijenja se i glasi: 
 „Program javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i 
obrtništva  Općine Viškovo u 2015. godini financirat će se u iznosu od 480.158,00 kuna.“ 

 
Članak 2. 

 
U Programu javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i 
obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:3/14., 1/15.) 
u članku 4. stavku 2. mijenja se tabelarni prikaz koji čini sastavni dio Programa javnih potreba u 
području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 
2015. godinu. 
 

Članak 3. 
 
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području  socijalne skrbi, zdravstva, 
školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu stupaju na snagu 
danom objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“. 
 
 
KLASA: 021-04/15-01/09 
URBROJ: 2170-09-04/02-15- 
Viškovo, 16. prosinac 2015. godine                                                
 
 

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

 
                                                                        Predsjednica 

                                                                            Općinskog vijeća: 
 

                                                                 Prim. Mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. 
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OBRAZLOŽENJE 
2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, 

školstva, tradicijskih obrta i obrtništva  Općine Viškovo za 2015. godinu 
 
 
Proračunom Općine Viškovo za 2015. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.)  
u Programu javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i 
obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu utvrđeno je financiranje javnih potreba u 
socijalnoj skrbi, zdravstvu, školstvu tradicijskim obrtima  i  obrtništvu u  Općini Viškovo.  
Kao najznačajnije aktivnosti, poslovi i djelatnosti financiranja gore navedenog programa 
između ostalog navedeno je financiranje  u svrhu prevencije i borbe protiv raznih oblika 
ovisnosti, poboljšanje uvjeta skrbi odjeci predškolske i školske dobi, programa usmjerenih na 
poboljšanje kvalitete života osoba treće životne dobi,  programe udruga proizašlih iz 
Domovinskog rata i NOB-a, humanitarnih udruga, programe usmjerene na poboljšanje 
kvalitete života osoba sa invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, njegovanje 
tradicijskih obrta i obrtništva. 
Planirana sredstva u Proračunu Općine Viškovo za 2015. godinu raspoređena su sukladno 
gore navedenim prioritetima na osamnaest  subjekata od dvadeset ukupno prijavljenih na 
Natječaj za financiranje javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, 
tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu koji je bio otvoren do 15. rujna 
2014. godine. 
S obzirom da je tijekom 2015. godine financiranje rada pomoćnika u nastavi preuzela 
Primorsko goranska županija, 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2015. 
godinu, umanjuju se sredstva predviđena  za financiranje pomoćnika u nastavi. 
Temeljem prije navedenog, izmjenjen je tabelarni prikaz koji je sastavni dio Programa javnih 
potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine 
Viškovo za 2015. godinu 
Obzirom na prednje iznijeto predlaže se prihvaćanje ovih 2.izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te 
lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2015. godinu. 

 
 
 


