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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: 021-04/11-01/01 
URBROJ: 2170-09-10-01-2 
Viškovo,  17. siječanj  2011. godine 
 
  Na temelju članka 79. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
(„Službene novine  Primorsko – goranske županije“ broj: 37/09.)   
 

s a z i v a m 
 

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE VIŠKOVO 

za četvrtak 27.  siječnja  2011. godine sa početkom u 19 00 sati 
u vijećnici Općine Viškovo, Saršoni, Saršoni 19 

za sjednicu predlažem slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi  

 
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih 

tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo 
 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa  

 
4. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za sanaciju spremnika pitke vode u Gornjim 

Srokima  
 

5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi 
 

6.  Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 
Ferenčić /DPU 24/  

                                                                                               
          Predsjednik Općinskog vijeća: 

 
                                                                                                         Igor Rubeša, ing.  
Dostaviti: 
1. Općinskom načelniku 
2. Zamjenici općinskog načelnika 
3. Pročelnicima upravnih odjela 
4. Predsjedniku Mjesnog odbora Marčelji 
5. Predstavniku bošnjačke nacionalne manjine 

O P Ć I N A   V I Š K O V O  

       Općinsko vijeće       



Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» 
broj:73/97.,27/01.,59/01.,82/01.,103/03.,44/06.,79/07.,), članka 35. Statuta Općine 
Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 25/09.) Općinsko 
vijeće Općine Viškovo na svojoj 17. sjednici održanoj 27. siječnja  2011. godine donosi  
 
 
 
 
 
 

ODLUKU 
o socijalnoj skrbi 

 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Viškovo, 
uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje 
tih prava.  
 

Članak 2. 
 
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom 
obavlja Upravni odjel ureda načelnika (u daljnjem tekstu: Upravni odjel). 
 

 
Članak 3. 

 
Ukoliko Općina Viškovo osigurava pomoć u većem opsegu od pomoći koju 
osigurava Republika Hrvatska, te druge pravne i fizičke osobe, prava iz socijalne 
skrbi  mogu se ostvarivati na teret Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina) u 
skladu sa ovom Odlukom.  
 

Članak 4. 
 
Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom 
Odlukom, Općina može povjeriti Centru za socijalnu skrb Rijeka na temelju 
sklopljenog ugovora. 
 
Općina može pružanje usluge pomoći i njege u kući povjeriti pravnoj ili fizičkoj 
osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na temelju Ugovora. 
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II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

 
Članak 5. 

 
Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik)  je osoba ili obitelj koja 
ostvaruje prava iz socijalne skrbi na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi.  
 

 
Članak 6. 

 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom 
državljaninu koji ima prebivalište na području Općine. 
 
 
 
III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 
 

Članak 7. 
 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 11. ove Odluke može ostvariti korisnik ako 
ispunjava jedan od uvjeta i to: 

 
a) socijalni uvjet   
b) uvjet prihoda 
c) posebni uvjet 

 
 
 

a) Socijalni uvjet   
 

Članak 8. 
 
 Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb 
ostvaruje jedno od prava i to: 
 
1. Pravo na stalnu pomoć  
2. Pravo na doplatak za pomoć i njegu  
3. Pravo na pomoć i njegu u kući 
4. Pravo na osobnu invalidninu   
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b) Uvjet prihoda 
 

Članak 9. 
 
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom: 

 
- samac  do 1.500,00 kn 
- dvočlana obitelj do 2.000,00 kn   
- tročlana obitelj do 2.500,00 kn  
- četveročlana obitelj do 3.000,00 kn   

ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za  500,00 
kn.  

 
Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog 
prihoda od nesamostalnog  rada  i mirovine ostvarenog u tri mjeseca  koja prethode 
mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava,  uvećan za  mjesečni prihod 
od imovine  i imovinskih prava, prihod od kapitala, prihod od osiguranja, utvrđen po 
zadnjoj potvrdi o visini dohotka.  
 
U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se: 

 
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaren u Centru za socijalnu skrb  
- novčana naknada za tjelesno oštećenje 
- doplatak za pomoć i njegu 
- ortopedski dodatak 
- osobna invalidnina  
- doplatak za djecu  
- obiteljska mirovina djeteta  samohranog roditelja  
- iznos alimentacije  
- iznos novčane naknade za  nezaposlenost  
- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom  

 
 

c) Poseban uvjet 
 

Članak 10. 
 
 Poseban uvjet ispunjavaju: 
 
- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma 

sukladno Zakonu), 
- dijete, udovica i roditelj poginulog, umrlog od posljedica bolesti dobivenih 

tijekom služenja u OSRH (oružanim snagama Republike Hrvatske), zatočenog ili 
nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine 
oštećenja organizma sukladno Zakonu), 
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- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji 
ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu. 

- udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika 
- dijete samohranog roditelja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i 

Obiteljskog Zakona  
 

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad 
osoba iz prethodnog stavka ovog članka su izjednačena. 
 
 

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
  

Članak 11. 
 
 Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi: 
 
1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi  
2. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima  
3. Pravo na besplatnu marendu i ručak učenika osnovnih škola  
4. Pravo na subvenciju troškova za pomoć i njegu u kući 
5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije  
7. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
8. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza 
9. Pravo na pomoć za pogrebne troškove 
10. Pravo na smještaj u psihijatrijsku bolnicu  
11. Pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga 
12. Pomoć za prijevoz osoba sa invaliditetom  

 
 

1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi  
 

Članak 12. 
 

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi koje  
djeluje pri Domu zdravlja PGŽ može ostvariti dijete u dobi do navršenih 12 mjeseci 
života, ako korisnik ispunjava  jedan od ovih uvjeta: 

 
a) Socijalni uvjet 
b) Uvjet prihoda 
c) Posebni uvjet – djeca iz članka 10. ove Odluke 
 

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu dojenčadi podnosi se Upravnom 
odjelu po preporuci odabranog liječnika pedijatra, a realizacija prava ostvarit će se u 
pravilu putem  Savjetovališta za prehranu dojenčadi koje djeluje pri Domu zdravlja 
Primorsko – goranske županije.   
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2. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima  
 
 

Članak 13. 
 
Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni 
boravak) može ostvariti korisnik za dijete, ako ispunjava jedan od uvjeta: 
 

a) socijalni uvjet – osobna invalidnina djeteta 
 

b) posebne uvjete iz članka 10. ove Odluke ako:  
- su oba roditelja zaposlena 
- je jedan roditelj zaposlen, a drugi invalid  
- je samohrani roditelj zaposlen 

 
Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni 
boravak) ostvaruje obitelj s troje ili više djece za treće i svako naredno dijete ako 
istovremeno borave u jaslicama ili vrtiću.  
 
 

3. Pravo na besplatnu marendu i ručak učenika osnovnih škola  
 
 

Članak 14. 
 

Pravo na besplatnu marendu može ostvariti korisnik za dijete, ako ispunjava jedan od 
ovih uvjeta: 

 
- uvjet prihoda 
- poseban uvjet   
- učenik koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku 

obitelj,  
- učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađa za to posebno 

organiziranu školu,  
- učenik čiji roditelj ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć temeljem rješenja 

Centra za socijalnu skrb 
 

Pravo na besplatan ručak ima učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji 
pohađa za to posebno organiziranu školu koja ima produženi boravak.  
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4. Pravo na subvenciju troškova za pomoć i njegu u kući 
 
 

Članak 15. 
 
Pravo na subvencioniranje troškova pomoći i njege do 10 sati mjesečno, može se 
priznati osobi kojoj je zbog mentalnog ili tjelesnog oštećenja, trajnih promjena u 
zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe: 
 
- ako kumulativno ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda  

  
Pravo utvrđeno ovim člankom ostvaruju osobe koje to pravo ne mogu ostvariti na 
teret Republike Hrvatske. 
 
 
5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
 
 

Članak 16. 
 
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnine) kao dijela troškova 
stanovanja, može ostvariti osoba koja temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb 
ostvaruje pravo na stalnu pomoć, a čiji je podstanarski odnos za stan u vlasništvu 
fizičke odnosno pravne osobe reguliran ugovorom o najmu stana ovjeren od strane 
javnog bilježnika. 
 
Osobe ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečnog iznosa najamnine u iznosu   
350,00 kn.   

 
 

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije  
 
 

Članak 17.  
 
Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova 
stanovanja, može ostvariti  samac ili obitelj ukoliko ispunjava  uvjet prihoda iz članka 9. 
Odluke. 

 
Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije iz prethodnog stavka ovog 
članka odobrava se mjesečno do maksimalno 200,00 kuna, plaćanjem na račun HEP-a uz 
predočenje mjesečnog računa odnosno obračuna akontacije. 

 
 Korisnik je obvezan predočiti polugodišnji obračun utroška električne energije.  
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7. Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade 
 

Članak 18.  
 

Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade može ostvariti vlasnik ili korisnik 
stambenog  prostora ukoliko ispunjava  uvjet prihoda iz članka 9 Odluke, za pripadajući 
dio površine i to: 
 

- samac  do 35 m
- dvočlana obitelj  do 45 m

2  

- tročlana obitelj  do 60 m
2  

- četveročlana obitelj  do 70 m
2  

- peteročlana obitelj  do 80 m

2  

 
Za svakog slijedećeg člana obitelji dodatnih 10 m

2  

2

- dobrovoljni darovatelji krvi i to: 

. 
 
 

8.    Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza  
 

Članak 19. 
 
Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju članovi obitelji ako ispunjavaju  
uvjet prihoda. 
 
Pravo na besplatni prijevoz  iz stavka 1. ovog članka nema zaposlena osoba  te radno 
sposobna osoba ako se uredno ne prijavljuje na Zavod za zapošljavanje.  
 
Pravo na pomoć troškova javnog prijevoza ostvaruje nositelj prava ako ispunjava 
poseban uvjet.  

Članak 20. 
 

Pravo na subvencioniranje stvarne cijene vozne karte u javnom gradskom prijevozu 
imaju  osobe starije od 65 godina, a cijenu utvrđuje posebnom odlukom KD Autotrolej. 
 
Pravo na besplatan  javni  prijevoz imaju:   

 

- muškarac s 40 ili više darovanja 
- žena s 25 ili više darovanja 

Status dobrovoljnog darovatelja krvi dokazuje se ispravom Hrvatskog 
 Crvenog križa 

- slijepe  i gluhe osobe, 
- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize 
- osobe oboljele od multiple skleroze 
- dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici 
-  ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 80 % i više)  
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Pravo na besplatni javni prijevoz nema osoba kojoj  to pravo pripada po nekom drugom 
osnovu. 

 
Članak 21. 

 
Pravo na besplatnu mjesečnu kartu za javni prijevoz  može ostvariti učenik i student čija 
obitelj ispunjava uvjet prihoda. 
  
Pravo na besplatan prijevoz posebno organiziran od strane Općine ostvaruje dijete s 
posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koje ne može samostalno bez nadzora odrasle 
osobe putovati u ustanove predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, 
temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.   
 
Status učenika ili studenta izvan područja Općine dokazuje se potvrdom škole ili 
fakulteta. 

Članak 22. 
 
Pravo na besplatni prijevoz u pravilu vrijedi: 
 

- za redovne učenike do 30. lipnja  
-  za redovne studente do 30. rujna izuzev mjeseca kolovoza  
- izvanredno za učenike za mjesec srpanj – kolovoz odnosno za studente kolovoz 

ukoliko obavljaju praksu, o čemu su dužni dostaviti potvrdu 
- za ostale korisnike do konca kalendarske godine   

 
Članak 23. 

 
Korisnik besplatnog prijevoza dužan je radi ostvarenja prava  korištenja  besplatnog 
prijevoza dostaviti potrebne isprave i dokaze o kojima ovisi ostvarivanje tog prava 30 
dana prije isteka rješenja, a učenik i student  na početku svake školske odnosno 
akademske godine. 
 
 

9. Pravo na pomoć za pogrebne troškove 
 

Članak 24. 
 
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova do iznosa 6.000,00 kn (osnovna 
pogrebna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika 
niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi (putem 
Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora), odnosno osobe kojima se ne može utvrditi 
prebivalište, a smrt je nastupila na području Općine. 
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni 
račun pogrebnom poduzeću koje je ukop izvršilo.  
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10. Pravo na smještaj u psihijatrijsku bolnicu  
 

Članak 25. 
 
Općina može participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u psihijatrijskoj 
bolnici. 
 
U psihijatrijsku bolnicu se smješta socijalno ugrožena osoba – kronični psihijatrijski 
bolesnik i psihijatrijsko - gerijatrijski bolesnik, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra ako:   
 

- nema mogućnosti da joj pomoć i njegu u cijelosti osiguraju osobe koje imaju 
zakonsku ili ugovornu obvezu brinuti o njima 

- kumulativno ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda  
 
Pripadajući iznos sredstava za podmirenje troškova smještaja u smislu prethodnog stavka 
ovog članka utvrđuje se ugovorom koji Korisnik sklapa sa psihijatrijskom bolnicom.  

 
 

11. Pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga 
 

Članak 26. 
 
Sukladno Odluci Skupštine KD  Čistoća i KD  Vodovod i kanalizacija Rijeka, pravo na 
subvenciju troškova komunalnih usluga odvoza kućnog smeća i utroška vode za 
domaćinstvo mogu ostvariti korisnici koji udovoljavaju slijedećim uvjetima: 

 
1. Socijalni uvjet (ako ostvaruju jedno od prava i to): 

 
1. Pravo na stalnu pomoć  
2. Pravo na doplatak za pomoć i njegu  
3. Pravo na osobnu invalidninu   

 
2. Uvjet prihoda 

 
- samac do 2.000.00 kn 
- dvočlana obitelj do 2.900,0 kn 
- tročlana obitelj do 3.900,00 kn 
- četveročlana obitelj do 5.000,00 kn 
- ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 

700,00 kn. 
 
3.           Poseban uvjet 
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V.  POSEBNI OBLICI POMOĆI 
 
 

Članak 27. 
 
Osim prava utvrđenih u članku 11. ovom se Odlukom utvrđuju i posebni oblici pomoći: 

 
1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole («prvašićima») 
2. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za djecu 
3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon) 
4. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za starije osobe 
5. Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i osobe s poteškoćama u razvoju i 

nabavku lijekova 
6. Sredstva za programe humanitarnih organizacija   
7. Pravo na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga 
8. Sufinanciranje i besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama 

 
Visinu iznosa za posebne oblike pomoći utvrđuje Općinski načelnik sukladno osiguranim 
sredstvima u Proračunu. 

  
 

1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole («prvašićima») 
 

 
Članak 28. 

 
Pravo na poklon paket Općine ostvaruje učenik prvog razreda osnovne škole koji ima 
stalno prebivalište na području Općine Viškovo.  
 
 

2. Poklon paketi povodom božićno-novogodišnjih blagdana za djecu  
 
 

Članak 29. 
 
  

Pravo na poklon paket povodom božićno - novogodišnjih blagdana ostvaruju sva  djeca 
sa prebivalištem na području Općine od navršene 1. godine života do polaska u  1.  razred 
osnovne škole. 

 
 
3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon) 

 
 

Članak 30. 
 



 11 

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon)  ostvaruje roditelj, 
usvojitelj odnosno staratelj  za dijete pod uvjetom da dijete i barem jedan roditelj, 
usvojitelj odnosno staratelj  imaju prebivalište na području Općine. 
 
Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti do navršene 
godine dana starosti djeteta. 
 
 

4. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za starije osobe  
 
 

Članak 31. 
 
Pravo na poklon paket Općine ostvaruje osoba koja  je starija od 75 godina života te ima 
prebivalište na području Općine. 
 
 

5. Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i osobe s poteškoćama u razvoju i 
nabavku lijekova 

 
Članak 32. 

 
Općina Viškovo može sufinancirati dio troškova za nabavu opreme za invalide i osobe s 
poteškoćama u razvoju i nabavku lijekova neophodnih za život bolesnika ako ima 
prebivalište na području Općine i kumulativno ispunjava: 
 

a) Socijalni uvjet 
b) Uvjet prihoda    

   
 

6. Sredstva za programe humanitarnih organizacija   
 

Članak 33. 
 

Proračunom Općine predvidjet će se sredstva za financijsku potporu programa  
humanitarnim organizacijama.   
  
 

7. Pravo na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga 
 

Članak 34. 
 
Pravo na pomoć za kupnju školskih knjiga za učenike osnovnih škola ostvaruje roditelj 
koji ispunjava  
 

- uvjet prihoda   
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8. Sufinanciranje i besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama 

 
Članak 35. 

 
Pravo na sufinanciranje 50 % troška nastavnog osoblja u produženom i cjelodnevnom 
boravku u osnovnim školama imaju učenici sa prebivalištem  na području Općine. 
 
Pravo na besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama (100 % troška 
nastavnog osoblja)  imaju učenici sa prebivalištem  na području Općine, čiji roditelji 
ispunjavaju uvjet prihoda. 
 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 
 

Članak 36. 
 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se 
temeljem  pismenog  zahtjeva stranke, a u iznimnim situacijama po službenoj dužnosti.   

 
Članak 37. 

 
Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu. 
 
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom 
korištenja prava podnositelj je dužan predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave 
odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom. 

 
Upravni odjel će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi 
isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje 
prava utvrđenih ovom Odlukom. 

   
Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od 
kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava. 
 

Članak 38. 
 
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu do 10. za tekući mjesec, osim u 
slučaju iz članka 23, 24. i 25. ove Odluke. 
 
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon 
podnošenja zahtjeva. 
 
Upravni odjel može odlučiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u 
kojem je podnio zahtjev. 
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Članak 39. 
 

Upravni odjel Općine provest će postupak, zatražiti od stranke dostavu eventualno 
nedostajuće dokumentacije u roku od 8 dana,  i donijeti upravni akt kojim odlučuje o 
pravu u rokovima utvrđenim zakonskim propisima. 
 
O žalbi protiv akta Upravnog odjela Općine odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko - 
goranske županije. 
 

Članak 40. 
 
U tijeku ostvarivanja prava, korisnik je u pravilu dužan najmanje jednom godišnje ili po 
zahtjevu Upravnog odjela  dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno 
dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava. 
 
Korisnik  prava je dužan prijaviti nadležnom Upravnom odjelu Općine svaku promjenu 
koja uvjetuje gubitak ili promjenu u korištenju prava u roku 15 dana od dana nastanka 
promjene. 

 
Članak 41. 

 
Obrasci za podnošenje zahtjeva sa popisom odgovarajućih isprava odnosno dokaza 
potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom podižu se u pisarnici Općine ili 
se mogu koristiti sa web portala Općine. 

 
 

Članak 42. 
 
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisan ovom Odlukom, dužan je 
nadoknaditi štetu ako je: 
 

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili 
je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravni način 
ostvario pravo koje mu ne pripada, 

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja 
utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je 
morao znati. 

 
Članak 43. 

 
Upravni odjel dužan je sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja 
evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi Primorsko-goranske županije  voditi 
propisanu evidenciju i dokumentaciju te o tome dostavljati izvješća. 
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Izvješća se dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 
Primorsko - goranske županije. 
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

 
Članak 44. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Primorsko – goranske županije“. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi 
(„Službene novine Primorsko – goranske županije“  broj: 2/00., 16/00., 5/02., 10/04., 
40/04., 8/05., 10/09.). 
 
KLASA:021-04/11-01/01 
URBROJ:2170-09-11-1- 
Viškovo, 27. siječanj  2011. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                      Igor Rubeša, ing. v.r. 



 
                                                      O b r a z l o ž e nj e 
 

Prijedloga 
 

Odluke o socijalnoj skrbi 
 
 
I.   Uvod 
 
Prava iz socijalne skrbi u Općini Viškovo propisana su Odlukom o socijalnoj skrbi  koju 
je donijelo Općinsko vijeće na sjednici od 27. siječnja 2000. godine, a ista je objavljena u 
(„Službenim novinama Primorsko-goranske županije“  broj: 2/00.). 
Na prednje navedenu Odluku o socijalnoj skrbi doneseno je šest izmjena  („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj: 16/00., 5/02., 10/04., 40/04., 8/05., 10/09.). 
 
Osnovni Zakon na temelju kojeg je citirana  Odluka donijeta je  Zakon o socijalnoj skrbi 
(«Narodne novine» broj: 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06., 79/07.,) i njime je 
određeno  koje se odredbe propisuju Odlukom o socijalnoj skrbi. 
 
Prijedlogom Odluke o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava 
Općina Viškovo, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak 
za ostvarivanje tih prava.  
 
Člankom 7. stavkom 1 Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj: 73/97., 27/01., 
59/01., 82/01., 103/03., 44/06., 79/07.,) utvrđeno je, da je jedinica lokalne samouprave 
obvezna u svom proračunu osigurati sredstva pomoći za podmirenje troškova stanovanja. 
 
Člankom 7. stavkom 2 prednje navedenog Zakona jedinice lokalne samouprave mogu   
osigurati sredstva za ostvarivanje drugih prava utvrđenih Zakonom u većem opsegu te 
druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan svojom odlukom.    
 
 
II.   Obrazloženje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekst: Odluka)  
   
 
  1. Opće odredbe    
          
            ( članak 1. -  2. Prijedloga) 
 
             Navedeno poglavlje je općenito, utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje 
osigurava Općina Viškovo, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici, postupak za 
ostvarivanje tih prava te tko obavlja poslove vezano za ostvarivanje prava korisnika.  
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            ( članak 3.  Prijedloga) 
 
U članku  3. Odluke utvrđuje se da  Općina Viškovo osigurava pomoć u većem opsegu 
od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska, te druge pravne i fizičke osobe, u skladu 
sa ovom Odlukom. 
Člankom 4. utvrđenaje  suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka. 
 
  2. Korisnici socijalne skrbi 
 
              ( članak 5. – 6. Prijedloga ) 
Pojam korisnika socijalne skrbi utvrđen je na temelju Zakona o socijalnoj skrbi. 
Korisnik mora biti hrvatski državljan s prebivalištem na području Općine Viškovo.  
 
  3. Uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi 
               
              ( članak 7. – 10. Prijedloga ) 
 
Člankom 7. Odluke navedena su tri uvjeta za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.    
Člankom 8. Odluke utvrđeno je da korisnik ispunjava socijalni uvjet ako temeljem 
rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava:  
Pravo na stalnu pomoć, propisano člankom 15. Zakona o socijalnoj skrbi  
Pravo na doplatak za pomoć i njegu, propisano člankom 43. Zakona o socijalnoj skrbi  
Pravo na pomoć i njegu u kući propisano člankom 50. Zakona o socijalnoj skrbi  
Pravo na osobnu invalidninu propisano člankom 55. Zakona o socijalnoj skrbi  
   
Člankom 9. Odluke utvrđen  je uvjet prihoda.  
U odnosu na prijašnju Odluku uvjet prihoda je povećan 
 

- samac  do 1.500,00 kn (prije povećanja 1.300,00 kn) 
- dvočlana obitelj do 2.000,00 kn  (prije povećanja 1.700,00 kn)   
- tročlana obitelj do 2.500,00 kn  ( prije povećanja 2.300,00 kn)  
- četveročlana obitelj do 3.000,00 kn  (prije povećanja 2.700,00 kn)   

ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za  500,00 
kn. (prije povećanja za 400,00 kn) 
 
U članku 9. stavku 2 u odnosu na prijašnju Odluku što se smatra prihodom korisnika, 
odnosno sada je točno definirano što se sve uračunava u prihod. 
 
U članku 9. u prihod iz stavka 2 u odnosu na prijašnju Odluku što se ne uračunava u 
prihod korisnika dodane su nove kategorije i to: 

 
- osobna invalidnina  
- doplatak za djecu  
- obiteljska mirovina djeteta  samohranog roditelja  
- iznos alimentacije  
- iznos novčane naknade za  nezaposlenost  
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U članku 10. stavku 1 u odnosu na prijašnju Odluku u alineji „dijete samohranog 
roditelja“ utvrđeno je da se isti pojam tumači isključivo sukladno članku 2. stavku 1. 
točci 4 Zakona o socijalnoj skrbi  i članka  99. stavka 2 Obiteljskog zakona.  
„Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam 
skrbi i uzdržava svoje djete“ 
„Samo jedan roditelj  skrbi o djetetu ako je drugi umro, proglašen umrlim, lišen 
roditeljske skrbi, lišen potpuno poslovne sposobnosti, djelomice lišen poslovne 
sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb ili je spriječen“ 
 
4.  Prava iz socijalne skrbi 

 
               ( članak 11. – 26. Prijedloga ) 
 
               Članak 11. sadrži odredbe o pravima:  

pravu na besplatnu prehranu dojenčadi  
pravu na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima  
pravu na besplatnu marendu i ručak učenika osnovnih škola  
pravu na subvenciju troškova za pomoć i njegu u kući 
pravu na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
pravu na pomoć za podmirenje troškova električne energije  
pravu na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
prav na pomoć za troškove javnog prijevoza 
pravu na pomoć za pogrebne troškove 
pravu na smještaj u psihijatrijsku bolnicu  
pravu na subvenciju troškova komunalnih usluga 
pomoći za prijevoz osoba sa invaliditetom  

 
U članku 12. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku pravo na besplatnu prehranu 
dojenčadi, produženo je vrijeme ostvarivanja prava dojenčadi sa 6 na 12 mjeseci uz uvjet 
preporuke odabranog liječnika pedijatra.   
 
U članku 13. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku, a vezano za pravo na besplatan 
boravak djece u jaslicama i vrtićima određenije je navedeno to pravo ostvaruju djeca 
temeljem socijalnog uvjeta ako ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, dok je pravo na 
besplatan smještaj prošireno pravo na  djete čiji je  je jedan roditelj zaposlen, a drugi 
invalid, ako ispunjava poseban uvjet iz ove Odluke.  
 
U članku 14. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku za ostvarivanje prava na 
sufinanciranje marende i ručka u osnovnim školama, ukinut je uvjet dječjeg doplatka, a 
od socijalnog uvjeta prihvaća se stalna pomoć, s tim da nema sufinanciranja već se 
priznaje pravo na besplatnu marendu i ručak.  
 
U članku 15. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku za ostvarivanje prava na subvenciju 
troškova za pomoć i njegu u kući korisnik mora ispunjavati kumulativno socijalni uvjet i 
uvjet prihoda. 
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U članku 16. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku za ostvarivanje prava na pomoć za 
podmirenje troškova stanovanja izvršeno je terminološko usklađenje sa Zakonom o 
socijalnoj skrbi (stalna pomoć) i prošireno pravo da se korisniku priznaje pravo na pomoć 
i za iznajmljeni stan u vlasništvu pravne osobe. 
 
U članku 17. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku za ostvarivanje prava na pomoć za 
podmirenje troškova električne energije  ukinut je socijalni uvjet. 
Predlagatelj smatra da za to pravo treba priznavati samo uvjet prihoda. 
 
U članku 18. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku za ostvarivanje prava na oslobađanje 
komunalne naknade  ukinut je socijalni uvjet i poseban uvjet, oslobađanje od plaćanja 
odnosi se isključivo na stambeni prostor (ne garažni) koji je utvrđen u površini za samca i 
obitelji. 
Predlagatelj smatra da za to pravo treba priznavati samo uvjet prihoda. 
 
U članku 19. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku za ostvarivanje prava na pomoć za 
troškove javnog prijevoza ukinut je socijalni uvjet. 
Predlagatelj smatra da za to pravo treba priznavati samo uvjet prihoda i poseban uvjet. 
 
U članku 20. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku za ostvarivanje prava na pomoć za 
troškove javnog prijevoza prošireno je pravo na:  

- slijepe  i gluhe osobe, 
- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize 
- osobe oboljele od multiple skleroze 
- dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici 
-  ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje ogranizma od 80 % i više)  

 
U člancima 21, 22 i 23  Odluke u odnosu na prijašnju Odluku nije došlo do promjena. 
 
U članku 24. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku vezano za ostvarivanje prava na 
pomoć za podmirenje pogrebnih troškova određen je maksimalni iznos do 6.000,00 kn. 
 
U članku 25. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku vezano za plaćanje troškova smještaja 
u psihijatrijsku bolnicu prošireno je pravo na sve psih. bolnice, a ne samo Lopaču, uz 
uvjet da korisnici ispune kumulativno oba uvjeta i to: uvjet prihoda i socijalni uvjet. 
 
U članku 26.  Odluke u odnosu na prijašnju Odluku nije došlo do promjena. 
 
5.   Posebni oblici pomoći 
 
               ( članak 27. – 35.) 
 
Navedeno poglavlje sadrži odredbe o posebnim oblicima pomoći i to: 

1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole («prvašićima») 
2. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za djecu 
3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon) 
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4. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za starije osobe 
5. Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i osobe s poteškoćama u razvoju i 

nabavku lijekova 
6. Sredstva za programe humanitarnih organizacija   
7. Pravo na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga 
8. Sufinanciranje i besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama 

 
U odnosu na prijašnju Odluku prošireno je pravo pod točkom 7. i 8. članka 27. 
 
U članku 28.  Odluke u odnosu na prijašnju Odluku nije došlo do promjena. 
 
U članku 29. Odluke u odnosu na prijašnju Odluku vezano za ostvarivanje prava na 
poklon za djecu povodom božićno – novogodišnjih blagdana suzuje se pravo na poklon   
od navršene 1. godine života do polaska u  1.  razred osnovne škole, jer novorođenče do 1 
godine dobiva  poklon bon u visini 1.000,00 kn, a djeca u 1. razredu poklon za prvašiće u 
vidu školskog pribora. 
 
U članku 30.  Odluke u odnosu na prijašnju Odluku dodan je novi stavak 2 kojim je 
utvrđen rok za podnošenje zahtjeva. 
 
Visinu iznosa za posebne oblike pomoći utvrđuje Općinski načelnik sukladno osiguranim 
sredstvima u Proračunu. 
 
U odnosu na prijašnju Odluku dodani su novi članci 34. i 35. kojim su utvrđena prava na 
pomoć za kupnju školskih knjiga za učenike osnovnih škola,  sufinanciranje i besplatni 
produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama  da se ne donose pojedinačne 
odluke o istome.  
 
6.   Nadležnost i postupak 
 
                ( članak 36. – 43.) 
 
Navedeno poglavlje sadrži odredbe o nadležnosti i vođenju postupka za ostvarivanje 
prava temeljem ove Odluke 
 
7.   Prijelazne i zaključne odredbe  (članak 44.) 
 
Utvrđuje se objava, stupanje na snagu te prestanak važenja prijašnje Odluke. 
  
Slijedom navedenog predlaže se Općinskom Vijeću Općine  Viškovo razmatranje i 
donošenje Odluke o socijalnoj skrbi.  
 
 
                                                                                     Općinski načelnik: 
 
                                                                                     Goran Petrc,prof. v.r. 
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko - 
goranske županije“ broj: 25/09.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 17. sjednici 
održanoj 27. siječnja  2011. godine donosi  
 
 
 
 

 
ODLUKU 

o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika,  
članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo  

 
 
 
 
 
 

Članak  1. 
 

 Vijećnicima, članovima radnih radnih tijela vijeća Općine Viškovo i 
imenovanim predstavnicima Općine Viškovo za njihov rad pripada mjesečna 
naknada.  
 

Članak 2.  
 

 Visina mjesečne bruto naknade za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima 
Općinskog vijeća određuje se umnoškom koeficijenata iz ove Odluke i osnovice za 
obračun plaće pročelnika Upravnih odjela Općine Viškovo.   
 

Članak 3. 
 
 Vijećnik za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na mjesečnu bruto 
naknadu u visini koeficijenta 0,287.        
 

Članak 4.  
 

 Ukoliko je vijećnik i član stalnog i povremenog radnog tijela Općinskog vijeća 
ima pravo na mjesečnu bruto naknadu za rad u visini koeficijenta 0,048 za one 
mjesece u kojima je održan sastanak.        
 

Članak 5. 
 

 Vanjski član stalnog ili povremenog radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo 
na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,144 za one mjesece u kojima je 
održan sastanak, osim članova koji su imenovani kao predstavnici pravnih osoba.  
 Imenovani predstavnici Općine Viškovo koji sudjeluju u radu tijela pravnih 
osoba, imaju pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,144 za one 
mjesece u kojima je održan sastanak, ukoliko u toj pravnoj osobi ne dobivaju 
naknadu.  
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Članak 6. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća za svoj rad u vijeću ima pravo na mjesečnu 
bruto naknadu u visini koeficijenta 0,654. 

 
Članak 7. 

 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća za svoj rad ima pravo na mjesečnu bruto 
naknadu u visini koeficijenta 0,430. 

 
Članak 8. 

 
 Članovima radnih tijela Općinskog vijeća, umanjuje se mjesečna naknada za 
rad, proporcionalno neopravdanom neprisustvovanju sjednicama u tijeku mjeseca. 
 Opravdanim izostankom se smatra izostanak zbog bolesti, smrti osoba u 
obitelji te poslovne spriječenosti, a koji je opravdan prije zakazanog datuma sjednice 
radnog tijela. 
 

Članak 9. 
 

 Općinskim vijećnicima kao i vanjskim članovima stalnih radnih tijela pripada 
dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja 
sukladno važećim zakonskim propisima. 

 
Članak 10. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju 

naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, imenovanih 
predstavnika Općine Viškovo te plaće Općinskog načelnika i zamjenika načelnika  
(„Službene novine Primorsko - goranske županije" broj:44/09.). 
 

Članak 11. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Primorsko 
- goranske županije“.  
 
KLASA:021-05/11-01/01 
URBROJ: 2170-09-11-01- 
Viškovo, 27. siječanj 2011. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                         Igor Rubeša,ing.  
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OBRAZLOŽENJE 
Odluke 

o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika,  
članova radnih tijela vijeća i imenovanih predstavnika Općine Viškovo  

 
 
Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 
novine“ broj: 28/10.) člankom 10. Zakona koeficijente za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim odjelima  Općinsko vijeće Općine Viškovo je na 14. 
sjednici doneslo temeljem Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika (“Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj: 40/10.).  
Obzirom da su  naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i 
imenovanih predstavnika Općine Viškovo vezane za koeficijent pročelnika upravnog 
odjela ovom Odlukom vrši se usklađenje sa gore navedenom Odlukom.  Odlukom o 
plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz 
radnog odnosa (“Službene novine Primorsko – goranske županije”  broj: 21/10. .) iz 
Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i 
imenovanih predstavnika Općine Viškovo(“Službene novine Primorsko - goranske 
županije“ broj: 44/09.) brisani su članci 10. i 11. Odluke te se stoga mijenja i naziv 
Odluke.  
Obzirom na iznjeto  predlaže se razmatranje i donošenje prednje navedene Odluke.      
  
   
 
 
                                                                                     Općinski načelnik: 
 
                                                                                     Goran Petrc,prof.v.r. 
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 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine" broj: 28/10.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo 
("Službene novine Primorsko - goranske županije” broj:25/09.), Općinsko vijeće Općine 
Viškovo, na prijedlog Općinskog načelnika, na 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. 
godine donosi   
 
 
 

Odluku  
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika  

i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa 
 
 
 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika iz radnog odnosa (“Službene novine Primorsko – goranske županije”  broj: 
21/10. - u daljnjem tekstu: Odluka)  
- u članku 4. stavku 1. alineji 1 broj “4,56” zamjenjuje se brojem “4,10”  
- u članku 4. stavku 1. alineji 2 broj “3,87” zamjenjuje se brojem “3,48”  
 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Primorsko - 
goranske županije”, a primjenjivat će se za obračun plaća od siječnja 2011. godine. 
 
KLASA:021-05/11-01/01 
URBROJ: 2170-09-11-01- 
Viškovo, 27. siječanj 2011. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                     Igor Rubeša, ing.  
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OBRAZLOŽENJE 
 

Odluke  
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika  

i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa 
 
 
 
 Proračunom Općine Viškovo za 2011. godinu smanjena su sredstva za plaće 
općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika te se Odlukom o izmjeni  i dopuni 
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz 
radnog odnosa vrši usklađenje na način da se koeficijent za obračun plaće umanjuje za  
10 %. 
 
 
 
                                                                                     Općinski načelnik: 
 
                                                                                     Goran Petrc,prof.v.r. 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 



  

Na temelju članka 15. točke 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine" 
broj:26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 20. Odluke o komunalnim 
djelatnostima ("Službene novine Primorsko - goranske županije” broj: 10/10.) i članka 35. Statuta 
Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko - goranske županije” broj:25/09.), Općinsko vijeće 
Općine Viškovo na 17. sjednici održanoj 27. siječnja  2011. godine donijelo je   

 
 
 
 
 

Odluku 
o izboru izvoditelja   

za sanaciju spremnika pitke vode u Gornjim Srokima 
 
 

Članak 1. 
 
            Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo na temelju provedenog postupka 
prikupljanja ponuda dodjeljuje izvoditelju  DE – SUMO d.o.o. Lovran, Brajdice 35 ( u daljnjem 
tekstu: Izvoditelj) sanaciju spremnika pitke vode u Gornjim Srokima. 
   

 
Članak 2. 

 
            Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke Izvoditelj će započeti po sklapanju ugovora i 
uvođenju u posao.  
 

Članak 3. 
 

            Najpovoljnija prihvatljiva ponuda za sanaciju spremnika pitke vode u Gornjim Srokima  
je ponuda ponuditelja DE – SUMO d.o.o. Lovran, Brajdice 35,  po cijeni od  18.546,00 kuna (bez 
PDV-a) odnosno po ukupnoj cijeni od 22.811,58 (sa PDV-om).   

 
 

Članak 4. 
 

            Protiv ove Odluke o izboru izvoditelja za sanaciju spremnika pitke vode u Gornjim 
Srokima  žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 
Republike Hrvatske. 
 
KLASA:021-04/11-01/01 
URBROJ:2170-09-11-01- 
Viškovo, 27. siječanj  2011. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
                                                                                            Predsjednik 

                                                                                               Općinskog vijeća: 
 

                                                                                                                     Igor Rubeša, ing.  



 Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine" broj:91/96.,73/00.,114/01.,79/06., 141/06., 146/08. i 38/09. ), članka 35. 
Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj:25/09.) 
Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine 
donosi  
 
 

 
 
 
 
 

Odluku 
o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi 

 
 

Članak 1. 
 

 Utvrđuje se gubitak statusa javnog dobra na općoj uporabi na k.č. br. 1313/4,  put 
površine 54 m2  k. o. Viškovo i k.č. br. 4519/6,  put površine 344 m2  k. o. Viškovo  upisane u 
z. k. ul. PI  kao opće dobro.  

 
 

Članak 2. 
 

 Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe javnog dobra – put  
te će zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci na temelju ove Odluke izvršiti brisanje 
općeg dobra na predmetnim  nekretninama  i izvršiti upis prava vlasništva na ime i korist 
Općine Viškovo 

 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Primorsko – goranske županije“. 
 
KLASA:021-04/11-01/01 
URBROJ:2170-09-11-01- 
Viškovo, 27. siječanj  2011. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                      Igor Rubeša,ing.           
 
 
 
 
 
 



 
Obrazloženje 

Odluke o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi 
 
 

 
  Općina Viškovo ishodovala je lokacijsku dozvolu za gradnju spojne ceste Brnasi – 
Dovičići. Za potrebe ishodovanja potvrde glavnog projekta na na k.č. br. 1313/4,  put površine 
54 m2  k. o. Viškovo i k.č. br. 4519/6,  put površine 344 m2  k. o. Viškovo  upisane u z. k. ul. 
PI  kao opće dobro, potrebno je skidanje statusa javnog dobra.  
  
 Odluku o skidanju statusa javnog dobra je u nadležnosti Općinskog vijeća. Nakon 
donošenja odluke o skidanju statusa javnog dobra navedena k.č. po provedenoj uknjižbi u 
zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci prelaze u vlasništvo Općine Viškovo.  

 
 

 
 
 

 
        Općinski načelnik: 
 
                                                                                                        Goran Petrc,prof. v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine" Primorsko - 
goranske županije broj: 25/09.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 17. sjednici održanoj 27. 
siječnja 2011. godine donosi   
 
 
 

Odluku 
o 2. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/ 

 
 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/ ("Službene novine 
Primorsko - goranske županije” broj: 30/08., 6/10.- u daljnjem tekstu:Odluka)  
U članku 11. stavak 1. alineja 9.  Odluke mijenja se i glasi: 
“donošenje Odluke o usvajanju DPU-a 24 – IV. kvartal 2011. godine”. 
 

    
Članak 2.  

 
 Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić 
/DPU 24/  stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko - 
goranske županije. 
  
KLASA:021-04/11-01/01 
URBROJ:2170-09-11-1- 
Viškovo,  27. siječnja 2011. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

                                                                                                   Igor Rubeša,ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obrazloženje  

Odluke 
o 2. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/ 

 
 

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 29. sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijela je  
Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 22/. (“Službene novine Primorsko – 
goranske županije” broj:30/08.). 
 
Na 7. sjednici održanoj 18. veljače 2010. godine donesena je  prva Izmjena i dopuna Odluke o 
izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 22/. (“Službene novine Primorsko – goranske 
županije” broj:30/08.).kojom se između ostalih izmjena produžuje rok donošenja Odluke o 
usvajanju DPU-a u IV. kvartalu 2010. godine. 
 
Ovom 2.  Izmjenom i dopunom Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/ 
produžuje se rok donošenja Odluke o usvajanju DPU-a u IV. kvartal 2011. godine, obzirom 
da je inicijator donošenje Ferenčić  kasnio sa uplatom te se nije mogao provesti postupak i 
osigurati izrađivač plana.  

 
 

                                                                                                    Općinski načelnik: 
 
                                                                                                     Goran Petrc,prof. v. r.            

 
 
 
 
 
 


