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OPĆINSKO VIJEĆE

1.

Članak 2.

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom
razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj
147/14.), članka 35. 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.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijelo je
Odluku
Članak 1.
Daje se pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja Urbane
aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/17-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-17-4
Viškovo, 2. ožujak 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.
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Stranica 43 – broj 3.
Članak 2.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne Novine” broj: 79/06.,
110/15.), 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.), članka 35. 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.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31.
sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijelo je
Program
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka Općine
Viškovo za 2017. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Rijeka Općine
Viškovo za 2017. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i
djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo koji se odnose
na:
–– Redovnu djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka sukladno Programu Hrvatske
gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka i troškovniku za 2017. godinu.

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka Općine Viškovo
za 2017. godinu financirati će se u iznosu od 20.000,00
kuna.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 1. osiguravaju se u aktivnosti Javni red i sigurnost Proračuna Općine
Viškovo za 2017. godinu.
Članak 4.
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka Općine Viškovo
za 2017. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/17-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-17-6
Viškovo, 2. ožujka 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 3. ožujak 2017.

SLUŽBENE NOVINE

3.

Stranica 44 – broj 3.
II.

Na temelju članka 35. 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.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2017. godine donosi
Odluku
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i
energetske učinkovitosti
I.
Vasko Savić, razrješuje se dužnosti člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Ivan Milardović, imenuje se za člana i dužnost predsjednika Odbora člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti Općinskog vijeća
Općine Viškovo.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.
KLASA: 021-04/17-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-17-7
Viškovo, 2. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.
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Stranica 45 – broj 3.
Članak 2.

Na temelju članka 35. 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.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine, donijelo je
Odluku
o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju
posebnog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje
provode posebni program predškolskog odgoja i
obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju
Članak 1.
U članku 7. Odluke o sufinanciranju posebnog programa
predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (“Službene novine Općine Viškovo” broj 3/15.), (u daljnjem
tekstu Odluka) briše se stavak 5. te dodaje novi stavak 5.
koji glasi:
“Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji/roditelj je
dužan priložiti isprave odnosno predočiti dokaze navedene na obrascu iz stavka 3. ovog članka”

U članku 7. Odluke briše se stavak 6. i dodaje novi stavak
6. koji glasi:
“Isprave, odnosno dokaze koje roditelji/roditelj treba priložiti odnosno predočiti uz zahtjev iz stavka 3. ovog članka utvrđuje nadležni upravni odjel Općine.”
Članak 3.
Ova Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju
posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u
zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program
predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u
razvoju stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/17-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-17-8
Viškovo, 2. ožujak 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 3. ožujak 2017.
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Članak 2.

Na temelju članka 35. 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.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijelo je
Odluku
o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih
udžbenika učenicima osnovnih škola
Članak 1.
U članku 8. Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/14. i “Službene novine Općine
Viškovo” broj 3/15.), (u daljnjem tekstu Odluka) briše se
stavak 3. te dodaje novi stavak 3. koji glasi:
“Uz zahtjev iz članka 7. stavka 1. Odluke roditelji/roditelj
je dužan priložiti isprave odnosno predočiti dokaze navedene na obrascu iz stavka 1. ovog članka”

U članku 8. Odluke briše se stavak 4. i dodaje novi stavak
4. koji glasi:
“Isprave, odnosno dokaze koje roditelji/roditelj treba priložiti odnosno predočiti uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka utvrđuje nadležni upravni odjel Općine.”
Članak 3.
Ova Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola stupa na
snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/17-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-17-9
Viškovo, 2. ožujak 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 3. ožujak 2017
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Stranica 47 – broj 3.
Članak 2.

Na temelju članka 35. 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.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 31. sjednici održanoj ---. ožujka 2017. godine, donijelo je
Odluku
o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju
redovitog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u Općini Viškovo
Članak 1.
U članku 8. Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj
4/14. i “Službene novine Općine Viškovo” broj 3/15.), (u
daljnjem tekstu Odluka) briše se stavak 5. te dodaje novi
stavak 5. koji glasi:
“Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji/roditelj je
dužan priložiti isprave odnosno predočiti dokaze navedene na obrascu iz stavka 3. ovog članka”

U članku 8. Odluke briše se stavak 6. i dodaje novi stavak
6. koji glasi:
“Isprave, odnosno dokaze koje roditelji/roditelj treba priložiti odnosno predočiti uz zahtjev iz stavka 3. ovog članka utvrđuje nadležni upravni odjel Općine.”
Članak 3.
Ova Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju
redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u
Općini Viškovo stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/17-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-17-10
Viškovo, ožujak 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 3. ožujak 2017.
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“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo
Uredništvo: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić. dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka
Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove
informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr
Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka

