
Četvrtak, 10. lipnja 1993. 	 SLUŽBENE NOVINE Stranica 201 - broj 3

Viškovo
1.

Na temelju članka 8., a u vezi s člankom 38. Odluke o
privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća i
drugih tijela općine, Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 2.
sjednici održanoj dana 7. svibnja 1993. godine, donosi

ODLUKU
o reguliranju naknada za rad vijećnika

Članak 1.

Vijećnik za svoj rad u Vije ću ima pravo na mjesečnu
naknadu u visini od 30% prosjeka plaće u organima i slu-
žbama dosadašnje Općine Rijeka isplaćene za mjesec koji
prethodi mjesecu u kojem se vrši isplata naknade.

Članak 2.

Vanjski član radnih tijela Općinskog vijeća ima pravo
na mjesečnu naknadu u visini od 20% prosjeka plaće u
organima i službama dosadašnje Op ćine Rijeka isplaćene
za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se vrši isplata.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća ima pravo na mjesečni dodatak u
visini od 30% pripadajućeg broja bodova člana Općinskog
poglavarstva.

Potpredsjednik Vijeća ima pravo na mjese čni dodatak
u visini od 25% pripadajućeg broja bodova člana Općin-
skog poglavarstva.

Dodatak iz stavka 1. i 2. ovog članka isključuje pravo
na mjesečnu naknadu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Vijećnik koji neopravdano ne prisustvuje na 3 sjednice
Vijeća i stalnih radnih tijela čiji je član ne ostvaruje pravo
na mjesečnu naknadu iz članka 1. ove Odluke.

Vanjski član radnih tijela Op ćinskog vijeća koji neo-
pravdano ne prisustvuje na tri sjednice radnih tijela čiji je
član ne ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu iz članka 2.
ove Odluke.

Članak 5.

Vijećniku pripada dnevnica za službena putovanja u
zemlji i inozemstvu i troškovi putovanja sukladno pravima
koja ostvaruju djelatnici organa i službi dosadašnje Op ćine
Rijeka, utvrđenim na osnovu Op ćeg kolektivnog ugovora
za javne djelatnosti i javna poduzeća (»Narodne novine«,
broj 66/92).

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o reguliranju naknada za službena putovanja i dru-
gih prava odbornika i članova skupštinskih organa (»Slu-
žbene novine«, broj 24/80, 24/85, 18/86, 14/90 i 26/90).

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će

se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 021-05/93-89/00001
Viškovo, 7. svibnja 1993.

Predsjednik Vije ća
Bruno Ottochian, v.r.

2.
Na temelju odredbe članka 37. i članka 45. Zakona o

lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj
15. travnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru načelnika Općine Viškovo

1.

Boris Detan, izabran je za na čelnika Općine Viškovo.

11.

Boris Detan funkciju na čelnika Općine Viškovo obna-
šat će sa danom 15. travnja 1993. godine.,

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a obja-
vit če se u »Službenim novinama« Županije primorsko-
goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 15. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Vije ća
Bruno Ottochian, v.r.

3.
Na temelju odredbe članka 49. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/92), Op-
ćinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 15.
travnja 1993. godine donijelo je

•

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo

1.

Bruno Ottochian izabran je za predsjednika Općin-
skog vijeća Općine Viškovo.

II

Bruno Ottochian obnašat će funkciju predsjednika
Općinskog vijeća sa danom 15. travnja 1993. godine.
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Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim noVinama«
Županije primorsko-goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 15. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPČINE VIŠKOVO

Zamjenik predsjednika
Vijeća

VIadimir Brusić, v.r.

4.
Na temelju odredbe članka 49. Zakona o lokalnoj

samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90192), Op6n-
sko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 15. travnja
1993. godine donijelo je

RJEŠEME
o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine

Viškovo

Đuro Vrbanić izabran je za zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Đuro Vrbanić obnašat će funkciju zamjenika predsje-
dnika Općinskog vijeća sa danom 15. travnja 1993. godine.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama«
Zupanije primorsko-goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 15. travnja 1993.

OPČINSKO VIJEĆE OPČINE VIŠKOVO ,

Predsjednik vijeća
•runo Ottocbian, v.r.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/92), Op-
ćinsko vijeće Općine ViŠkovo, na sjednici održanoj 15.
travnja 1993. godine donijelo je

RJEŠIENJE
o lzboru zamjenika predsjednika Opanskog vijeća

Viškovo

Vladimir Brusič izabran je_za zamjenika predsjednika
-Openiskog viječa Općine Viškovo.

Vladimir Brusić obnašat će funkciju zamjenika pred-
sjednika Općinskog vijeća sa danom 15. travnja 1993. go-
dine.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama«
Županije primorsko-goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 15. travnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPČINE VIŠKOVO

Predsjednik Vijeća
Bruno Ottochian, v.r.

6.
Na temelju odredbe članka 37. i članka 45. Zakona o

lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), Općinsko vijeće Opcine Viškovo, na sjednici održanoj
7. svibnja 1993. godine., donijelo je

RJEŠENJE
o izboru člana poglavarstva Općine Viškovo

I.

Radosna Mavrinac, izabrana je za člana Poglavarstva
Općine Viškovo.

H.

Radosna Mavrinac, funkciju člana Poglavarstva Op-
ćine Viškovo obnašat te sa danom 7. svibnja 1993. godine.

111.

Ovo Rješenje stupa.na snagu danom donošenja, a
objavit čese M »Sktžbeniat novitatna« kupanije primorsko-
goranske.

Klasa:
Viškovo, 7. wibnia. 1993.

OKINSKO VIŠEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Vijeća
-Brum) Ottoebian, •.r.

Na temelju odredbe članka 37. i članka 45. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), Općinsko vijeće Opane Viškovo, na sjednici održanoj
7. svibnja 1993.-godine, donijelo je

ILJEŠEME
o falbors asua Poglavarstra Opaire Viškovo

Lidija -Pleša, izabrana je za člana Poglavarstva Općine
Viškovo.
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Lidija Pleša, funkciju člana Poglavarstva Općine Vi-
kovo obnašat će sa danom 7. svibnja 1993. godine.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a obja-
it će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-
oranske.

lasa:
iškovo, 7. svibnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik vijeća
Bruno Ottochian, v.r.

8.
Na temelju odredbe članka 37. i članka 45. Zakona o

lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj
7. svibnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru člana Poglavarstva Općine Viškovo

I.

Edo Prpić , izabran je za člana Poglavarstva Općine
Viškovo, zadužen za resor poduzetništva i robne rezerve.

Edo Prpić , funkciju člana Poglavarstva Općine Vi-
škovo obnašat će sa danom 7. svibnja 1993. godine.,

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a obja-
vit će se u »Službenim novinama« županije primorsko-
goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 7. svibnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Vijeća
Bruno Ottochian, v.r.

9.

Općine Viškovo, zadužen za resor komunalija i zaštita čov-
jekove okoline.

Dragan Škrobonja, funkciju člana Poglavarstva Op-
ćine Viškovo obnašat će sa danom 7. svibnja 1993. godine.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-
goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 7. svibnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Vijeća
Bruno Ottochian, v.r.

10.
Na temelju odredbe članka 37. i članka 45. Zakona o

lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj
7. svibnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru člana Poglavarstva Općine Viškovo

I.

Ante Vučimilo, izabran je za člana Poglavarstva Op-
ćine Viškovo, zadužen za resor školstvo, kultura, sport.

Ante Vučimilo, funkciju člana Poglavarstva Općine
Viškovo obnašat će s danom 7. svibnja 1993. godine.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit se u »Službenim novinama« Županije primorsko-
goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 7. svibnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Vijeća
Bruno Ottochian, v.r.

Na temelju odredbe članka 37. i članka 45. Zakona o
lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj
7. svibnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru člana Poglavarstva Općine Viškovo

I

Dragan Škrobonja, izabran je za člana Poglavarstva

11.
Na temelju odredbe članka 37. i članka 45. Zakona o

lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, broj 90/
92), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj
7. svibnja 1993. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru člana Poglavarstva Općine Viškovo
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I.

Ljiljana Trinajstić , izabrana je za črana Poglavarstva
Općine Viškovo, zadužena za resor socijalna skrb i pri-
marna zdravstvena zaštita.

Ljfijana Trinajstić , funkciju člana Poglavarstva Općine
Viškovo obnašat će s danom 7. svibnja 1993. godine.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u »Službenim novinama« Županije primorsko
goranske.

Klasa: 022-05/93-01/4
Viškovo, 7. svibnja 1993.

OPČINSKO VIJEČE OPČINE VISKOVO

Predsjednik Vijer:a
Bruno Ottochian, v.r.


