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Općina Viškovo 
48. 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/ 
94), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 
10. rujna 1998. donosi 

O D L U K U 
o suradnji s Općinom Emestinovo 

I. 

Općina Viškovo i Općina Emestinovo će potpisati Po
velju o suradnji. 

II. 

Općina Viškovo i Općina Emestinovo će ostvarivati 
suradnju na gospodarskom, kulturnom i športskom planu, 
kao i svaku drugu suradnju koja je od interesa za dvije 
općine. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom 
glasilu Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/98-01/23 
Ur. broj: 2170-09-01-1-98-5 
Viškovo, 10. rujna 1998. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Blažić, dipl.oec, v.r. 

49. 
Na temelju članka 45. Zakona o lokalnoj samoupravi i 

upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93 i 117/93) i 
članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Pri
morsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), Općinsko 
vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 10. rujna 1998. 
donosi 

O D L U K U 
o Izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija 

učenicima i studentima 

Članak 1. 

U tekstu Odluke o dodjeli stipendija učenicima i stu
dentima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 
broj 16/96) u članku 5. stavak 1. iza točke 2. dodaje se nova 
točka 3- koja glasi: 

»3. Socijalni status: 
— djeca roditelja poginulih, nestalih i zatočenih u Do

movinskom ratu broj bodova 20 
— djeca invalida Domovinskog rata broj bodova 15 
— djeca roditelja koji imaju dječji doplatak 

broj bodova 10« 

Uvjeti prihoda: 
— jednočlano domaćinstvo 
— dvočlano domaćinstvo 
— tročlano domaćinstvo 

četveročlano domaćinstvo 

broj bodova 10 
(800,00 kn/mjesečno) 

(1.300,00 kn/mjesečno) 
(1.800,00 kn/mjesečno) 
(2.200,00 kn/mjesečno) 

te za svakog daljnjeg člana -I- 400,00 kn 

Članak 2. 

U tekstu Odluke o dodjeli stipendija učenicima i stu
dentima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 
broj 16/96) članak 8. mijenja se u cjelosti te izmijenjen glasi: 

»Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo će svake go
dine raspisati novi natječaj za dodijelu stipendija, u kojem 
ravnopravno mogu sudjelovati dosadašnji korisnici stipen
dije ukoliko ispunjavaju uvjete iz Odluke.« 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije. 

Klasa: 021-04/98-01/23 
Ur. broj: 2170-09-01-1-98-2 
Viškovo, 10. rujna 1998. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Blažić, dipl. oec, v.r. 

50. 
Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Slu

žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/ 
94), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 
10. rujna 1998. godine donosi 

O D L U K U 
o prigodnoj prodaji 

Članak 1. 
U Općini Viškovo, svaki dan osim nedjelje na prostoru 

bivšeg skladišta Novi dom u ograđenom prostoru, održavat 
će se prigodne prodaje. 

Članak 2. 

Prigodna prodaja na uređenom prostoru iz članka 1. 
ove Odluke može se održavati u vremenu od 7,00 — 18,00 
sati. 
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Članak 3. f 

Dozvoljena je prodaja robe široke potrošnje, poljopri
vrednih proizvoda i to na štandovima, napravama, montaž
nim objektima, prikolicama, kamionska prodaja i slično. 

Članak 4. 

» Dnevnu naknadu za korištenje prostora iz članka 1. ove 
Odluke utvrditi će Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo. 

Naknadu iz stavka 1. ovog članka ne plaćaju HRVI 
Domovinskog rata, obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili 
nestalih hrvatskih branitelja. 

Članak 5. 

Zainteresirani za prodaju dužni su ishodovati dozvolu 
za prodaju od Općine Viškovo, za svaki dan. 

Članak 6. 

Robu mogu prodavati pravne i fizičke osobe koje posje
duju odobrenje nadležnog tijela za prodaju. 

Članak?. 

Izvan područja utvrđenog ovom Odlukom zabranjuje se 
prigodna prodaja. 

Nepridržavanje, odnosno kršenje odredaba ove Odluke 
predstavlja prekršaj. 

Za prekršaj iz ove Odluke pravna osoba će se kazniti sa 
2.000,00 kuna, odgovorna osoba u pravnoj osobi sa 200,00 
kuna, a fizička osoba sa 200,00 kuna. 

Komunalni redar ovlaštenje naplatiti novčanu kaznu za 
prekršaj iz članka 7. ove Odluke na mjestu izvršenja prekr

šaja, kada je počinitelj prekršaja zatečen u njegovu izvrše
nju. 

O naplaćenoj kazni izdaje se potvrda. 

Članak 8. 

Općinsko poglavarstvo može u naročito opravdanim 
prilikama (blagdani, proslave i drugo) prvenstveno odrediti 
svojom odlukom i druga područja za prigodnu prodaju. 

Komunalni redar Općine Viškovo nadzire primjenu 
odredbi ove Odluke i naplaćuje novčane kazne utvrđene 
člankom 7. ove Odluke. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Članak 10. 

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« 
Primorsko-goranske županije. 

Članak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage 
Odluka o prigodnoj prodaji na javnoj površini od 8. pro
sinca 1994. godine Klasa: 021-05/94-21. 

Klasa: 021-04/98-01/23 
.Ur. broj: 2170-09-01-1-98-4 
Viškovo, 10. rujna 1998. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Blažić, dipl. oec., v.r. 


