
Na temelju članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 
94/13) i 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 ______. sjednici održanoj ___. prosinca 2016. godine 
donijelo je 
 

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu  

 
 

Članak 1.  
 

U Programu gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu 
(Službene novine Općine Viškovo broj 10/15 i 5/16), u daljnjem tekstu Program, članak 1. 
mijenja se i glasi:  

Ovim Programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na 
području Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina) za 2016. godinu.  
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu sadrži 
opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za 
gospodarenje otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za 
ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.  
 
 

II. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM  
 

a) Građevinski objekt za reciklažno dvorište 1.450.000,00 kn 

b) Projektna dokumentacija – reciklažno dvorište 6.250,00 kn 

 UKUPNO: 1.456.250,00 kn 

                                   (slovima: milijunčetrstopedesetišesttisućadvjestopedesetkuna i 00/100) 
 

  
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je slijedeći: 

- Ostale pomoći 996.400,00 kn 

- Opći prihodi i primici 398.600,00 kn 

- Ostali prihodi za posebne namjene – naknade za koncesije 55.000,00 kn 

  

UKUPNO: 1.456.250,00 kn 
            (slovima: milijunčetrstopedesetišesttisućadvjestopedesetkuna i 00/100) 

 
 

Članak 2.  
Članak 2. mijenja se i glasi: 
 
Ukupna sredstva koja se planiraju uložiti za realizaciju Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu iznose 1.456.250,00 kn i identična su 
planiranim sredstvima u  Proračunu za 2016. godinu. 



 
Članak 3.  

 
Ove 2. izmjene i  dopune Programa stupaju  na snagu danom objave u "Službenim novinama 
Općine Viškovo”.  
 
KLASA: 400-09/15-01/43 
URBROJ: 2170-09-06/05-16-5 
Viškovo, _____. prosinca 2016. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

Predsjednica Općinskog vijeća: 
 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. 
 

 

 

 


