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Viškovo
12.

Na temelju č lanka 8. Odluke o privremenom ustrojstvu
i na č inu rada Opć inskog vije ća i drugih tijcla Opć inc Vi-
škovo. članka 88. i 89. Zakona o športu (»Narodne no-
vine«. broj 60192 i 25/93) Op ć insko vije će Opć ine Viškovo,
n či sjednici 30. lipnja 1993., donijelo je

ODLUKU
• preuzimanju u vlasništvo Op ćine N'iškoio šport4ih

objekuta od zna č enja za razvoj športa u Op ć ini Viškovo

Čhinak 1.

Sportski objekti zna čenja za ražvoj športa u. Opeini
VilKovo. u dijelu kojem obullva ćaju nekretnine i njima
pripadaju će pokretnine u društvenorn vlasništvu, na kojima
pravo korištenja i raspolaganja imaju športski savezi, udru-
ženja športskih organizacna i saveza te društvene športske
organizactie odnosno njihovi pravni sljednici, postaju vla-
sni š tvo Opć ine Viškovo i to:
1. Nogometno it.tralište
2. Roblište u N:far čelinna
3. 13o ćalište u Viškovu
4. Roćalište u Saršonirna

ČT,tnA 2.
Odlukom Pog1a% urstva Opć ine Vškow odredit ćc sc

nadn korištenja športskih oby2kata iz č lanka I. ove Od-
ittke.

Č lanak 3.

Offluka stupa na snagu danorn donoše.nja, a objavit će
se u ,,Sktžbenim novinama« Zupanije prirnorsko-goran.ske.

Klasa: 022-05/93-02/6
Vi ,;ko., 0. 30. lipnja 1993.

OPĆ INSKO VLIE ČE OPĆ INE VIŠKOVO

Predsjednik Vije ća
Bruno Ottochian, v.r.

13.
Na temelju članka 8. Odluke o privremenom ustrojstvu

i na č inu rada Opć inskog vijeća i drugih tijcla Op ć ine Vi-
škovo, članka 72, 88. i 89. Zakona o športu (»Narodne
novine« broj 60/92 i 25/93), Op ć insko vijeće Opć ine Vi-
škovo. na sjednici 30. lipnja 1993. donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju športskih objekata od zna čaja za Opć inu
Viškovo

Članak 1.

Utvrđuju se sljede ć i športski objekti od zna čenja za
Općinu Viškovo:
1. Nogometno igralište »Halubjan« Viškovo
2. Boćalište u Marčeljima
3. Boćalište u Viškovu

4. Boćalište u Saršonima
5. Školsko igralište škole »Sv. Matej« Viškovo

Članak 2.

Posebnom Odlukorn Op ć inskog vije ća Opć ine Viškovo
odredit će se o preuzimanju u vlasništvo odredenog šport-
skog ohjckta iz č lanka 1. ove Odluke.

Č lanak 3.

0‘.11uka stupa n a snagu drmorn donošenja, a objavit ćc
sett ›,Službenini novinarna« Žntpanije prirnorsko-goranske.

Kl<cs'a: 022-05/93-02/6
30. lipnja 1993.

OPĆ INSKO VIJE ĆE OPĆ INE VIŠKOVO

Predsjednik Vije ća
BilMO ffitochian, v, r.

Na t rnelju č lanka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi i
npravi (»Narocine novine« 90/92). Opć insko vijeće Opć ine,
ViSkovo. nu sjednid održanoj dana 30. lipnja 1993. godinc
donosi

ODLUKU

o innjenaroa i o dopuni Poslovnika Op ć in%kog vijeća
Općine

Č lanak 1.

U PosIo\ niku Op ć inskog vije ća Opć ine Viškovo
- č lanak 7. stav 1. alineja 5., č lanak 19. stav 2.. č lanci
22.. 23.. 24., 25.	 brišu se.

Članak 2.
• č lanku 13. st. 3. mijenja se i glasi:
,\/ije ćniku mandat prestaje danom podnoSenja

ostavke. donošenja odiuke vije ća osim u slu čaju iz stavka 1.
alineja 4. ovog č lanka kada mu mandat prestaje danom
kada predstavni čko • tijelo svojom odlukom utvrdi da jc
dužnost č lana nespojiva s nekom drugom dužnoš ću«.

Č ianak 3.

U elanku 28. stav 1. alineja 5. mijenja se i glasi:
- »daje inicijativu za promjenu podru čja Opć ine.«

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će

se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 022-05/93-02/6
Viškovo, 30. lipnja 1993.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednik Vije ća

Bruno Ottochian, v.r.


