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Općina Viškovo 
i. 

Na temelju članka 27. 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 vije
će Općine Viškovo, na svojoj sjednici održano] 28. siječnja 
1999. godine donosi 

ODLUKU 
o utvrđivanju naknade troškova, odnosno izgubljene za

rade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i članova 
Poglavarstva Općine Viškovo 

Članak 1. 
Vijećnicima, članovima radnih tijela Vijeća i članovima 

Općinskog poglavarstva Općine Viškovo pripada mjesečna 
naknada, odnosno izgubljena zarada, za rad u Vijeću i Op
ćinskom poglavarstvu Općine. 

Članak 2. 
Visina mjesečne brutto naknade za rad U Vijeću, radnim 

tijelima Vijeća i Poglavarstva određuje se u razmjeru prema 
osnovici koju čini osnovna plaća pročelnika Upravnog odje
la uvećana za 175 bodova na ime naknade za topli obrok 
(članak 2. i 3. Pravilnika o plaćama, »Službene novine« 
PGŽ broj 19/98). 

Članak 3. 
Vijećnik za svoj rad u Vijeću ima pravo na mjesečnu na

knadu u visini 12,0% osnovice iz članka 2. ove Odluke. 

Članak 4. 
Ukoliko je vijećnik i član stalnog radnog tijela Vijeća ima 

pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini 2,0% osnovice iz 
članka 2. ove Odluke, za one mjesece u kojima je održan 
sastanak. 

Članak 5. 
Vanjski član stalnog radnog tijela ima pravo na mjesečnu 

naknadu u visini 6,0% osnovice iz članka 2. ove Odluke, za 
one mjesece u kojima je održan sastanak. 

Članak 6. 
Potpredsjednik Vijeća za svoj rad u Vijeću ima pravo na 

mjesečnu naknadu u visini 18,0% osnovice iz članka 2. ove 
Odluke. 

Članak 7. 
Predsjednik Vijeća i član Općinskog poglavarstva za svoj 

rad u Vijeću i Općinskom poglavarstvu Općine ima pravo 
na mjesečnu naknadu u visini 28,0% osnovice iz članka 2. 
ove Odluke. 

Članak 8. 
Vijećniku, odnosno članovima radnih tijela Vijeća, uma

njuje se mjesečna naknada, odnosno izgubljena zarada za 
rad, proporcionalno neopravdanom neprisustvovanju sjed
nicama u tijeku mjeseca. 

Opravdanim izostankom se smatra izostanak zbog bole
sti, smrti osoba iz obitelji, te poslovne spriječenosti, a koji 
je opravdan prije zakazanog datuma zasjedanja Općinskog 
vijeća. 

Stavak 1.12. ovog članka primjenjuje se i za članove Op
ćinskog poglavarstva, potpredsjednike i predsjednike Vi
jeća, te članove stalnih radnih tijela: 

Članak 9. 
Vijećnicima, članovima Općinskog poglavarstva kao i 

vanjskim članovima stalnih radnih tijela pripada dnevnica 
za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi 
putovanja sukladno Zakonu. 

Članak 10. 
U Proračunu Općine Viškovo osiguravaju se sredstva za 

namjenu iz članka 2. i članka 9. ove Odluke. 

Članak 11. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Od

luka o utvrđivanju naknade troškova, odnosno izgubljene 
zarade za rad Vijećnika, članova radnih tijela vijeća i člano
va Poglavarstva Općine Viškovo donijeta na sjednici Općin
skog vijeća Općine Viškovo održanoj 2. veljače 1995. godine 
i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade 
troškova, odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika, člano
va radnih tijela vijeća i članova Poglavarstva Općine Viško
vo donijeta na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo 
održanoj 16. ožujka 1995. godine. 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim 

novinama« Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/99-01/1 
Ur. br.: 2170-09-01-1-99-3 
Viškovo, 28. siječnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
Presjednik 

Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, 

dipl. oec, VJ-. 

2. 
Na temelju članka 10. Zakona o komunalnom gospodar

stvu (»Narodne novine« RH broj 36/95,109/95 i 70/97), Jav
nog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnja-
čarstkih poslova od 19. prosinca 1998. godine i članka 25. 
Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-go
ranske županije broj 16/93 i 29/94), Općinsko vijeće Općine 
Viškovo, na sjednici održanoj 28. siječnja 1999. godine do
nosi 

ODLUKU 
o dodjeli koncesije komunalnih djelatnosti 

dimnjačarskih poslova 

I. 
Na temelju javnog natječaja objavljenog dana 19. pro

sinca 1998. godine u dnevnom glasilu »Novom listu«, Općin
sko vijeće Općine Viškovo (u nastavku teksta: davatelj 
koncesije) prihvaća ponudu Društva za dimnjačarske usluge 
»Dimnjačar« d.o.o. iz Rijeke, Vodovodna 37 (u nastavku 
teksta: kiosk koncesije), te daje korisniku koncesije obavlja
nje dimnjačarskih poslova. 
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Komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova korisnik 
koncesije će obavljati na području Općine Viškovo, utvrđe
nim planom dimnjačarskih područja. 

II. 
Komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova, a koja se 

daje u koncesiju temeljem ove Odluke određena je člankom 
3. stavak 1. točkom 12. i stavkom 13. Zakona o komunal
nom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95) i Odlu
kom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primor
sko-goranske županije broj 29/96). 

Dimovodni objekti koji se obvezno pregledavaju, od
nosno čiste i rokovi pregleda i čišćenja određeni su Odlu
kom o dimnjačarskoj službi. 

III. 
Korisnik koncesije je dužan dimnjačarske poslove obav

ljati tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način ko
jim se štiti okoliš, a koja je naveo u ponudi. 

IV. 
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na podru

čju Općine Viškovo dodjeljuje se na rok od 5 godina. Rok 
teče od dana sklapanja ugovora o koncesiji obavljanja dim
njačarskih poslova u skladu s ovom Odlukom. 

Naknada za dodijeljenu koncesiju dimnjačarskih poslova 
određuje se u visini 10% od netto cijene, odnosno 4,90 kn 
po čišćenju i kontroli dimnjaka po priključenom ložištu i 
plaća se mjesečno do 15-og u mjesecu za protekli mjesec. 

Naknada za koncesiju iz stavka 1. plaća se u korist Pro
računa Općine Viškovo davatelja koncesije. 

VI. 
Na temelju ove Odluke, a u skladu s člankom 9. Odluke 

o dimnjačarskoj službi, ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo 
Općine Viškovo da sa korisnikom koncesije sklopi Ugovor 
o koncesiji kojim će se utvrditi prava i obveze korisnika 
koncesije. 

VII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim 

novinama« Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/99-01/1 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-4 
Viškovo, 28. siječnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, 

đipl. oec, v. r. 

3. 
Na temelju članka 10. Zakona o komunalnom gospodar

stvu (»Narodne novine« RH broj 36/95,109/95 i 70/97), Jav
nog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova 
crpljenja i prijevoz fekalija iz septičkih sabirnih i crnih jama 
od 19. prosinca 1998. godine i članka 25. Statuta Općine Vi
škovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 
broj 16/93 i 29/94), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 
sjednici održanoj 28. siječnja 1999. godine donosi 

ODLUKU 
o dodjeli koncesije komunalnih djelatnosti 

crpljenja i prijevoza fekalija iz septičkih sabirnih 
i crnih jama 

I. 
Na temelju Javnog natječaja objavljenog dana 19. pro

sinca 1998. godine u dnevnom glasilu »Novom listu«, Općin
sko vijeće Općine Viškovo (u nastavku teksta: davatelj kon
cesije) prihvaća ponudu »IND - EKO« Industrijska ekologi
ja i zaštita okoliša d.o.o. iz Rijeke, Ante Starčevića 2 (u na
stavku teksta: korisnik koncesije), te daje korisniku 
koncesije obavljanje crpljenja i prijevoza fekalija iz septič
kih sabirnih i crnih jama. 

Komunalnu djelatnost obavljanja crpljenja i prijevoza fe
kalija iz septičkih sabirnih i crnih jama, korisnik koncesije 
će obavljati na području Općine Viškovo. 

II. 
Komunalna djelatnost crpljenja i prijevoza fekalija iz sep

tičkih sabirnih i crnih jama, a koja se daje u koncesiju teme
ljem ove Odluke određena je člankom 3. stavak 1. točkom 
2. i člankom 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Na
rodne novine« broj 36/95) i Odlukom o komunalnim djelat
nostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 
broj 13/96). 

III. 
Korisnik koncesije je dužan poslove crpljenja i prijevoza 

fekalija iz septičkih sabirnih i crnih jama obavljati tehničkim 
sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se štiti oko
liš, a koja je naveo u ponudi. 

IV. 
Koncesija za obavljanje poslova cjepljenja i prijevoza fe

kalija iz septičkih sabirnih i crnih jama na području Općine 
Viškovo dodjeljuje se na rok od 5 godina. Rok teče od dana 
sklapanja ugovora o koncesiji obavljanja poslova crpljenja i 
prijevoza fekalija iz septičkih sabirnih i crnih jama u skladu 
s ovom Odlukom. 

V. 
Naknada za dodijeljenu koncesiju poslova crpljenja i pri

jevoza fekalija iz septičkih sabirnih i crnih jama određuje se 
u visini 11% od netto cijene izvršene i fakturirane usluge i 
plaća se mjesečno do 15-og u mjesecu za protekli mjesec. 

Naknada za koncesiju iz stavka 1. plaća se u korist Pro
računa Općine Viškovo davatelja koncesije. 

VI. 
Na temelju ove Odluke, a u skladu s člankom 4. Odluke 

o komunalnim djelatnostima, ovlašćuje se Općinsko pogla
varstvo Općine Viškovo da sa korisnikom koncesije sklopi 
Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi prava i obveze ko
risnika koncesije. 

VII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim 

novinama« Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/99-01/1 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-5 
Viškovo, 28. siječnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, 

dipl. oec, v. r. 


