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Stranica 10 – broj 2.

OPĆINSKO VIJEĆE

1.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

Na temelju članka 8. Statuta Općine Viškovo (“Službene
novine Primorsko - goranske županije” broj: 25/09, 6/13.,
15/13., 33/13., 14/14. i “Službenih novina Općine Viškovo” broj: 3/14.) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima
Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske
županije” broj 20/11.), Općinsko vijeće Općine Viškovo
na 21. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine donijelo
je slijedeću

KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-4
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine

Odluku
o dodjeli nagrade Općine Viškovo
za životno djelo
Borisu Radoviću - Belom, dodjeljuje se Nagrada Općine
Viškovo za životno djelo u 2015. godini za cjelokupno
postignuće, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i
ugledu Općine Viškovo.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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Stranica 11 – broj 2.

2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

Na temelju članka 8. Statuta Općine Viškovo (“Službene
novine Primorsko - goranske županije” broj: 25/09, 6/13.,
15/13., 33/13., 14/14. i “Službenih novina Općine Viškovo” broj: 3/14.)) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima
Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske
županije” broj: 20/11.), Općinsko vijeće Općine Viškovo
na 21. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine donijelo
je slijedeću

KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-6
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine

Odluku
o dodjeli godišnje nagrade
Općine Viškovo
Mons. Ivanu Nikoliću, dodjeljuje se Godišnja nagrada
Općine Viškovo u 2015. godini koji je svojim radom i djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda
Općine Viškovo.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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3.

Stranica 12 – broj 2.
Članak 2.

Na temelju članka 14. Odluke o nagrađivanju najboljih
sportašica i sportaša Općine Viškovo (“Službene novine
Primorsko-goranske županije” broj 6/13.i 4/14.) i članka
35. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09. i 6/13., 15/13, 33/13,
14/14. i Službene novine Općine Viškovo 3/14.) Općinsko
vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj dana 10.
ožujka 2016. godine donijelo je
Odluku
o nagrađivanju najbolje sportašice
Općine Viškovo za 2015. godinu
Članak 1.
Sportašici LORENI JURIŠIĆ iz Viškova, Marinići, Turkovo 54, članici Kickboxing kluba “Sušak” iz Rijeke i Taekwondo kluba “Rijeka” iz Rijeke dodjeljuje se Nagrada
Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu u ženskoj
kategoriji (pojedinačno) za 2015. godinu.

Dobitnici Nagrade Općine Viškovo iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se plaketa i novčana nagrada.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-8
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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4.

Stranica 13 – broj 2.
Članak 2.

Na temelju članka 14. Odluke o nagrađivanju najboljih
sportašica i sportaša Općine Viškovo (“Službene novine
Primorsko-goranske županije” broj 6/13., 4/14.) i članka
35. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09., 6/13., 15/13, 33/13.,
4/14. i “Službene novine Općine Viškovo” broj 3/14.)
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj
dana 10. ožujka 2016. godine donijelo je
Odluku
o nagrađivanju najboljeg sportaša
Općine Viškovo za 2015. godinu
Članak 1.
Sportašu MARINU JOTANOVIĆU iz Viškova, Bezjaki
20, članu Triatlon kluba Rival Rijeka i Biciklističkog kluba Rijeka dodjeljuje se Nagrada Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (pojedinačno)
za 2015. godinu.

Dobitniku Nagrade Općine Viškovo iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se plaketa i novčana nagrada.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-9
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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5.

Stranica 14 – broj 2.
Članak 2.

Na temelju članka 14. Odluke o nagrađivanju najboljih
sportašica i sportaša Općine Viškovo (“Službene novine
Primorsko-goranske županije” broj 6/13.i 4/14.) 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 3/14.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2016. godine donijelo je
Odluku
o nagrađivanju najbolje sportske ekipe
u ženskoj kategoriji
Općine Viškovo za 2015. godinu
Članak 1.
Sportskoj ekipi TWIRLING KLUB VIŠKOVO iz Viškova, Vozišće 3, dodjeljuje se Nagrada Općine Viškovo za
najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (ekipno)
za 2015. godinu.

Dobitniku Nagrade Općine Viškovo iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se plaketa i novčana nagrada.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo.
KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-10
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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6.

Stranica 15 – broj 2.
Članak 2.

Na temelju članka 14. Odluke o nagrađivanju najboljih
sportašica i sportaša Općine Viškovo (“Službene novine
Primorsko-goranske županije” broj 6/13.i 4/14.) i članka
35. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09. i 6/13., 15/13, 33/13.,
14/14. i “Službene novine Općine Viškovo broj 3/14.)
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj
dana 10. ožujka 2016. godine donijelo je
Odluku
o nagrađivanju najbolje sportske ekipe
u muškoj kategoriji
Općine Viškovo za 2015. godinu
Članak 1.
Sportskoj ekipi RUKOMETNI KLUB “VIŠKOVO” iz
Viškova, Vozišće 3, dodjeljuje se Nagrada Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji
(ekipno) za 2015. godinu.

Dobitniku Nagrade Općine Viškovo iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se plaketa i novčana nagrada.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-11
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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7.

Stranica 16 – broj 2.
Članak 2.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj
28/10), te članka 35. Statuta Općine Viškovo (“Službene
novine Primorsko-goranske županije”, broj 25/09, 6/13,
15/13, 33/13 I 14/14 te “Službene novine Općine Viškovo”, broj 3/14), Općinsko vijeće Općine Viškovo na prijedlog Općinske načelnice na 21. sjednici održanoj 10.
ožujka 2016. godine donosi
Odluku
o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika (“Službene novine Primorsko - goranske županije” broj 40/10, 40/12 i 9/14) članak 2. mijenja se na
način da se iza točke 6. doda točka 7. koja glasi:
Radna mjesta 10. klasifikacijskog ranga
Dosadašnja točka 7. postaje točka 8.

           1,388

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-20
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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8.

Stranica 17 – broj 2.
Članak 2.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne Novine” broj: 79/06.,
110/15.), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,
60/01., 129/05. 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13.), 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 21.
sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine donijelo je
Program
javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka
Općine Viškovo za 2016. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanica Rijeka Općine
Viškovo za 2016. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i
djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo koji se odnose
na:
–– Redovnu djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka sukladno Programu Hrvatske
gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka i troškovniku za 2016. godinu.

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka Općine Viškovo
za 2016. godinu financirati će se u iznosu od 20.000,00
kuna
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 1. osiguravaju se u aktivnosti Javni red i sigurnost Proračuna Općine
Viškovo za 2016. godinu.
Članak 4.
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka Općine Viškovo
za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/16-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-16-21
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v. r.

Petak, 11. ožujka 2016.
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9.
Nakon uspoređivanja objavljenog s izvornim tekstom Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti – Komunalnog društva Viškovo d.o.o.,
koju je donijelo Općinsko vijeća Općine Viškovo dana 16.
rujna 2015. godine objavljena u “Službenim novinama
Općine Viškovo” broj  6/15., utvrđene su pogreške te se
daje
Ispravak
Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje
komunalnih djelatnosti – Komunalnog društva
Viškovo d.o.o.
U članku 2. stavku 2. Izjave o osnivanju koja je sastavni
dio Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje
komunalnih djelatnosti – Komunalnog društva Viškovo
d.o.o., KLASA 021-04/15-01/06, URBROJ 2170-0904/27-15-13, utvrđena je pogreška skraćenog naziva tvrtke te ispravak glasi: “Skraćena tvrtka glasi: Komunalno
društvo Viškovo d.o.o.”.
U članku 5. Izjave o osnivanju koja je sastavni dio Odluke
o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih
djelatnosti – Komunalnog društva Viškovo d.o.o., KLASA 021-04/15-01/06, URBROJ 2170-09-04/27-15-13,
utvrđena je pogreška u smislu da navedene djelatnosti nisu
bile u potpunosti u skladu sa zakonskim nazivima djelatnosti određene posebnim propisima te ispravak glasi:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
tržnice na malo,
održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,
obavljanje dimnjačarskih poslova,
javna rasvjeta,
upravljanje grobljem,
djelatnost druge obrade otpada,
djelatnost oporabe otpada,
djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,
djelatnost prijevoza otpada,
djelatnost sakupljanja otpada,
djelatnost trgovanja otpadom,
djelatnost zbrinjavanja otpada,
gospodarenje otpadom,
djelatnost ispitivanja i analize otpada,
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili
klimatizacije u zgradi,
* stručni poslovi prostornog uređenja,

Stranica 18 – broj 2.

* djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu,
* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu,
* javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu,
* prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu,
* agencijske djelatnosti u cestovnom prometu,
* djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom
prometu,
* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom
prometu,
* prijevoz za vlastite potrebe,
* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
* pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
* pružanje usluga smještaja,
* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili
bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
* proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala,
* proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca,
* poljoprivredna djelatnost,
* integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda,
* poljoprivredno-savjetodavna djelatnost,
* djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih
usluga,
* djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija,
* djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa,
* djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija,
* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
* univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija,
* usluga s posebnom tarifom,
* djelatnost nakladnika,
* distribucija tiska,
* djelatnost javnog informiranja,
* proizvodnja energije,
* prijenos, odnosno transport energije,
* skladištenje energije,
* distribucija energije,
* upravljanje energetskim objektima,
* opskrba energijom,
* trgovina energijom,
* organiziranje tržišta energijom,
* transport nafte naftovodima,
* transport naftnih derivata produktovodima,
* transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim
vozilom,

Petak, 11. ožujka 2016.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
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trgovina na malo naftnim derivatima,
skladištenje nafte i naftnih derivata,
skladištenje ukapljenog naftnog plina,
trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom,
trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom,
proizvodnja električne energije,
prijenos električne energije,
distribucija električne energije,
organiziranje tržišta električne energije,
opskrba električnom energijom,
trgovina električnom energijom,
proizvodnja toplinske energije,
opskrba toplinskom energijom,
distribucija toplinske energije,
djelatnost kupca toplinske energije,
poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta,
poslovi održavanja javnih cesta,
ostali poslovi upravljanja javnim cestama,
održavanje javnih garaža i parkirališta,
usluge na parkiralištima i garažnim objektima
djelatnost javne vodoopskrbe,
djelatnost javne odvodnje,
posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama,
djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih
voda,
bojenje i izrada horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima
održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije te
svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu,
održavanje i popravak motornih vozila,
kupnja i prodaja robe,
pružanje usluga u trgovini,
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
zastupanje inozemnih tvrtki,
usluge informacijskog društva;
skladištenje robe,
obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
posredovanje u prometu nekretnina ,
poslovanje nekretninama,
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti,
savjetovanje u vezi s upravljanjem,
oglašavanje preko medija,
tiskanje novina, časopisa, periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela, glazbenih rukopisa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih
oglasa,
iznajmljivanje oglasnog prostora,
proizvodnja i postavljanje reklamnih panoa,
organiziranje sajmova, zabavnih parkova, koncerata,

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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gospodarenje šumama,
građenje, projektiranje i nadzor u hortikulturi,
izvođenje hortikulturnih radova,
upravljanje i održavanje poligona za obuku vozača
upravljanje i održavanje sportskih građevina
prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih,
znatno oštećenih i napuštenih vozila
proizvodnja sjemena  
dorada sjemena
pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
stavljanje na tržište sjemena
proizvodnja sadnog materijala
pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
stavljanje na tržište sadnog materijala
uvoz sadnog materijala
proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
promet gnojivima i poboljšivačima tla

KLASA: 022-01/15-01/18
URBROJ: 2170-09-04/02-16-19
Viškovo, 10. ožujak 2016. godine
PROČELNIK
Robert Simčić, dipl.oec.

Petak, 11. ožujka 2016.

SLUŽBENE NOVINE

10.
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
OPĆINE VIŠKOVO
Saršoni 19, 51216 VIŠKOVO
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–– sitni inventar utrošeno je 200,00 kn,
–– usluge telefona, mobitela, interneta i pošte utrošeno
je 4.000,00 kn,
–– usluge prijevoza 15.000,00 kn,
–– zakupnina i najam utrošeno je 6.000,00 kn,
–– ostale usluge - čišćenje prostora i dr. utrošeno je
950,00 kn.

Financijski izvještaj za 2015. godinu
Utrošena sredstva u 2015. su 28.350,00 kn, rashod   po
stavkama:
–– uredski matrijal utrošeno je 1.200,00 kn,
–– energija utrošeno je 1.000,00 kn,

U viškovu 20.03.2016.
Predsjednik VSNM Općine Viškovo
Goran Janković, v.r.

Petak, 11. ožujka 2016.

SLUŽBENE NOVINE

11.
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3293 Reprezentacija planirana sredstava 9.500,00 kn.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
OPĆINE VIŠKOVO
Saršoni 19, 51216 VIŠKOVO
Financijski plan za 2016. godinu
projekcija za 2017. i 2018. godinu
Ukupna planirana sredstva za 2016. su 17.000,00 kn.
Projekcija za 2017 i 2018 iznose 17.000,00 kn.
Detaljnija potrošnja slijedni u daljnjem opisu:
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.500,00 kn.
Plaćanje pjevačkog zbora povodom obilježavanja
Dana Vijeća koji će se održati 28.06.2016.godine.

Obilježavanje krsne slave VSNM Vidovdan
28.06.2016 planirana sredstva 9.500,00 kn.
3231 Usluge mobilnog telefona planirana sredstva su
2.000,00 kn.
3221 Potrošni materijal Papir A4 1.000,00 kn.
3221 Potrošni materijal Toneri za printer 1.000,00 kn.

U Viškovu, 09.10.2015.
Predsjednik VSNM Općine Viškovo
Goran Janković, v.r.

Petak, 11. ožujka 2016.

SLUŽBENE NOVINE

12.
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
OPĆINE VIŠKOVO
Saršoni 19, 51216 VIŠKOVO
Financijski plan za 2016. godinu
projekcija za 2017. i 2018. godinu
Ukupna planirana sredstva za 2016 su 17.000,00 kn.
Projekcija za 2017 i 2018 iznose 17.000,00 kn.
Detaljnija potrošnja slijedi u dalnjem opisu:
Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 kn.
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Rashodi za usluge 8.500,00 kn:
–– mobitel 1.500,00 kn
–– Internet 1.000,00 kn
–– usluge promidžbe i informiranja 1.500,00 kn
–– ostale usluge 500,00 kn
–– računalne usluge 1.000,00 kn
–– intelektualne i osobne usluge 3.000,00 kn
Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
–– službena putovanja 6.000,00 kn.

U Viškovu, 09.10.2015.
Predsjednik
Enes Ćoralić, v.r.

Petak, 11. ožujka 2016.

SLUŽBENE NOVINE
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Petak, 11. ožujka 2016.

SLUŽBENE NOVINE
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“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo
Uredništvo: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić. dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka
Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove
informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr
Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka

