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Općina Viškovo 
3. 4. 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe
ne novine« Primorsko-goranske Županije broj 16/93 i 29/94), 
Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 2. 
ožujka 2000. godine donosi 

ODLUKU 
o Izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za kreditiranje 

poduzetništva na području Općine Viškovo 

Članak 1. 

U Odluci o kriterijima za kreditiranje poduzetništva na 
području Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-
goranske županije broj 12/98 i 14/99) 
„ U odjeljku 3. KANDIDATURA ZA KREDIT, dodaju 

se nove točke 3.1) i 3.2), koje glase: 
»3.1) RAZVRSTAVANJE PROGRAMA PREMA 

VRSTI DJELATNOSTI 
a) proizvodnja 
b) proizvodne usluge 
c) deficitarne usluge 
d) ostale usluge« 

»3.2) PRIPREMLJENOST DOKUMENTACIJE 
PREMA ZAHTJEVU BANKE 

Sredstva za prihvaćene programe na Odboru i dostavlje
ne banci na rješavanje dodjeljivat će se prema gotovosti do
kumentacije.« 

Članak 2. 

U odjeljku 4. BODOVANJE, na kraju odjeljka dodaje se 
Napomena koja glasi: 

»Dodjela bodova prema Odjeljku 4. BODOVANJE, a 
prema kriterijima 7, 8 i 9 vrijedi samo za kandidate podno
sitelje Zahtjeva za kredit«. 

Članak 3. 

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za 
kreditiranje poduzetništva na području Općine Viškovo stu
pa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske Županije. 

Klasa: 021-04/00-01/4 
Ur. broj: 2170-09-01-1-00-6 
Viškovo, 2. ožujka 2000. 

OpĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Blažić, dipL oec, v. r. 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe
ne novine« Primorsko-goranske županije broj 16793 i 29/94), 
Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 2. 
ožujka 2000. godine donijelo je 

ODLUKU 
o prihvaćanju kapitalnog projekta i plana 

za financiranje kapitalnog projekta 

Članak 1. 
Izgradnja kolektora mješovite kanalizacije - kanalizacija 

Viškovo kapitalni je projekt u Općini Viškovo. 
Objekt kolektora mješovite kanalizacije - kanalizacija Vi

škovo namijenjen je odvodnji oborinskih i fekalnih voda. 
Izgradnja vodovoda Mladenići kapitalni je projekt u Op

ćini Viškovo. 
Objekt vodovoda Mladenići namijenjen je za opskrbu 

pitkom vodom naselja Mladenići. 

Članak 2. • 
Izgradnja objekata iz članka 1. realizirat će se sljedećom 

dinamikom: / 
: kolektor mješovite kanalizacije - kanalizacija Viškovo -

početak radova 1. ožujka 2000. godine, završetak 1. lipnja 
2000. godine, 

- vodovod Mladenići - početak radova 1. listopad 2000. 
godine, završetak 1. prosinac 2000. godine. 

Članak 3. 
Za izgradnju objekata iz članka 1. ove Odluke predviđaju 

se sredstva u iznosu od 3.420.829,50 kuna i to za: 
- kolektor mješovite kanalizacije 

- kanalizacija Viškovo 2.960.258,00 kn 
- vodovod Mladenići 460.571,50 kn 

Članak 4. 
Sredstva iz članka 3. ove Odluke osigurat će se djelo

mično iz proračuna Općine Viškovo i to u iznosu od 
860.829,50 kn, a iznos od 2.560.000,00 kn zaduženjem u vidu 
kredita. 

Članak 5. 
Zadužuje se Općinsko poglavarstvo da poduzme radnje 

kako bi se ishodovao kredit u iznosu od 2.560.000,00 kuna 
s rokom otplate 6 godina. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će 

se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/00-01/4 
Ur. broj: 2170-09-01-1-00-5 
Viškovo, 2. ožujka 2000. 
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Predsjednik 
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