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Odbor za gospodarstvo,  razvoj  poduzetništva  i zaštitu  potrošača 

 

 

VIŠKOVO, 29.10.2019  

       N/R – Pisarnica 
___________________________________________________________________________ 

   

ZAPISNIK 
s dvanaeste (12) sjednice Odbora za gospodarstvo,  razvoj  poduzetništva  i zaštitu  potrošača 

općinskog Vijeća Općine Viškovo 

 

 

Sjednici Odbora prisustvovali su: 

1. Zoran Kontić, predsjednik Odbora 

2. Martina Kalčić, zamjenik predsjednika Odbora 

3. Anđelka Manjgotić, član Odbora 4. 

4. Radomir Dabo,član Odbora 

      5. Veljko Dragišić,član Odbora 

 

Sjednica je održana u utorak 29.listopada 2019 u prostoriji Općine Viškovo s početkom u 

18,00 sati i trajala je do 19,00 sati.  

Sjednicu je otvorio Predsjednik Odbora Zoran Kontić, koji je pozdravio sve prisutne i  

predložio sljedeći: 

 

Dnevni red: 

 

 

      1. Usvajanje zapisnika s  11. Sjednice Odbora 

 Prorada materijala i rasprava o točkama dnevnog reda 30 Sjednice Općinskog vijeća 

Općine Viškovo koja će se održati 30.10.2019 

 Izvješće o dogadjanjima na Poduzetničkom danu na Matejni 2019. 

      4. Razno 

 

Ad.1. 

Zapisnik sa jedanaeste(11) sjednice Odbora, koji je je podijeljen  svim prisutnim članovima, 

je usvojen kao i  Dnevni red dvanaeste(12) sjednice Odbora je  jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2. 
 

Predsjednik odbora podnio je kratko izvješće o svim točkama dnevnog reda 30. sjednice 

Općinskog vijeća.  

*Prijedlog prihvaćanja Programa rada Savjeta mladih Općine Viškovo,  

*Prijedlog Odluke za imenovanje suca porotnika Ž.S, te  

O P Ć I N A   V I Š K O V O  



*Prijedlog odluke o posebnim oblicima pomoći. 

*Prijedlog odluke o 1.izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Viškovo za 2019 godinu, kao i  

*Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo. 
Prikaz šestomjesečnih troškova odnosi se na pokrivenost rashoda u skladu sa prihodima. 

Porezni prihodi su stabilni,čak je izvršenje i malo iznad planiranoga. 

Komunalna naknada za sada je malo ispod planiranoga,a do kraja godine očekuje se da će i 

tu naplata biti po planiranim mjerilima. 

Porez na promet nekretnina varira,a porez na dohodak u pojedinim mjesecima raste od 6 do 

15%, u odnosu na prošlogodišnje rezultate. 

Općina Viškovo kandidat je za dobivanje statusa »Općina-prijatelj djece«.  

Akciju Gradovi i općine – prijatelji djece pokrenuli su Savez društava Naša djeca Hrvatske i 

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, u povodu desete 

godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a. 

Inače, Općina Viškovo je pionir među jedinicama lokalne samouprave koja je u Hrvatskoj 

izradila i objavila dječji proračun, za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Ovaj dokument na 

jednom mjestu prikazuje ukupno planirana financijska sredstva vezana za ostvarivanje dječjih 

prava. Za 2019. godinu to je   četvrtina ukupnog proračuna Općine Viškovo.

Nezaposlenosti na području Općine gotovo da i nema,na natječaj komunalnog društva nema 

interesa djelatnika sa Viškova pa se zapošljavaju djelatnici  koji su izvan granica Općine. 

 

  

*Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine. 

 

Općinska načelnica Općine Viškovo u obvezi je Općinkom vijeću podnositi polugodišnja 

izvješća o svom radu, te je to u kratkim crtama obrazloženo 

Izviješće  Općinske načelnice odnosi se na obavljene poslove u prvoj polovici 2019.godine 

Sukladno odredbama Zakona o o lokalnoj i područnoj samoupravi i Statuta Općine Viškovo. 

Obavljala je poslove u okviru svojih nadležosti od donošenja odluka utvrđivanja prijedloga 

odluka do izvršavanja donesenih odluka i zaključaka. Izvješće proračuna,obrazloženje 

utroška novca ,nadzor rada upravnog tijela te upravljanje prihodima i rashodima za prvu 

polovicu godine. 

Održano je 35 Sjednica kolegija Općinske načelnice i 22 koordinacije Općinske načelnice, te 

prisustvo na mnogim kultirnim i sportskim događanjima,te redovnim Skupštinama 

Komunalnih društava 

Obrazloženo je da  su novci trošeni u skladu sa planom i programom, i da  je potrošnja bila u 

skladu sa planom i programom rada, u skladu sa zakonima i Statutom. 

Za preventivne  zdravstvene preglede mještana dobijeno je 500.000,00 kn, iz Programu EU 

"Preventivom do zdravlja." 

Da su mjerila uspješnosti dobra , da je izvršenje bilo  pravilno, opravdano i racionalno, 

potvrđeno je u navedenom Izvješću. 

Zaključak Odbora je da je sve obavljeno po planu i programu izvršenja, te podržava Izvješće 

Općinke načelnice. 

 

 

Ad 3. 

*Izvješće o događanjima na Poduzetničkom danu Matejna 2019 
Predsjednik Odbora je prezentirao program Poduzetnički dan na Matejni 2019 za članove 

Odbora koji nisu uspjeli nazočiti cjelodnevnim dogadjanjima   u četvrtak 19.9.1019 u vrijeme 



od 11 do 22 sata .   Bogati program na “Poduzetnički dan”se je odvijao  na parkiralištu 

Milihovo.                                                              

Uz cjelodnevnu ponudu izlagača i zanimljiva predavanja s nazivom”Trendovi u ugostiteljstvu 

i lokalnim gastronomijama”, u organizaciji Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-

Jelenje, udruge koja djeluje već 11 godina. 

 I uvijek je na usluzi obrtnicima, poslovnim ljudima, građanima i svima željnima informacija 

o osobnom unapređenju rada i života, ali i boljitka našega kraja.                 

 Bilo je na Poduzetničkom danu poslovnih susreta, razgovora, predavanja, ali i trenutaka 

odmora, razbibrige i ugodnog druženja,te degustacija gastronomskih specijaliteta. 

Svakih pola sata smjenjivale su se zanimljive teme predavanja.u terminu od 11 do 15 sati. 

*U 10 sati krenula je “Marenda dobrodošlice”,maneštra od bobić I tripice  po prigodnim 

cijenama od 20 kn “Konobe Kume”. 

*“Pravilnom I zdravom prehranm za dulji I kvalitetniji život,predavačice NZZJZ,PGŽ 

Vedrana Jurčević I Sandra Pavičić. 

*Izdavaštvo kao jedan od glavnih čimbenika u očuvanju domaće besede,sa posebnim 

osvrtomna kuharicu “Bokunić od užanci”,predavač Franjo Butorac. 

*Vinogradarstvo I vinarstvo našeg kraja;savjeti stručnjaka,predavač Frano Brajan UOTP I 

ruralni razvoj PGŽ. 

*Bonton I kultura stola,pedavač Damjan Miletić,visoka poslovna škola PAR. 

U vrlo zanimljivom idojmljivom predavanju na humorističan način predavač je pojasnio 

dileme iregule o pravilnom serviranju I postavljanju stola, ponašanju za stolom i 

posluživanju. 

*Obogaćivanje ponude privatnih izajmljivača, predavač Zoran Delić. 

*Zaboravljeni trendovi u ugostiteljstvu; Priprema jela kod stola gosta;Priprema tatarskog 

bifteka, predavač Damjan Miletić PAR. 

Nakon seta predavanja pristupilo se Ocjenjivanju idegustaciji štrudela za sve posjetitelje,te 

podjeli koktela učenika Ugostiteljske škole Opatija,te zabavi uz Duška Jeličića i Bonacu. 

 

Kao i uvijek sa novim sadržajima, Udruženje obrtnika uključuje se u brojna događanja i 

manifestacije na području četiri jedinice lokalne samouprave, na opće zadovoljstvo nazočnih. 

Nastoji  uvijek biti aktualno, te obrtnike i poduzetnike  uvijek informirati o brojnim novinama, 

zakonima, propisima,  kroz  „Poduzetnički Eho“, te radio-emisiju Obrtničke minute.  

 

Nakon proglašenje najljepše konobe i najboljeg štrudela, kuhala se buzara od dagnji i škampi 

Velika humanitarna padela, podijeljeno je oko 300 porcija,i nakon toga zabava uz glazbeni 

program. 

Ad 4.Razno 

Nije bilo ni pitanja niti prijedloga. 

                                                                                                     Predsjednik Odbora 



          Zapisničar                                                                                     Zoran Kontić prof 

mag.oec.  Martina Kalčić 

    
   

        

Dostaviti: 

1. Svim članovima Odbora 

2. Načelnici Općine 

3. Zamjenicima Načelnice Općine 

4. Svim Vijećnicima 

5. Financijskoj službi 

6. Pismohrani 

 

 


