
 

 
   R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

 
 

Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu 

 

 

KLASA:  

UR BROJ:  

VIŠKOVO, 15.12.2020. 

       N/R – Predsjednika općinskog Vijeća 

___________________________________________________________________________ 

   

ZAPISNIK 

 

sa  sedamnaeste (17.) sjednice Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu 

Vijeća Općine Viškovo 

 

Sjednici Odbora prisustvovali su: 

1. Sandro Kresina, predsjednik Odbora 

2. Ivan Sušanj, član Odbora 

3. Vesna Paliska, članica Odbora 

4. Nazif Habibović, član Odbora 

5. Slavica Herceg. 

 

Sjednica je održana u utorak, 15. prosinca 2020.god., u Domu Marinići, Viškovo s 

početkom u 17.00 sati i trajala je do 18.00 sati. Sjednicu je otvorio Predsjednik Odbora 

Sandro Kresina  te je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu 

zaštitu 

 

2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Viškovo za 2020. godinui 

 

3. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

4. Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu 

 

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

O P Ć I N A   V I Š K O V O  



6. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. 

godine 

 

7. Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini 

 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

 

9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 

2021. godini 

 

10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

11. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije 

za 2021. i 2022. godinu 

 

12. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Viškovo za 2020. godinu 

 

13. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 

od 2020. do 2022. godine 

 

14. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora za socijalnu skrb i primarnu 

zdravstvenu zaštitu 

 

Zapisnik s 16. sjednice Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu je 

jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad  2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Viškovo za 2020. godinu 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o analizi stanja sustava civilne zaštite na području 

općine Viškovo za 2020. godinu 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Viškovo za 2020. godinu 

 

 

 

 



Ad 3. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. 

godinu. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2021. godinu. 

 

Ad 4. Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Proračuna Općine Viškovo za 2021. 

godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu 

 

Ad 5.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Viškovo za 2021. godinu. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu. 

 

Ad 6. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 

2023. godine 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Plana razvojnih programa Općine 

Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlogu Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 

2023. godine. 

 

Ad 7. Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o obvezi plaćanja namjenske 

naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini.  

 



Ad 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za 

gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obvezi 

plaćanja namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade za 

gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. 

 

 

Ad 9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Viškovo u 2021. godini 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Viškovo u 2021. godini. 

 

Ad 10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Programa korištenja sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2021. 

godinu. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2021. godinu. 

 

Ad 11. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i 

projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i 

projekcije za 2021. i 2022. godinu. 

 

 

 

 

 

 



Ad 12. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Viškovo za 2020. godinu 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o 2. izmjenama i dopunama 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu. 

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Viškovo za 2020. godinu. 

 

Ad 13. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za 

razdoblje od 2020. do 2022. godine 

 

Predsjednik Odbora otvorio je raspravu o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih 

programa Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine.  

Članovi Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu prihvaćaju i jednoglasno  

podržavaju prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Viškovo za 

razdoblje od 2020. do 2022. godine 

 

Ad 14. Razno 

 

 

Pod ovom točkom dnevno reda nije bilo rasprave. 

 

 

      

                                                                                               Predsjednik Odbora 

                          
 

 

 

Dostaviti: 

1. Svim članovima Odbora 

2. Načelnici Općine 

3. Zamjenicima Načelnice Općine 

4. Svim Vijećnicima 

5. Financijskoj službi 

6. Pismohrani 

       


