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Petak, U. veljače 2000.

Općina Viškovo
i.
Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine« broj 73/97) i članka 25. Statuta Općine
Viškovo (»Službene novine« Primorsko goranske županije
broj 16/93 i 29/94), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na
sjednici održanoj 27. siječnja 2000. godine, donijelo je
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I. OPĆE ODREDBE

Izuzetno, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlu
kom, može ostvariti korisnik po zaključku Općinskog pogla
varstva Općine Viškovo, a na temelju prijedloga Pročelnika
•Resora zdravstva i socijalne skrbi.
- '
1. Socijalni uvjet
Članak 8.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja
Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:
b) Pravo na pomoć za uzdržavanje
c) Pravo na doplatak za pomoć i njegu
l
d) Pravo na pomoć i njegu u kući

Članak 9.
Članak 1.
2. Uvjet prihoda
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje
Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom:
osigurava Općina Viškovo, uvjeti i način njihova ostvariva
- samac do 900,00 kuna
nja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih
] - dvočlana obitelj do 1.400,00 kuna
prava.
- tročlana obitelj do 1.900,00 kuna
- četveročlana obitelj do 2.300,00 kuna
Članak 2.
,- - ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za sva
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi pro^ kog člana se povećava za 400,00 kuna.
pisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni Upravni odjel
Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka, sma
Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Odjel).
tra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji
ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjese
Članak 3.
cu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mo ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada,
gu se ostvarivati na teret Općine Viškovo (u daljnjem tek mirovine ih na neki drugi način.
stu: Općina), ukoliko je Zakonom ili drugim propisom
U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:
određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Re
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u
publike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Centru
- novčana naknada za tjelesno oštećenje
Članak 4.
- doplatak za pomoć i njegu
- ortopedski dodatak
Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne
- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom
skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti
Centru za socijalnu skrb Rijeka na osnovu Ugovora koji Odlukom.
sklapa s Centrom.
3. Poseban uvjet
Općina može pružanje usluge: pomoć i njega u kući po
vjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih
Članak 10.
usluga na osnovu Ugovora.
Poseban uvjet ispunjavaju:
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
- dijete, udovica i roditelj poginulog, umrlog, zatočenog
ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
Članak 5.
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Koris rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)
- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve
nik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi.
skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)
- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja
Članak 6.
iz Domovinskog rata (koji ostvaruje pravo na novčanu na
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osigura knadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu o pravima hrvat
vaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na skih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obite
području Općine Viškovo.
lji - »Narodne novine« broj 108/96)
U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca,
IH. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog
PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
članka izjednačena su.
Članak 7.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 6. ove Odluke
može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:
a) SOCIJALNI UVJET
b) UVJET PRIHODA
c) POSEBNI UVJET

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
.,,•''
Članak 11.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi,
kako slijedi:
'•> 1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male dijece
(do 12 mjeseci starosti)
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2. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima
ili djelomično sufinanciran boravak 50% od ukupne cijene
3. Pravo učenika O.Š. na besplatnu marendu ili djelo
mično sufinanciranje marende 50% od ukupne cijene
4. Pravo na pomoć i njegu u kući
5. Pavo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
6. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
7. Pravo na na pomoć za troškove javnog prijevoza te po
sebnog prijevoza za dijecu s teškoćama u razvoju
8. Pravo na pomoć za pogrebne troškove
9. Pravo na smještaj u ustanovu Zavod za socijalno zdrav
stvenu zaštitu Lopača
10. Prava na subvenciju komunalnih usluga
Osim prava utvrđena u prethodnom stavku ovog članka,
ovom se Odlukom utvrđuju i sljedeći oblici pomoći:
1. poklon paketi dijeci polaznicima prvog razreda (»prvašići«)
2. poklon bon za novorođenčad u visini od 700,00 kuna
3. poklon paketi povodom Božićno-novogodišnjih blag
dana za osobe starije iznad 75 godina, te za osobe prema
evideniciji Centra za socijalnu skrb.
4. poklon paketi povodom Božićno-novogodišnjih blag
dana za svu dijecu od rođenja pa do završetka 4. razreda
osnovne škole sa područja Općine.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinčanih pra
va odnosno oblika pomoći u smislu stavka 1. i 2. ovog
članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi
svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom
Odlukom nije drugačije određeno.
1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece
Članak 12.
Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi u Savjetovalištu
za prehranu dojenčadi i male dijece, koje djeluje pri Domu
zdravlja Rijeka (»mliječna kuhinja«) može ostvariti dijete u
dobi do navršenih 6 mjeseci života, a iznimno uz preporuku
liječnika pedijatra do navršenih 12 mjeseci života, ako ispu
njava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) poseban uvjet - djeca iz članka 10. ove Odluke
d) medicinski uvjet - dijete, na temelju uputnice liječnika
pedijatra, o potrebi korištenja prehrane zbog medicinskih
indikacija.
Zahjtev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu do
jenčadi podnosi se, u pravilu putem Savjetovališta za pre
hranu dojenčadi i male djece - Dom zdravlja Rijeka.
2. Pravo na besplatan boravak djece u jaslicama i vrti
ćima
Članak 13.
Pravo na besplatan boravak u jaslicama i vrtiću (cjelod
nevni i poludnevni boravak) može ostvariti dijete čija su
oba roditelja zaposlena i dijete čiji je samohrani roditelj za
poslen, a ako ispunjava posebne uvjete iz članka 10. ove
Odluke.
Općina će sufinancirati boravak dijece u jaslicama i vrt
ićima prema svojim mogućnostima, a temeljem Odluke Op
ćinskog vijeća Općine o sufinanciranju dijece.
Pravo na besplatni boravak dijece u jaslicama i vrtićima
koji su posebno organizirani za dijecu sa teškoćama u raz
voju ostvaruje dijete koje na temelju nalaza liječnika pedi
jatra ima teškoće u razvoju.
3. Pravo učenika osnovne škole na besplatnu marendu ili
djelomično sufinanciranje marende
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Članak 14.
Pravo na besplatnu marendu organiziranu u osnovnim
školama, može ostvariti učenik ako ispunjava jedan od ovih
uvjeta:
b) poseban uvjet - djeca iz članka 10. ove Odluke
c) socijalni uvjet
Pravo na sufinanciranje marende organizirane u Osnov
nim školama u visini od 50% od ukupne cijene, može ostva
riti učenik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) uvjet prihoda
b) uvjet korištenja doplatka za djecu
Učenik osnovne škole, koji je temeljem Rješenja Centra
za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj može os
tvariti pravo na besplatnu marendu.
Učenik osnovne škole koji ima teškoće u razvoju i ne mo
že samostalno boraviti u za to posebno organiziranim ško
lama koje imaju produženi boravak, ostvaruje pravo na bes
platnu marendu i ručak organiziran u osnovnim školama.
4. Pravo na pomoć i njegu u kući
Članak 15.
Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj
je zbog tjelesnog i mentalnog oštećenja ili trajnih promjena
u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega dru
ge osobe, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta i to:
a) ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja
Centra za socijalnu skrb Rijeka
b) ako nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguravaju
roditelj, bračni drug i dijeca ili nasljednik po oporuci (uko
liko postoji)
c) ako nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na te
melju ugovora o doživotnom uzdržavanju
d) ako ispunjava socijalni uvjet
Za ostvarivanje prava na pomoć i njegu u kući ostvaruju
osobe od a) do d) ovog članka i to 10 sati mjesečno po cijeni
sata utvrđenog od strane HZZO-a.
Pomoć i njega u kući, pod uvjetima utvrđenim u smislu
stavka 1. ovog članka, može se odobriti i osobi kojoj je zbog
privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog
oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.
5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Članak 16.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine kao
dijela troškova stanovanja, može ostvariti osoba koja teme
ljem Rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na
pomoć za uzdržavanje a čiji je podstanarski odnos za stan
u vlasništvu fizičke osobe reguliran Ugovorom o najmu
stana ovjeren od strane javnog bilježnika.
Osoba ostvaruje pravo na sufinanciranje mjesečnog izno
sa stanarine u iznosu do najviše 350,00 kuna.
Najmoprimac iz ovog članka nema pravo na pomoć za
podmirenje troškova najamnine ako:
d) stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe
po čanu obiteljskog kućanstva (osim supružnika kojima pri
pada jedna soba)
e) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koristi za sta
novanje ili a£o se stan u cjelosti ili djelomice koristi za druge namjene.
6. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
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Članak 17.
Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade može
ostvariti vlasnik ili korisnik stambenog prostora ukoliko is
punjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) poseban uvjet
d) Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
može ostvariti i vlasnik ili korisnik stambenog prostora čiji
roditelj, dijete ili supružnik ispunjava navedene uvjete iz
prethodnog stavka ovog članka.
7. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza te po
sebno organiziranog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju ...
Članak 18,
Pravo na besplatni javni prijevoz (besplatnu mjesečnu
voznu kartu) može ostvariti samac i obitelj odnosno član
Obitelji, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
'
b) uvjet prihoda
ć) poseban uvjet
Pravo na besplatni prijevoz nema radno sposobna osoba,
neovisno o tome da li ispunjava uvjete u smislu prethodnog
stavka ovog članka, ako se uredno ne prijavljuje na Zavod
za zapošljavanje (muškarac mlađi ođ 60 godina, a žena
mlađa od 55 godina) osiom redovitih učenika i studenata.
Članak 19.
Pravo na besplatni prijevoz može ostvariti darovatelj krvi
i ta
- muškarac s 50 ili više darovanja
- žena s 40 ili više darovanja
Status dobrovoljnog darovatelja krvi dokazuje se potvr
dom (ispravom) Hrvatskog Crvenog križa.
Pravo na besplatni prijevoz mogu ostvariti i aktivisti Cr
venog križa - organizacija Viškovo, za mjesec u kojem se
odvijaju humanitarne akcije za područje Općine Viškovo.
Članak 20.
Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prije
voz na linijama izvan područja Općine i Grada Rijeke, mo
gu ostvariti učenik i student koji pohađa nastavu izvan Op
ćine ili Grada Rijeke, ako ispunjava jedan od uvjeta iz čl. 7.
ove Odluke.
Status učenika ih studenta izvan područja Općine Viško
vo ili Grada Rijeke, dokazuje se potvrdom od škole ili fa
kulteta.
Članak 21.
Pravo na besplatni prijevoz, u pravilu vrijedi:
- za učenika i studenta - do konca školske godine od
nosno do 30. lipnja
- izvanredno za učenike i studente za mjesec srpanj - ko
lovoz ukoliko obavljaju redovnu školsku praksu, o čemu su
dužni dostaviti potvrdu
- za ostale korisnike - do konca kalendarske godine, od
nosno po zaključku Općinskog poglavarstva.
Članak 22.
Korisnik besplatnog prijevoza dužan je, radi produljenja
odnosno nastavka korištenja besplatnog prijevoza, predočiti
i dostaviti potrebne isprave odnosno dokaze o kojima ovisi
ostvarivanje tog prava, na početku svake kalendarske godi
ne, a Učenik i student početkom svake školske godine.
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Pravo na besplatan prijevoz posebno organiziran od sttt-'
ne Općine Viškovo ostvaruje dijete s teškoćama u razvoju
te ne može samostalno bez nadzora odrasle osobe putovati
u ustanove predškolskog odgoja,' osnovnog i srednjeg obra
zovanja.
'•'].,
Korisnik ovog prijevoza dužan je dostaviti dokumentaciju
-'dokaze 6 navedenom!
8. Pravo na pomoć za pogrebne troškove
;;;

:

;;' . .'';;:";;.
Članak 24.
"7. .'
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
(osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti
obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava:
', a) socijalni uvjet
- Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne
može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako na
knadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra
za socijalnu skrb ili iz drugih izvora
- Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne
može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako je
umrli u trenutku smrti, imao imovinu veće vrijednosti,
kao i ako je za života sklopio neki od nasljedno pravnih
ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.).
9. Pravo na smještaj u ustanovu Zavod za socijalnozdravstvenu zaštitu • Lopača
Članak 25.
U ;Zavod za socijamo-zdravstvenu zaštitu Lopača može
se, na teret Općine, smjestiti socijalno ugrožena osoba - prihijatrijski bolesnik, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra
ako ispunjava:
a) socijalni uvjet
\ b) uvjet prihoda
9. Poklon paketi učenicima prvih razreda (»prvašići«) i
poklon bon za »novorođenčad«
Članka 26.
Pravo na poklon paket organiziran od strane Općine os
tvaruje učenik - polaznik prvog razreda koji ima stalno pre
bivalište na podmčju Općine.
Članak 27.
Pravo na poklon bon u vrijednosti od 700,00 kuna, ostva
ruje roditelj povodom rođenja »novorođenčeta«, a koji ima
prebivališe na području Općine Viškovo.
10. Pravo na nabavo opreme za invalide i osobe s pote
škoćama u razvoju, odnosno nabavku lijekova
Članak 28.
Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i hendike
pirane osobe, odnosno za nabavu lijekova neophodnih za
život bolesnika ostavaruju osobe:
-. d)3co}inia je to pravo priznato temeljem zaključka Općin
skog poglavarstva Općine Viškovo, a na temelju prijedloga
Pročelnika Resora zdravstva i socijalne skrbi.
Kriteriji za ostvarivanje prava na korištenje invalidskih
kolica u vlasništvu Općine Viškovo su:
- prebivalište na području Općine Viškovo (potvrda)
•i - nalaz liječnika specijaliste u skladu s Pravilnikom o or
topedskim pomagalima HZZO-a
I - uvjet prihoda (odrezak mirovine: prosjek primanja u
zjadnja 3 mjeseca)
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11. Poklon paketi povodom Božićno-novogodišnjih blag
dana
Članak 29.
Pravo na poklon paket organiziran od strane Općine os
tvaruje osoba koja udovoljava jednom od uvjeta:
a) da su starije od 75 godina života
b) osobe kojima je po mišljenju Centra za socijalnu skrb
neophodna pomoć
Članak 30.
Pravo na poklon paket organiziran od strane Općine os
tvaruju dijeca od rođenja pa do zaključno završetka 4. raz
reda osnovne škole.
Pravo na paket od 4. razreda pa nadalje odnosno do na
vršene 14. godine života ostvaruje dijete s teškoćama u raz
voju.
12. Sredstva za programe humanitarnih udruga
Članak 31.
Iz sredstava Proračuna Općine predvidjet će se sredstva
za financijsku potporu rada društveno humanitarnim orga
nizacijama.
V. SUBVENCIJE KOMUNALNIH USLUGA
Članak 32.
Temeljem Odluka Skupština Komunalnog društva »Či
stoća« Rijeka i Komunalnog društva »Vodovod i kanaliza
cija« Rijeka, od 30. prosinca 1999. godine, pravo na subven
ciju odvoza kućnog smeća te subvenciju utroška vode za do
maćinstvo, mogu ostvariti korisnici koji udovoljavaju sljede
ćim uvjetima:
1. socijalni uvjet: ako ostvaruju jedno od prava i to:
- pravo na pomoć za uzdržavanje
- pravo na doplatak za pomoć i njegu
- pravo na pomoć i njegu u kući
2. uvjet prihoda:
- jednočlano domaćinstvo (samac) do 1.000,00 kuna
- dvočlana obitelj do 1.600,00 kuna
- tročlana obitelj do 2.200,00 kuna
- četveročlana obitelj do 2.700,00 kuna
- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za
svakog se člana povećava za 500,00 kuna
3. poseban uvjet:
- dijete, udovica i roditelj poginulog, umrlog, zatočenog
ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)
- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve
skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu)
- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata (koji ostvaruje pravo na novčanu na
knadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu o pravima hrvat
skih branitelja iz Domovinskog rata i Članova njihove obite
lji - (»Narodne novine« broj 108/96).
U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca,
usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog
članka izjednačena su.
VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 33.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđe
nih ovom Odlukom pokreće se na zahjtev stranke, njezinog
bračnog druga, punoljetnog dijeteta, skrbnika, udomitelja ili
obiteljskog liječnika.
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Članak 34.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom Upravnom odjelu. Uz
zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz so
cijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je
dužan dostaviti odnosno predočiti Općini odgovarajuće is
prave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Jedinstveni Upravni odjel, može odlučiti da se posebno
ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi os
tvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnosite
lja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.
Članak 35.
Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi
se do 10. za tekući mjesec.
O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propi
sanih ovom Odlukom, Jedinstveni Upravni odjel izdaje Rje
šenje odnosno potvrdu.
Članak 36.
U tijeku ostvarivanja prava, korisnik je, u pravilu dužan
najmanje jednom godišnje dostaviti odnosno predočiti od
govarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje
ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom za ostvarivanje
pojedinih prava nije određen kraći rok.
Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu - či
njenicu koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom
Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Članak 37.
Jedinstveni Upravni odjel će na mjestu gdje se primaju
zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti
popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno do
kaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlu
kom.
VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 38.
Danom početka primjene ove Odluke prestaju važiti So
cijalni kriteriji Općine Viškovo od 13. studenoga 1997. godi
ne.
Članak 39.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će
se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije,
s primjenom od 1. siječnja 2000. godine.
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2.
Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe
ne novine« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94),
a u svezi članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i nao
brazbi (»Narodne novine« broj 10/97) Općinsko vijeće Op
ćine Viškovo, na sjednici održanoj 27. siječnja 2000. godine
donijelo je
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Petak, 11. veljače 2000.

SLUŽBENE" NOVINE

ZAKLJUČAK
o ekonomskoj cijeni boravka djece u
predškolskim ustanovama
I.
Utvrđuje se ekonomska cijena boravka djece u Predškol
skim ustanovama u iznosu do najviše 1.300,00 kn po djetetu
za cjelodnevni boravak.
II.
Utvrđuje se da će Općina Viškovo financirati boravak
djece u Predškolskim ustanovama u visini do 900,00 kn od
ekonomske cijene po djetetu na teret Proračuna Opčine Vi
škovo.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Primorsko-goranske župamje, a primjenjuje
se od 1. siječnja 2000. godine.
Klasa: 021-04/00-01/3
Ur. broj: 2170-09-01-1-00-10
Viškovo, 27. siječnja 2000.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Blažić, dipl. oec, v. r.

