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Stranica 2 – broj 1.
III. RAZLOG ZA IZRADU PLANA

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13) 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« broj: 3/14.), Općinsko
vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 3. ožujka
2015. godine donijelo je
Odluku
o izradi Urbanističkog plana uređenja osnovne škole
Marinići I djela naselja Blažići
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana
uređenja osnovne škole Marinići I djela naselja Blažići, u
daljnjem tekstu: Plan.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je:
- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj:
153/13.) i
- Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 49/07., 04/12.).
Plan se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«
broj: 106/98., 39/04., 45/04. - ispr. i 163/ 04.).
Članak 3.
Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općini Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo.

Članak 4.
Osnovni razlozi za izradu planu su sljedeći:
- Prema statističkim podacima posljednjeg popisa stanovništva (2011.g.) Općina Viškovo suočena je sa porastom
stanovništva od 62% i svim posljedicama koje takvo povećanje donosi. Obzirom da je naseljavanje mladih obitelji uvjetovalo i nagli porast broja djece, tako postojeća
društvena infrastruktura ne može zadovoljiti novim zahtjevima. Povećanje broja školske djece uslijed pozitivnih demografskih kretanja Općine dovela su do potrebe
za izgradnjom nove školske građevine. Obzirom da je naselje Marinići naselje sa najvećim brojem školske djece
potrebno je da nova građevina bude smještena na njenom
teritoriju.
- Razvoj ostalog dijela obuhvata u namjeni stambeno-poslovnog karaktera.
IV. OBUHVAT PLANA
Članak 5.
Obuhvat Plana obuhvaća katastarske čestice na kojima
će se izvršiti izgradnja škole kao i okolne katastarske čestice kojima će se izvršiti pristup predmetnom sadržaju.
Obuhvat je sadržan od slijedećih katastarskih čestica: dio
147/1 (put), 975, 973, 972, 971, 970, 959/1, 959/2, 959/3,
959/4, 966/1, 966/2, 966/3, 966/4, 966/5, 966/6, 966/7,
965, 967, 968/1, 969/1, 147/11, 976, 977, 978, 979, 980,
981, 982, sve k.o.Marinići.
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Smještaj osnovne škole predviđen je u naselju Marinići –
N4 kao interpolacija planiranog sadržaja u već izgrađenu
strukturu naselja. Veći dio površine unutar obuhvata Plana
je izgrađen.
Ostali prostor smatra se većim djelom neizgrađen te je potrebno definirati detaljnu namjenu površina.
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VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U
OBUHVATU PLANA
Članak 7.
(1) Cilj izrade Plana je omogućavanje osnovnoškolskog
obrazovanja svoj djeci sa područja Općine Viškovo.
(2) Postojeća osnovna škola Sveti Matej broji cca 880
učenika i neadekvatna je za daljnje proširenje kapaciteta.
Nova građevina predviđa se kapaciteta osnovne škole za
dvosmjenski rad sa 16+16 odjeljenja s pripadajućim prostorima i školskom športskom dvoranom.
(3) Izradom Plana potrebno je zadovoljiti sve uvjete definirane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti predmetne namjene.
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
(1) Za izradu Plana biti će korišteni podaci dostupni iz
informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci
i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene
posebnim propisima.
(2) Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih stručnih
podloga za izradu Plana.
VIII. NAČIN PRIBAVLJNJA STRUČNIH
RJEŠENJA
Članak 9.
Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač
Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog
uređenja.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

Stranica 3 – broj 1.

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26,
51000 Rijeka
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE,
Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14,
10000 Zagreb
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE,
PU Rijeka, Ružićeva 16,
- PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA  Odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Slogin kula 2/I, 51000 Rijeka
- PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni
odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka,
Riva 10, 51000 Rijeka
- JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ,
Splitska 2/II, 51000 Rijeka
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000
Rijeka
- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH
SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA
- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka,
Viktora Cara Emina 2,
- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166,
- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU,
Nikole Jurišića 13,, 10000 Zagreb
- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 Zagreb
- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA«
d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,
- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA«
d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,
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Članak 11.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju
(NN 53/13) navedena tijela pozivaju se da u roku od 30
dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva
nema.

Članak 14.

(2) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane
dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i
njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se
temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.
X. ROK ZA IZRADU PLANA
Članak 12.
Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su sljedeći:
- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba
određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,
- izrada nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 40 radnih dana (od dana dostave Odluke, podloga i potrebnih mišljenja nadležnih ustanova);
- izrada prijedloga Plana za potrebe javne rasprave – u
roku od 30 radnih dana po usvojenom Nacrtu prijedloga
Plana
- javni uvid o prijedlogu Plana - u trajanju od 30 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od
proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,
- izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 radnih
dana od dana dostavljanja obrađenih primjedbi i Izvješća s
Javne rasprave, te suglasnosti nadležnih ustanova,
- izrada Plana - u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana
na Općinskom vijeću.
XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz Proračuna Općine Viškovo.

(1) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od 15 dana od dana objave Odluke:
- sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN
53/13) obavijesti javnost o izradi Plana,
- sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN
53/13) dostavi Odluku tijelima iz članka 10. ove Odluke s
pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.
(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Viškovo«.
KLASA: 021-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15-6
Viškovo, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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II.

Na temelju  članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97.,
107/07., 94/13.) i članka 35. 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.) Općinsko vijeće Općine
Viškovo na 13. sjednici održanoj  3. ožujka 2015. godine
donijelo je slijedeću
Odluku
o prethodnoj suglasnosti na 1. izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Viškovo

I.
Općina Viškovo daje prethodnu suglasnost na 1. izmjenu i
dopunu Statuta Dječjeg vrtića Viškovo.

Ova Odluka o prethodnoj suglasnost na 1. izmjenu i
dopunu Statuta Dječjeg vrtića Viškovo objavit će se u
„Službenim novinama Općine Viškovo“, a stupa na snagu
danom objave.
KLASA: 021-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15-7
Viškovo, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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Članak 3.

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13. i
„Službene novine Općine Viškovo“ broj:3/14.), Općinsko
vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 3. ožujka
2015. godine donosi
Odluku
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
Dječji vrtić Viškovo
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u Dječji vrtić Viškovo (u daljnjem tekstu:
Dječji vrtić).
Članak 2.
Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić imaju djeca  s prebivalištem na području Općine Viškovo, odnosno stalnim
boravištem za strane državljane, te dijete kojem je dodijeljen skrbnik i udomljena djeca bez obzira na prebivalište
ukoliko skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini
Viškovo.
Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruju:
•

djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata

•

djeca iz obitelji s troje ili više djece

•

djeca zaposlenih roditelja

•

djeca s teškoćama u razvoju

•

djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim
obiteljima

•

djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

•

djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti iz članka 2.
stavak 1. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis,
u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca s prebivalištem u
drugim jedinicama lokalne samouprave, uzevši u obzir
prednosti iz članka 2. stavak 2.
Članak 4.
Za djecu u godini dana prije polaska u školu, s područja
Općine Viškovo koja nisu uključena u redovni program
vrtića bit će omogućen upis u program predškole u trajanju od propisanih 250 sati.
Članak 5.
Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom u Dječji
vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom kojeg donosi
Upravno vijeće Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim
novinama Općine Viškovo“, a primjenjuje se od pedagoške godine 2015/16.
KLASA: 021-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-1-85
Viškovo, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i
94/13.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službena
novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09., 6/13.
i 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine  Općine Viškovo“  3/14.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na  13. sjednici održanoj  3. ožujka 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o 1. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića
na području Općine Viškovo
Članak 1.
U članku 3. stavku 2. Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko –
goranske županije“ broj 4/14.) mijenja se tabelarni prikaz
i glasi:
Dječji vrtić

Adresa

Osnivač

DJEČJI
Vozišće
Općina
VRTIĆ VIŠ19 D
Viškovo
KOVO
DJEČJI VR- Marinići
Fizička
TIĆ MAZA
80 B
osoba
DJEČJI VRFizička
Široli 1
TIĆ MALIK
osoba
DJEČJI
Marinići
Fizička
VRTIĆ
144
osoba
ZVONČICA
DJEČJI
Furićevo
Fizička
VRTIĆ
62 c
osoba
LOPTICA
SVEUKUPNO KAPACITET

Smještajni
kapacitet
230
44
48
78

95
495

Ova Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo stupa na snagu danom
objave u »Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 022-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15
VIŠKOVO, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene
novine Primorsko-goranske županije“  broj 25/09., 6/13.,
15/13., 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj
3/14.), 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 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“
broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo  na 13. sjednici održanoj 3.
ožujka 2015. godine donijelo je
1. Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za
2015. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2015. godini („Službene novine Općine Viškovo“
broj:3/14.) članak 2. mijenja se i glasi:
„Program javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2015.
godini financirat će se u iznosu od 1.053.750,00 kuna.“

U Programu javnih potreba u području sporta Općine
Viškovo za 2015. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.) u članku 4. dodaje se novi stavak koji
glasi: „Tabelarni prikaz  nalazi se u privitku i čini sastavni
dio ovog Programa.“
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području  
sporta Općine Viškovo za 2015. godinu  stupaju na snagu
danom objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 022-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15-12
VIŠKOVO, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“   broj: 25/09.,
6/13., 15/13., 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo“
broj:3/14.), 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.) i Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (
„Narodne novine“: 47/90. ,27/93. i 38/09.) Općinsko vijeće Općine Viškovo  na 13. sjednici održanoj 3. ožujka
2015. godine donijelo je
1. izmjene i dopune Programa
javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u
2015. godini
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2015. godini („Službene novine Općine Viškovo“
broj:3/14.) članak 2. mijenja se i glasi:
„Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2015. godini financirat će se u iznosu od 757.300,00
kuna.“

U Programu javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2015. godini („Službene novine Općine Viškovo“
broj:3/14.) u članku 4. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Tabelarni prikaz  nalazi se u privitku i čini sastavni dio
ovog Programa.“
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
i religiji Općine Viškovo u 2015. godini stupaju na snagu
danom objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 021-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15-13
Viškovo, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.

Četvrtak, 5. ožujak 2015.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 12 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2014.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 13 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2015.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 14 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2014.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 15 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2015.

SLUŽBENE NOVINE

7.

Stranica 16 – broj 1.
Članak 2.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj: 25/09.,
6/13., 15/13., 33/13. i „Službene novine Općine Viškovo
broj:3/14.),  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.) Općinsko vijeće Općine Viškovo  na 13. sjednici
održanoj 3. ožujka 2015. godine donijelo je
1. izmjene i dopune Programa
javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva,
školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine
Viškovo za 2015. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u području socijalne skrbi,
zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva  Općine
Viškovo u 2015. godini („Službene novine Općine Viškovo“ broj:3/14.) članak 2. mijenja se i glasi:
„Program javnih potreba u području socijalne skrbi,
zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva  Općine Viškovo u 2015. godini financirat će se u iznosu od
504.358,00 kuna.“

U Programu javnih potreba u području socijalne skrbi,
zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine
Viškovo za 2015. godinu („Službene novine Općine Viškovo broj:3/14.) u članku 4. dodaje se novi stavak koji
glasi: „Tabelarni prikaz  nalazi se u privitku i čini sastavni
dio ovog Programa.“
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području  socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta
i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu stupaju na
snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 021-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15-14
VIŠKOVO, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.

Četvrtak, 5. ožujak 2014.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 17 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2015.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 18 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2014.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 19 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2015.

SLUŽBENE NOVINE

8.

Stranica 20 – broj 1.
Članak 2.

Na temelju 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 13. sjednici održanoj 3. ožujka 2015. godine donijelo je  
Odluku
o 4. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu (“Službene novine
Primorsko - goranske županije” broj:
33/13, 4/14.)  i (“Službene novine Općine Viškovo” broj:
2/14, 3/14),   članak  7.  stavak 6. mijenja se  i glasi:
Struktura jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po
vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje
se u postocima i iznosi:
- javne površine:
- nerazvrstane ceste:
- groblje:
- javna rasvjeta:

  7,02 %
57,31 %
  0,28 %
35,38 %

Ova Odluka o  4. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
KLASA: 021-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-14-15
Viškovo, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.

Četvrtak, 5. ožujak 2014.

SLUŽBENE NOVINE

9.

Stranica 21 – broj 1.
Članak 2.

Na temelju  članka 35. 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 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo („Službenih novina Općine
Viškovo“ broj: 1/14.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na
13. sjednici održanoj  3. ožujka 2015. godine donijelo je
slijedeću
Odluku
o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo
Članak 1.
U Savjet mladih Općine Viškovo izabrani su:
1.

VALENTINA JUGO, zamjenik RICCARDO
SGARDELLI

2.

ANAMARIJA MARAS, zamjenica MARTINA
GIBIČAR

3.

IVAN RADETIĆ, zamjenik IGOR NIKIĆ

4.

EMA SUŠANJ, zamjenica SARA SUŠANJ

5.

ANA TOMIĆ, zamjenik DOMAGOJ PEŠUT

6.

NADIA TRESOGLAVIĆ, zamjenik PETER TOMIĆ

7.

DANIJELA MALIĆ, zamjenik MILAN VUKELIĆ

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, kao i ostala
prava i obveze članova Savjeta mladih, uređeni su Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/14.).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se
u „Služenim novinama  Općine Viškovo“.
KLASA: 021-04/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15-15
Viškovo, 3. ožujak 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.

Četvrtak, 5. ožujak 2015.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 22 – broj 1.

OPĆINSKI NAČELNIK

1.

•

Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača
(‘’Narodne novine’’ broj 41/14) i  članka 51. 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.) Općinska načelnica
Općine Viškovo dana 19. veljače 2015. godine donijela je
slijedeću
Odluku
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Općine Viškovo
Članak 1.
Osniva se Savjet za zaštitu potrošača (u nastavku teksta:
Savjet), kao savjetodavno tijelo Općinskom načelniku, u
smislu članka 25. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača.
Članak 2.
Savjet ima tri člana, predsjednika, zamjenika i jednog člana, od toga jedan predstavnik Udruge potrošača, koje imenuje i razrješava  posebnom Odlukom Općinski načelnik
Općine Viškovo.
Članak 3.
Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih usluga na području Općine Viškovo.
Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenja o aktima
koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga,
daje preporuke i predlaže mjere za unaprjeđivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Općine
Viškovo, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o
zaštiti potrošača, te ostalim propisima kojima se uređuje
područje zaštite potrošača.
Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo:
• prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području
Općine Viškovo,
• predlaže Općinskom načelniku unaprjeđenje uvjeta i
načina korištenja javnih usluga na području Općine
Viškovo,
• razmatra i daje mišljenje Općinskom načelniku na
prijedlog cijena javnih usluga na području Općine
Viškovo,
• prati stanje i daje mišljenje Općinskom načelniku o
utvrđivanju cijena javnih usluga,

•

razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju
izravan ili neizravan utjecaj na obaveze i prava potrošača javnih usluga,
obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u
vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena
javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan,
objektivan i ne diskriminirajući način.
Članak 4.
Mandat Savjetu traje četiri godine.
Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:
• danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka članstva,
• danom razrješenja od strane Općinskog načelnika,
• smrću.
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata:
• ako sam zatraži razrješenje,
• ako ne ispunjava dužnosti člana,
• ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost
koju obnaša,
• ako postoje okolnosti koje razrješenje opravdavaju
(dugotrajna bolest, gubitak poslovne sposobnosti,
odsluženje zatvorske kazne, pokretanje kaznenog postupka i sl.)
U slučaju razrješenja člana Savjeta, novi se član imenuje
u roku od 30 dana, kojem mandat traje do isteka tekućeg
mandata članu koji je razriješen.
Članak 5.
Predsjednik Savjeta saziva te vodi sjednice Savjeta.
Predsjednik savjeta je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev jednog člana Savjeta i Općinskog načelnika i to u
roku od najkasnije pet dana od dana zaprimanja pisanog
zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu u roku iz
stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od pet dana.
Članak 6.
U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
predsjednika Savjeta, njegove ovlasti utvrđene ovom Odlukom preuzima zamjenik predsjednika.

Četvrtak, 5. ožujak 2014.

SLUŽBENE NOVINE

Članak 7.
Savjet može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova savjeta.
Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova Savjeta.
Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom.
Članak 8.
Zaključke i zapisnik sa sjednice Savjeta potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik  predsjednika Savjeta, tj. onaj
tko je predsjedao sjednicom.
Članak 9.
Članovi Savjeta nemaju pravo na novčanu naknadu za
svoj rad u Savjetu.
Članak 10.
Administrativno – tehničke poslove za potrebe Savjeta za
zaštitu potrošača obavlja nadležno tijelo Općine Viškovo.
Članak 11.
Ova Odluka objavit će se u ‘’Službenim novinama Općine
Viškovo’’, a stupa na snagu danom objave.
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15VIŠKOVO, 19. veljače 2015. godine
Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.

Stranica 23 – broj 1.

Četvrtak, 5. ožujak 2015.

SLUŽBENE NOVINE

2.
Na temelju 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.), članka 37. stavak 3. i 5. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj: 10/97. i 107/07., 94/13.), a u suglasju s člankom 47.
stavkom 2. i 3. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, Općinska
načelnica Općine Viškovo dana 5. ožujka 2015. godine
donosi
Odluku
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo
1. INGRID LONČARIĆ, dipl. pedagog profesor iz Rijeke, Naselje Vulkan 4,  imenuje se za ravnateljicu  Dječjeg
vrtića Viškovo.
2. Ravnateljica iz točke 1. ove Odluke imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine počevši s danom 16.
ožujka 2015. godine.
3. Ova dostavit će se Općinskom vijeću Općine Viškovo u
roku 8 dana od dana donošenja.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.
5. Ova Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
Viškovo dostavit će se svim kandidatima i v.d. ravnateljici
Dječjeg vrtića Viškovo.
Obrazloženje
Temeljem Odluke broj 8/2015 (KLASA: 003-06/15-01/4,
URBROJ: 2170-54-01-15-5) donesene na 22. sjednici
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo dana 26. siječnja
2015. godine raspisan je natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo.

Stranica 24 – broj 1.

Na natječaj se u roku javilo pet kandidata, a prijave su otvorena na 23. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo održanoj dana 6. veljače 2015. godine. Na 23. sjednicu
Upravnog vijeća v.d. ravnateljica dostavila je zatvorene
koverte kandidata, koje su po članovima Upravnog vijeća
neposredno otvarane i to redom: Ivana Frančula Modrčin,
Ingrid Lončarić, Dijana Rubeša, Stanko Vučetić i Jasna
Crnčić. Uvidom u dostavljene prijave utvrđeno je da su
Ingrid Lončarić i Dijana Rubeša dostavile potpune prijave te su iste temeljem Odluke broj 13/2015.   (KLASA:
003-06/15-01/5, URBROJ: 2170-54-01-15-6) pozvane na
razgovor. Razgovor sa kandidatkinjama Dijanom Rubeša i
Ingrid Lončarić održan je dana 16. veljače 2015. godine te
su nakon razgovora sa kandidatkinjama članovi Komisije jednoglasno predložili da osnivač kandidatkinju Ingrid
Lončarić imenuje ravnateljicom Dječjeg vrtića Viškovo.
Dana 4. ožujka 2015. godine zaprimljena je Odluka
br:17/2015.  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo kojom se predlaže osnivaču da se za ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo imenuje Ingrid Lončarić, dipl. pedagog profesor iz Rijeke.
Obzirom na prednje iznijeto odlučeno je kao u izreci ove
Odluke.  
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Rijeci,
Erazma Barčića 3 u roku od 30 dana od dana dostave ove
Odluke.
KLASA: 601-02/15-01/01
URBROJ: 2170-09-04/02-15-36
Viškovo, 5. ožujak 2015. godine
Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.

“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
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