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OPĆINSKO VIJEĆE

6.
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07,
94/13, 98/19) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20 i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 46. sjednici održanoj
dana 11. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU
ZASEBNE PREDŠKOLSKE USTANOVE
DJEČJI VRTIĆ „VIŠKOVO“ I IZDVAJANJU IZ
PREDŠKOLSKE USTANOVE „RIJEKA“ RIJEKA
Članak 1.
U Odluci o osnivanju zasebne predškolske ustanove
Viškovo od 6. lipnja 1996. godine (KLASA: 601-01/9601/03, URBROJ: 2170/09-96-01-7), Odluci o izmjenama
i dopunama Odluke o osnivanju zasebne predškolske ustanove Viškovo (KLASA:021-04/96-01/10, URBROJ: 217009-01-1-96-6) od 1. kolovoza 1996.  i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju zasebne predškolske
ustanove Viškovo od 18. ožujka 1999. godine (KLASA:
021-04/99-01/4, URBROJ: 2170-09-01-1-99-10), članak
3. mijenja se i glasi:
„Sjedište vrtića je u Viškovu, Vozišće 19/D, a djelatnost
Dječjeg vrtića Viškovo obavlja se i na lokaciji Marčelji 91,
Viškovo.“
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Djelatnost vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te
skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci
do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu.“
Članak 3.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Unutarnje ustrojstvo vrtića uređuje se općim aktom kojim
se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada.“
Članak 4.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„(1.) Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
(2.) Upravno vijeće ima pet članova.(3.) Tri člana Upravna
vijeća imenuje osnivač iz redova javnih djelatnika, jednog
člana biraju između sebe roditelji djece korisnika usluga, a
jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i
stručnih suradnika vrtića.

(4.) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
(5.) Djelokrug, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća
propisani su Statutom vrtića.“
Članak 5.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Statut vrtića i akt kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i
način rada vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.“
Članak 6.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„ (1.) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje vrtića,
predstavlja i zastupa vrtić, te poduzima sve radnje u ime i
za račun vrtića sukladno zakonu i statutu.
(2.) Ravnatelj  može dati punomoć drugoj osobi  da zastupa
Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih  ovlasti, sukladno  odredbama  zakona kojim se uređuju obvezni  
odnosi.“
Članak 7.
Članak 16. briše se.
Članak 8.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„U vrtiću se izvode programi sukladno odredbama važećeg
zakona koji uređuje predškolski odgoj i obrazovanje.“
Članak 9.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„Popis i opis poslova radnih mjesta, broj potrebnih radnika te uvjeti koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje
poslova radnog mjesta utvrđuju se općim aktom kojim se
uređuje unutarnje ustrojstvu i način rada.“
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
KLASA: 021-04/21-01/2
URBROJ: 2170-09-04/03-21-41
Viškovo, 11. ožujka 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.

Petak, 12. ožujka 2021.

SLUŽBENE NOVINE

7.
Na temelju članka 89. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18., 2/20.
i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 46. sjednici,
održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim
vodnim građevinama
Članak 1.
Općina Viškovo prenosi pravo vlasništva nad komunalnim
vodnim građevinama na području Općine Viškovo u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog
društva Vodovod i kanalizacija, društvo s ograničenom
odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, OIB
80805858278 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:
Red.
br.

Komunalna vodna građevina

Vrijednost
komunalnih vodnih
građevina

1.

Vodovodni ogranak u trupu
spojne ceste Brnasi - Dovičići

344.679,09 kn

2.

Vodovodni ogranak u trupu
pristupne ceste za poslovnu
zonu Ark-Mihelić

124.975,14 kn

3.

UKUPNO

469.654,23 kn
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Članak 2.
Vrijednost komunalnih vodnih građevina iz članka 1. ove
Odluke utvrđena je u iznosu od ukupno 469.654,23 kn na
temelju Elaborata procjene vrijednosti, broj VIK- 12V2020 od 31. prosinca 2020. godine, koji je izrađen po stalnom sudskom vještaku graditeljske struke i procjenitelju
Jasminki Lilić.
Članak 3.
Prijenos prava vlasništva komunalne vodne građevine iz
članka 1. ove Odluke izvršit će se povećanjem temeljnog
uloga Općine Viškovo u temeljnom kapitalu Isporučitelja
u iznosu od 469.600,00 kn, dok će se iznos od 54,23 kn
rasporediti u rezerve Isporučitelja.
Članak 4.
Međusobna prava i obveze između Općine Viškovo i Isporučitelja u vezi s prijenosom komunalnih vodnih građevina
u vlasništvo Isporučitelja uredit će se posebnim ugovorom.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Viškovo za provedbu ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu u roku osam dana od dana
objave u Službenim novinama Općine Viškovo.
KLASA: 021-04/21-01/2
URBROJ: 2170-09-04/03-21-42
Viškovo, 11. ožujka 2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO
Predsjednica Općinskog vijeća:
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.
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“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
član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr
Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka

