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OPĆINSKO VIJEĆE

9.
Nakon uspoređivanja objavljenog teksta Odluke o donoše-
nju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i 
dijela naselja Blažići koju je donijelo Općinsko vijeće Op-
ćine Viškovo dana 30. lipnja 2016. godine, objavljene u 
„Službenim novinama Općine Viškovo“ br. 5/16. godine, 
sa kartografskim prikazima koji su prilog iste, utvrđena je 
pogreška u objavljenom tekstu Odluke o donošenju Urba-
nističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela 
naselja Blažići te Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. 
sjednici održanoj dana 7. ožujka 2019. godine daje

I S P R A V A K 
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići

I.
U članku 20. točki 6. podtočki 2. Odluke o donošenju Ur-
banističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dije-
la naselja Blažići („Službene novine Općine Viškovo“ br. 
5/16.) umjesto broja „9“ treba stajati broj „4“.

II.
Jedan primjerak ispravka Odluke dostavlja se u Upravni 
odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka, a je-
dan u Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Primor-
sko-goranske županije, Splitska 2/II, Rijeka.

KLASA: 021-04/19-01/02
URBROJ: 2170-09-04/04-19-6
Viškovo, 7. ožujka 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća: 
Ksenija Žauhar, mag. paed., v. r.
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10.
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom ure-
đenju (“Narodne novine” broj: 153/13, 65/17, 114/18) i 
članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Op-
ćine Viškovo” broj: 3/18), Općinsko vijeće Općine Viško-
vo, na 22. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine doni-
jelo je

Odluku o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Članak 1.
U Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) („Službene 
novine Općine Viškovo“ broj: 12/18), u daljnjem tekstu: 
Odluka o izradi, članak 4. mijenja se i glasi: 
„Predmet izrade Izmjene i dopune Plana je promjena 
odredbi Plana u dijelu definiranja visine potpornih zidova 
kao i omogućavanje realizacije Plana kroz faznu izgradnju 
zahvata u prostoru, a sukladno Prostornom planu uređe-
nja Općine Viškovo („Službene novine PGŽ“ broj: 49/07, 
04/12).“

Članak 2.
U Odluci o izradi, članak 5. mijenja se i glasi:
„Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se na ukupan 
planski obuhvat, tekstualan i grafički.“

Članak 3.
(1) U Odluci o izradi, u članku 6. dodaje se novi stavak 
prvi (1.) koji glasi:
„Pri realizaciji planskog zahvata došlo je do nemogućno-
sti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Obzirom da se 
zahvat tretira kao cjelina, dio koji je moguće realizirati u 
postupku je zastao.“
(2) Postojeći stavak prvi (1.) postaje stavak drugi (2.).

Članak 4.
U Odluci o izradi, članak 7. mijenja se i glasi: 
„Cilj Izmjena i dopuna Plana je omogućiti prometni spoj sa 
prometnicom u Radnoj zoni Kunfin u Općini Klana na te-
renski prihvatljiv način i omogućiti realizaciju dijela plan-
skih zahvata koji se nesmetano mogu realizirati do rješanja 
imovinsko-pravnih odnosa ostalog dijela.”

Članak 5.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana obja-
ve u “Službenim novinama Općine Viškovo”. 
(2) Ova Odluka dostaviti će se Javnoj ustanovi Zavod za 
prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te će se 
objaviti na službenoj web stranici Općine Viškovo i u in-
formacijskom sustavu putem Zavoda.

KLASA: 021-04/19-01/02
URBROJ: 2170-09-04/04-19-7
Viškovo, 7. ožujka 2019. godine 
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11.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 26/11, 12/12, 
124/12, 48/13, 57/15) i članka 34. stavka 1. točke 15. Sta-
tuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ 
broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici 
održanoj 7. ožujka 2019. godine donijelo je sljedeću

Odluku o predlaganju kandidata za izbor člana 
Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

I.
Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ekoplus  d.o.o., 
da se za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Eko-
plus d.o.o., kao predstavnik Općine Viškovo izabere Sanjin 
Vranković,  struc.spec.ing.aedif.

II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, 
a objavit će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

KLASA: 021-04/19-01/02
URBROJ: 2170-09-04/04-19-9
Viškovo, 7. ožujka 2019. godine
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12.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Viškovo („Službene 
novine Općine Viškovo“, broj 3/18), članka 37. stavak 3. 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 47. stavka 2. 
Statuta Dječjeg vrtića  Viškovo od 4. svibnja 2018. godine, 
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 
7. ožujka 2019. godine donijelo je

Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
Viškovo

Članak 1.
Ingrid Lončarić iz Rijeke, Braće Horvatić 9, imenuje se 
za ravnateljicu Dječjeg vrtića Viškovo na vrijeme od četiri 
godine.

Članak 2.
Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 17. ožujka 
2019. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a 
objaviti će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

O b r a z l o ž e nj e
Ravnateljici Dječjeg vrtića Viškovo, Ingrid Lončarić, istje-
če četverogodišnji mandat dana 16. ožujka 2019. godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo temeljem Odluke 
br. 1/2019. (KLASA: 003-06/19-01/1, URBROJ: 2170/01-
54-04-19-3 od 9. siječnja 2019. godine) raspisao je natječaj 
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo na 
mandat od 4 godine.  
Sukladno članku 37. stavak 2. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju i članku 48. stavak 2. i 3. Statuta 
Dječjeg vrtića Viškovo, natječaj je dana 15. siječnja 2019. 
godine objavljen u javnom glasilu i na mrežnoj stranici i 
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Viškovo. Rok za podnošenje 
prijava bio je 8 dana od dana objave natječaja. U traženom 
roku pristiglo su 2 prijave te je Upravno vijeće Dječjeg vr-
tića Viškovo utvrdilo da su obje pristigle prijave pravovre-
mene i potpune.

Dana 29. siječnja 2019. godine jedna od kandidatkinja je 
izjavila da odustaje od svoje kandidature za gore navedeno 
radno mjesto, a dana 31. siječnja 2019. godine Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića Viškovo  održalo je razgovor sa kan-
didatkinjom Ingrid Lončarić.
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije 
i održanog razgovora, sukladno važećim pravnim aktima, 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo predložilo je  ime-
novanje kandidatkinje Ingrid Lončarić za ravnatelja Dječ-
jeg vrtića Viškovo.
Predložena kandidatkinja pokazala je visoku razinu znanja, 
stručnosti i motiviranosti za obavljanje poslova ravnatelja 
ustanove. Nadalje, kandidatkinja ima dvadesetogodišnje 
radno iskustvo na radnom mjestu ravnatelja, a od čega je 
četiri godine obavljala poslove ravnatelja Dječjeg vrtića 
Viškovo te je u svome radu bila praćena i pozitivno oci-
jenjena od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo.
Slijedom naprijed navedenog, a temeljem članka 37. Za-
kona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ 10/97, 107/07, 94/13) odlučeno je kao u izreci ove 
odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može po-
krenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim su-
dom u roku od trideset dana od dostave ove odluke.

KLASA: 021-04/19-01/02
URBROJ: 2170-09-04/04-19-10
Viškovo, 7. ožujka 2019. godine
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