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Općina Viškovo 
Članak 4. 

15. 
Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe

ne novine« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), 
Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 3. lip
nja 1999. godine donosi 

ODLUKU 
o Izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za kreditiranje 

poduzetništva na području Općine Viškovo 

Članak 1. 
U Odluci o kriterijima za kreditiranje poduzetništva na 

području Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-
goranske županije broj 12/98) u odjeljku 1. DJELATNOST, 
iza »DJ-27) PROIZVODNJA METALA od G-50.1) briše 
se sve u cijelosti do kraja odjeljka. 

Članak 2. 
U odjeljku 2. PRAVNI STATUS, iza točke b) dodaju se 

nove točke c), d) i e), koje glase: 
»c) Kandidat za poduzetnički kredit mora uredno ispu

njavati sve svoje obveze prema Općini Viškovo (komunalna 
naknada, komunalni doprinos, porez na reklamu, tvrtku i 
drugo). Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo će pis
meno dostaviti Odboru za razvoj i gospodarstvo izvješće o 
istom. 

d) Kredit se mora iskoristiti u roku od najkasnije 2 (dva) 
mjeseca računajući od dana kada je Banka s Korisnikom 
kredita sklopila ugovor o korištenju kredita. 

U slučaju da se dobiveni kredit ne iskoristi u roku od 2 
(dva) mjeseca, a propust roka je nastao uslijed okolnosti ko
je je korisnik propustio, Odbor za razvoj i gospodarstvo 
obavijestit će banku da ista raskine sklopljeni ugovor o ko
rištenju kredita. 

e) Poduzetnici koji do kraja proračunske godine ne reali
ziraju zahtjev za dobivanje kredita, dužni su isti obnoviti u 
sljedećoj proračunskoj godini.« 

Članak3. 
U odjeljku 4. BODOVANJE. 
u točki 7) riječ »Invalidi« zamjenjuje se riječju »HRVI« 
točka 12) iza riječi »bodova« dopunjuje se riječima koje 

. glase: »sukladno članku 44. Zakona o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
(»Narodne novine« broj: 108/96). 

u točki §) riječ »dragovoljci« zamjenjuje se riječima »hr
vatski branitelji«, a riječi u zagradi (»prema Zakonu o pra
vima branitelja Domovinskog rata«) zamjenjuju se riječima 
»prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovin
skog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 
108/96).« 

iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi: 
»UČESNICI DOMOVINSKOG RATA - KORISNICI 

POVLASTICA« (carina i PDV-a) 
a) 4 -12 mjeseci 10 bodova 
b) 12 - 36 mjeseci 20 bodova 
c) od 36 mjeseci i više 30 bodova 
d) najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 
30. svibnja 1990. do 15. siječnja 1992. godine 30 bodova 

Odjeljak 7. »UVJETI I ROKOVI POVRATA«, Odje
ljak 8. »OSIGURANJE POVRATA I DOKUMENTACI
JA« i Odjeljak 9. »ELEMENTI KREDITA« brišu se u ci
jelosti. 

Članak 5. 
Iza odjeljka 6. »Posebne obveze korisnika kredita« doda

je se novi Odjeljak 7. koji glasi: 
»Uvjeti i rokovi povrata, osiguranje povrata, dokumenta

cija, te elementi kredita, utvrđuju se temeljem poslovnog 
Sporazuma sklopljenog između Općine Viškovo i Banke 
partnera.« 

Članak 6. 
Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za 

kreditiranje poduzetništva na području Općine Viškovo stu
pa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/99-01/10 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-2 
Viškovo, 3. lipnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Tomislav Blažić, dipL oefc, v. r. 

16. 
Na temelju alineje 16. stavka 1. članka 25. Statuta Općine 

Viškovo (»Službene novine« Županije primorsko-goranske 
broj 16/93 i 29/94), a u svezi s odredbama članka 57. Zakona 
o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 
10/97), Općinsko Vijeće Općine Viškovo, na sjednici održa
noj dana 18. ožujka 1999. godine, donijelo je sljedeću 

- • ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

zasebne Predškolske ustanove Viškovo 

. • I -

Radi potreba usklađivanja ustrojstva, rada i poslovanja 
Predškolske ustanove Viškovo te usklađivanja općih akata 
Ustanova s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i 
naobrazbi, Općinsko vijeće općine Viškovo na svojoj sjed
nici održanoj dana 18. ožujka 1999. godine usvojilo/je slije
deće izmjene i dopune Odluke o osnivanju zasebne Pred
školske ustanove Viškovo na način da ista sada glasi: 

»Na temelju alineje 16. stavka 1. članka 25. Statuta Opći
ne Viškovo (»Službene novine« Županije primorsko-goran
ske broj 16/93 i 29/94), a u svezi s odredbama članka 57. Za
konao predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novi
ne« broj 10/97), Općinsko Vijeće Općine Viškovo, na sjed
nici održanoj dana 18. ožujka 1999. godine, donijelo je 
s|jedeću 
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Članak 8. ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

zasebne Predškolske ustanove Viškovo 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 
Općina Viškovo, iz Viškova, Vozišće kbr. 3, kao osnivač 

Dječjeg vrtića Viškovo (u daljnjem tekstu: osnivač) ovom 
Odlukom uređuje sva pitanja u svezi pravnog ustroja dje
čjeg vrtića te uređuje naziv i sjedište, predmet poslovanja, 
sredstva vrtića, uvjete i način osiguranja prostora i opreme, 
ustrojstvo i organe vrtića, prava i obveze osnivača, program 
rada te način i uvjete njegova ostvarenja, vrijeme trajanja i 
prestanka rada te ostala pitanja u svezi djelovanja istog. 

II. NAZIV I SJEDIŠTE 

Članak 2. 
Naziv vrtića glasi: Dječji vrtić Viškovo. 

Članak 3. 
Sjedište vrtića je u Viškovu, Vozišće kbr. 13. 

III. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST ' 

Članak 4. 
Predmet poslovanja - djelatnosti vrtića jest predškolski 

odgoj, naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi. 
Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobra

zbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. 

IV. SREDSTVA VRTIĆA, UVJETI I NAČIN OSIGU
RANJA PROSTORA I OPREME 

Članak 5. 
Za osnivanje vrtića utvrđena su sredstva u iznosu od 

20.000,00 (dvadesettisuća) kn. 
Za početak rada vrtića utvrđena su sredstva u iznosu od 

180:000,00 (stoosamdesettisuća) kn. 
Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka pribavio je i dao 

osnivač iz svoga proračuna i ista su doznačena vrtiću. 
Osnivač Vrtića obvezan je osigurati poslovni prostor koji 

će ispunjavati sve zakonske uvjete za obavljanje registrirane 
djelatnosti, kao i svu ostalu opremu u skladu s potrebama 
Vrtića. 

Članak 6. 
U obavljanju svoje djelatnosti vrtić ostvaruje i potrebita 

sredstva. 
Vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga 

sukladno mjerilima koja utvrđuje Općinsko vijeće Općine 
Viškovo. 

U slučaju ostvarenja dobiti, dobit će se skladno planu raz
voja i financijskom planu ulagati u razvoj vrtića. 

O konkretnoj upotrebi dobiti u okviru plana razvoja od
lučuje Upravno vijeće vrtića uz suglasnost osnivača. 

Za slučaj nesuglasnosti iz stavka 4. ovog članka, odluku 
će donijeti osnivač. 

Članak 7. 
Ako vrtić ostvari gubitak u poslovnoj godini, isti će poku

šati pokriti iz vlastitih sredstava. 
U slučaju nemogućnosti pokrivanju gubitaka iz vlastitih 

sredstava, gubitak vrtića pokrit će osnivač. 

V. USTROJSTVO I ORGANI VRTIĆA 

Unutarnje ustrojstvo vrtića uređuje se Pravilnikom o 
unutarnjem ustrojstvu. 

Članak 9. 
Vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
Upravno vijeće ima tri člana. 
Jednog člana Upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda 

javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece koris
nika usluga, a jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda 
odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića. 

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine. 
Djelokrug, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća, pro

pisani su Statutom vrtića. 

Članak 10. 
Upravno vijeće donosi Statut vrtića uz prethodnu suglas

nost Općinskog vijeća osnivača. 

Članak 11. 
Ravnatelj vrtića je poslovodni i stručni voditelj iste. 
Ravnatelj vrtića imenuje se na temelju javnog natječaja. 

Članak 12. 
Ravnatelja vrtića imenuje i razrješava osnivač na prijed

log upravnog vijeća. 
Uvjeti za imenovanja ravnatelja vrtića propisati će se Sta

tutom. 

Članak 13. 
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje vrtića, pred

stavlja i zastupa ustanovu, predlaže godišnji plan i program 
rada, brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgo-
jiteljskog vijeća i drugih tijela te obavlja druge poslove utvr
đene zakonom i statutom. 

Ravnatelj vrtića može dati punomoć za zastupanje vrtića 
u pravnom prometu drugoj osobi koja nije odvjetnik samo 
uz suglasnost Upravnog vijeća. 

Punomoć iz stavka 2. ovog članka može dati samo u gra
nicama svojih ovlasti. 

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća 
sklapati ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s drugim 
pravnim osobama, o nabavci i prodaji osnovnih sredstava 
i investicionim ulaganjima u prostorne kapacitete. 

VI. PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA VRTIĆA 

Članak 14. 
Članom vrtića može, pored osnivača, postati svaka druga 

pravna ili fizička osoba, koja naknadno pristupi ustanovi 
sklapanjem ugovora s osnivačem i uplatom svojeg uloga 
skladno zakonu i Statutu vrtića. 

Osnivač, kao vlasnik vrtića, može dio ih cijeli udjel preni
jeti na trećeg bez ograničenja. 

- Članak 15. 
Osnivač može odlučiti da vrtić ima jednu ili više podruž

nica. 
Podružnica može obavljati samo djelatnosti vrtića. 

Članak 16. 
Kad se traži suglasnost osnivača glede nadležnosti Uprav

noga vijeća i ravnatelja vrtića, kao i suglasnost na Statut i 
Pravilnik o radu ima se smatrati da suglasnost daje Osnivač. 

VII. PROGRAM RADA VRTIĆA TE NAČIN I 
UVJETI NJEGOVA OSTVARIVANJA 
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Članak 17. 
U vrtiću se izvodi program rada skladno odredbama Za

kona o predškolskom odgoju i naobrazbi, programima Mi
nistarstva prosvjete i športa i Ministarstva zdravstva. 

Uvjeti i načini ostvarenja programa usklađeni su i provo
de se sukladno Državnom pedagoškom standardu predškol
skog odgoja i naobrazbe. 

VIII. ODGOJITELJI, STRUČNI SURADNICI I OS
TALO OSOBLJE 

Članak 18. 
Broj potrebnih zaposlenika, odgojitelja, stručnih surad

nika i ostalog osoblja, potrebne kvalifikacije, njihov raspo-, 
red i ostala pitanja regulirani su Pravilnikom o radu vrtića. 

JX VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK RADA 

Članak 19. 
Osnivač osniva vrtić na neodređeno vrijeme. 

Članak 20. 
Vrtić prestaje s radom ako takvu odluku donese osnivač, 

ako joj je uskraćena potrebna suglasnost za rad i u drugim 
slučajevima određenim zakonom. 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 
Izmjene i dopune ove odluke valjane su ako su učinjene u 

pisanom obliku i usvojene na Općinskom vijeću Općine Vi' 
škovo te uredno potpisane i pečatirane. 

Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
Predsjednik Općinskog vijeća« 

Il-
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osniva

nju zasebne Predškolske ustanove Viškovo stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Pri
morsko-goranske županije. 

III. 
Zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Viškovo ovu Od

luku provesti kod svih nadležnih tijela. 

Klasa: 021-04/99-01/4 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-10 
Viškovo, 18. ožujka 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
1 Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, dipl. oec, v. r. 

17. 

ODLUKU 
o početku mandata vijećnika Općinskog vijeća 

Općine Viškovo 

1. Utvrđuje se da dana 3. lipnja 1999. godine, obnašanje 
funkcije vijećnika Općinskog vijeća Općine Viškovo pre
uzima ZDENKA TOMLJENOVIĆ izabrani zamjenik vi
jećnika. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja
vit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske žu
panije. , 

Klasa: 021-04/99-01/10 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-5 
Viškovo, 3. lipnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
Predsjednik 

Tomislav Blažić, dipl. oec, v. r. 

18. 
Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (službe

ne novine« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), 
Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 3. lip
nja 1999. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK 
o prioritetima asfaltiranja nerazvrstanih prometnica 

i izgradnje ogranaka vodovoda 

' " :. L '• 
Ovim Zaključkom utvrđuje se metodologija utvrđivanja 

prioriteta za asfaltiranje nerazvrstanih prometnica i izgrad
nju ogranaka vodovoda. 

II. 
Asfaltiranje nerazvrstane prometnice je prekrivanje neas

faltirane prometnice asfaltnim slojem debljine 5 cm i najma
nje širine 3 m. 

Izgradnja ogranka vodovoda je ugradnja vodovodnih ci
jevi u trup nerazvrstane prometnice prema projektnom rje
šenju s kojim je suglasno KD »Vodovod i kanalizacija«. 

III. 
Prioritet izgradnje ogranaka vodovoda se utvrđuje izraču

nom koeficijenta Kv. 

Kv = 
(K3 x Di + Oi 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe
ne novine« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), 
a u svezi članka 38. Statuta, Općinsko vijeće Općine Viško
vo, na sjednici održanoj 3. lipnja 1999. godine donijelo je 

Kv je koeficijent koji određuje mjesto ogranka na listi 
prioritet. Ogranak s najvećim koeficijentom je prvi 
na listi. 

K3 je ukupno naplaćena komunalna naknada u 3 godine 
koje prethode godini, u kojoj se radi Program održa
vanja i gradnje komunalne infrastrukture, od obje
kata koji su priključeni na ogranak vodovoda. 

Dj je koeficijent od 1.00 do 2.00 ovisno o tome, da li je 
na taj ogranak priključen objekt čiji je vlasnik HRVI 
Domovinskog rata. 
Koeficijent ima vrijednost 1 ukoliko na prometnicu 
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nije priključen objekt u vlasništvu HRVI Domovin
skog rata. 

Za HRVI Domovinskog rata ovisno o stupnju invalidi
teta koeficijent poprima vrijednost od 1,1 za osobu utvrđe
nog invaliditeta 10%, 1,2 za osobu utvrđenog invaliditeta 
20% do 2,0 za osobu utvrđenog invaliditeta 100%. 

U slučaju da je na isti ogranak vodovoda priključeno više 
HRVI Domovinskog rata, koeficijent se obračunava prema 
osobi s najvećim stupnjem invaliditeta. 

Oi su ostali prihodi koji služe za izgradnju ogranka (pri
hodi od Županije, komunalnog poduzeća, uplate gra
đana i ostalo). 

Ly je duljina građenog ogranka u metrima. 

IV. 
Prioritet asfaltiranja nerazvrstane prometnice se utvrđuje 

izračunom koeficijenta Kc. 

Kc = 
(K3 x Di + Oi) x Iv 

Cv 

Kc je koeficijent koji određuje mjesto prometnice na listi 
prioriret. Prometnica s najvećim koeficijentom je 
prva na listi. 

K3 je ukupno naplaćena komunalna naknada u zadnje 3 
godine koje prethode godini u kojoj se radi Program 
održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, od 
objekata koji imaju prilaz s te prometnice. 

Di je koeficijent od 1.00 do 2.00 ovisno o tome, da li je 
na tu prometnicu priključen objekt čiji je vlasnik 
HRVI Domovinskog rata. 
Koeficijent ima vrijednost 1 ukoliko na prometnicu 
nije priključen objekt u vlasništvu HRVI Domovin
skog rata. 

Za HRVI Domovinskog rata ovisno o stupnju invalidi
teta koeficijent poprima vrijednost od 1,1 za osobu utvrđe
nog invaliditeta 10%, 1,2 za osobu utvrđenog invaliditeta 
20% do 2,0 za osobu utvrđenog invaliditeta 100%. 

U slučaju da je na istu prometnicu priključeno više HRVI 
Domovinskog rata, koeficijent se obračunava prema osobi s 
najvećim stupnjem invaliditeta. 

Oi su ostali prihodi koji služe za izgradnju prometnice 
(prihodi od Županije, komunalnog poduzeća, uplate 
građana i ostalo). 

Q, je duljina prometnice u metrima. 

Iv je koeficijent čija vrijednost je 1 ukoliko je u trup pro
metnice ugrađen ogranak vodovoda, 
0 ako u trup prometnice nije ugrađen ogranak vodo
voda. 

V. 
Ukupna masa sredstava namijenjenih izgradnji ogranaka 

vodovoda ili asfaltiranju nerazvrstanih prometnica utvrđuje 
se Programom održavanja i izgradnje komunalne infrastruk
ture. 

VI. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službe

nim novinama« Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/99-01/10 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-3 
Viškovo, 3. lipnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, đipl. oec, v. r. 


