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1.
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.)	Općinsko	vijeće	Op-
ćine	Viškovo	na	10.	sjednici	održanoj	24.	srpnja	2014.	go-
dine donijelo je 

ODluKu  
o prethodnoj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 

Viškovo

I.

Općina	Viškovo	daje	prethodnu	suglasnost	na	Statut	Dječ-
jeg	vrtića	Viškovo,	uz	uvjet	da	se	u	Statut	ugrade	sljedeće	
izmjene:

1)	 članak	2.	da	glasi:
„Dječji	vrtić	Viškovo	(u	daljnjem	tekstu:	Dječji	vrtić)	
javna	je	predškolska	ustanova	koja	obavlja	djelatnosti	
odgoja,	 obrazovanja,	 zdravstvene	 zaštite,	 prehrane	 i	
socijalne	skrbi	djece	rane	i	predškolske	dobi	u	skladu	
s	razvojnim	osobinama	i	potrebama	djece,	kao	javnu	
službu.“

2)	 članak	16.	da	glasi:
„Godišnji	plan	i	program	rada	donosi	Upravno	vijeće	
Dječjeg	vrtića	najkasnije	do	30.	 rujna	 tekuće	 godine	
na	prijedlog	ravnatelja.	Ravnatelj	podnosi	Upravnom	
vijeću	Dječjeg	vrtića	izvješće	o	ostvarenju	Godišnjeg	
plana	 i	 programa	 rada	 do	 15.	 rujna	 tekuće	 godine.	
Dječji	vrtić	dužan	je	osnivaču	dostaviti	Godišnji	 plan	
i	program	rada,	te	izvješće	o	njegovu	ostvarivanju,	se-
dam	dana	po	donošenju.“

3)	 članak	17.,	stavak	4.	da	glasi:
„Kurikulum	Dječjeg	vrtića,	 temeljen	na	nacionalnom	
kurikulumu,	donosi	Upravno	vijeće	na	prijedlog	rav-
natelja	Dječjeg	vrtića	do	30.	 rujna	tekuće	pedagoške	
godine,	a	 njime	se	utvrđuje:	 program,	namjena	pro-
grama,	nositelji	programa,	način	ostvarivanja	progra-
ma,	vremenske	aktivnosti	programa	i	način	vrednova-
nja.“

4)	 članak	25.,	stavak	3.	da	glasi:
„Ako	u	ponovljenom	glasovanju	kandidati	dobiju	 jed-
naki	 broj	 glasova,	 član	Upravnog	 vijeća	 bira	 se	 po	
abecedi.“

5)	 članak	45.,	stavak	1.	da	glasi:
 – „Upravno	vijeće	nadležno	 je	za	obavljanje	 slijede-
ćih	 poslova:

 – odlučuje	 o	 stjecaju,	 opterećivanju	 i	 otuđivanju	 ne-
kretnina	Dječjeg	vrtića	pod	uvjetima	propisanim	ak-
tom	o	osnivanju	uz	prethodnu	suglasnost	osnivača,

 – donosi	 Statut	 uz	 suglasnost	 osnivača	 na	 prijedlog	
ravnatelja,

 – donosi	 Pravilnik	 o	 unutarnjem	 ustrojstvu	 i	 načinu	
rada	Dječjeg	vrtića,	uz	suglasnost	osnivača	na	pri-
jedlog	ravnatelja,

 – predlaže	Općinskom	načelniku	imenovanje	i	razrje-
šenje	ravnatelja,

 – donosi	 Godišnji	 plan	 i	 program	 rada	 na	 prijedlog	
ravnatelja,

 – donosi	Kurikulum	Dječjeg	vrtića	na	prijedlog	 rav-
natelja,

 – odlučuje	o	upisu	djece	u	Dječji	vrtić	i	mjerilima	upi-
sa	uz	suglasnost	osnivača,

 – daje	prethodnu	suglasnost	na	prijedlog	Financijskog	
plana,

 – donosi	Financijski	plan	i	završni	račun,
 – odlučuje	o	promjeni	djelatnosti	Dječjeg	vrtića	uz	su-
glasnost	osnivača,

 – predlaže	promjenu	naziva	Dječjeg	vrtića,
 – odlučuje	o	zasnivanju	radnog	odnosa	radnika	na	pri-
jedlog	ravnatelja,	osim	o	zasnivanju	radnog	odnosa	
na	određeno	vrijeme	do	60	dana	kad	obavljanje	po-
slova	ne	trpi	odgodu,

 – odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 imovine	Dječjeg	
vrtića	pojedinačne	vrijednosti	od	70.000,00	kuna	do	
200.000,00	kuna	uz	prethodnu	suglasnost	Načelni-
ka,

 – donosi	odluke	o	prestanku	radnog	odnosa	radnika,
 – donosi	 odluke	 o	 pojedinačnim	 pravima	 radnika	 u	
drugom	stupnju,	ako	zakonom	ili	drugim	propisom	
nije	drugačije	propisano,

 – odlučuje	o	žalbama	roditelja	odnosno	skrbnika	dje-
ce.“

6)	 Članak	46.,	stavak	2.	da	glasi:
„Ravnatelj	obavlja	poslove	utvrđene	Zakonom,	aktima	
donesenima	na	 temelju	Zakona	i	ovim	Statutom,	a	na-
ročito:
 – organizira	 i	vodi	rad	i	 poslovanje	Dječjeg	vrtića,	
 – predstavlja	i	zastupa	Dječji	vrtić,
 – poduzima	pravne	mjere	u	 ime	 i	 za	 račun	 Dječjeg	
vrtića	u	 granicama	svojih	ovlasti,

 – predlaže	 Godišnji	 plan	 i	 program	 i	 Kurikulum	
Dječjeg	vrtića,

 – poduzima	 mjere	 neophodne	za	 izvršavanje	Godiš-
njeg	 plana	 i	 programa	 rada	 i	Kurikuluma	Dječjeg	
vrtića,

 – nadzire	primjenu	zakona	i	općih	 akata,
 – provodi	 odluke	 Upravnog	 vijeća,	 Odgojiteljskog	
vijeća,	osnivača,	 državnih	 i	drugih	 nadležnih	tijela	
i	 ustanova,
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 – donosi	odluke	u	svezi	s	 radom	i	poslovanjem	Dječ-
jeg	vrtića	u	 granicama	svojih	ovlasti,

 – donosi	 odluke	 o	 zasnivanju	 radnog	 odnosa	 na	
određeno	 vrijeme	 do	 60	 dana	 i	 sklapa	 ugovor	 o	
radu	na	 određeno	 vrijeme	 bez	 objavljivanja	 natje-
čaja	 u	 skladu	sa	Zakonom	o	 predškolskom	 odgoju	
i	obrazovanju,

 – predlaže	Upravnom	vijeću	 donošenje	 odluke	 o	 za-
snivanju	i	prestanku	radnog	odnosa,

 – sklapa	 ugovore	 o	 radu	 i	otkazuje	 ugovore	 o	 radu	
za	sve	 radnike,

 – potpisuje	ugovore	o	radu	 i	 druge	akte	Dječjeg	vrti-
ća	za	 koje	je	ovlašten,

 – odlučuje	 o	 disciplinskoj	 odgovornosti	 radnika	 u	
skladu	 sa	zakonom,	

 – predlaže	 Upravnom	 vijeću	 unutarnje	 ustrojstvo	
Dječjeg	vrtića,

 – odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 imovine	Dječjeg	
vrtića	čija	pojedinačna	vrijednost	ne	prelazi	iznos	od	
70.000,00	kn,

 – organizira	rad	 i	raspored	radnika,
 – osniva	 stručne	 skupine	kao	 pomoćna	tijela	 u	 radu	
Dječjeg	vrtića,

 – podnosi	izvješće	o	ostvarenju	Godišnjeg	plana	i	pro-
grama	 rada	Dječjeg	vrtića	do	15.	 rujna	 tekuće	go-
dine.“

7)	 članak	50.,	stavak	3.	da	glasi:
„Nezadovoljni	kandidat	za	izbor	ravnatelja	svoje	pra-
vo	može	ostvariti	tužbom	Upravnom	sudu	radi	pokre-
tanja	 upravnog	 spora,	 dok	 je	 u	 ostalim	 slučajevima	
nadležan	redovni	sud.“

8)	 članak	52.,	stavak	4.	da	glasi:
„U	slučaju	razrješenja	ravnatelja	imenovat	će	se	vrši-
telj	dužnosti	ravnatelja,	a	Upravno	vijeće	je	dužno	ras-
pisati	natječaj	za	ravnatelja	u	roku	od	30	dana	od	dana	
imenovanja	vršitelja	dužnosti.“

II.

Ova	Odluka	o	prethodnoj	suglasnost	na	Statut	Dječjeg	vr-
tića	Viškovo	objavit	će	se	u	„Službenim	novinama	Općine	
Viškovo“,	a	stupa	na	snagu	danom	objave.

KLASA: 021-04/14-01/04 
URBROJ: 2170-09-04/02-14-10 
Viškovo, 24. srpanj 2014. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr . sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

2.
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.)	Općinsko	vijeće	Op-
ćine	Viškovo	na	10.	sjednici	održanoj	24.	srpnja	2014.	go-
dine donijelo je 

ODluKu  
o prethodnoj suglasnosti 

na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Viškovo

Općina	Viškovo	daje	prethodnu	suglasnost	na	Pravilnik	o	
unutarnjem	ustrojstvu	i	načinu	rada	Dječjeg	vrtića	Viško-
vo.

II.

Ova	Odluka	o	prethodnoj	suglasnost	na	Pravilnik	o	unu-
tarnjem	 ustrojstvu	 i	 načinu	 rada	Dječjeg	 vrtića	Viškovo	
objavit	će	se	u	„Službenim	novinama	Općine	Viškovo“,	a	
stupa	na	snagu	danom	objave.

KLASA: 021-04/14-01/04 
URBROJ: 2170-09-04/02-14-11 
Viškovo, 24. srpanj 2014. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr . sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.
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3.
Na	temelju	članka	6.	stavak	2.	Zakona	o	savjetima	mladih	
(„Narodne	novine“	broj	41/14.),	članka	35.	Statuta	Općine	
Viškovo	 („Službene	novine	Primorsko-goranske	 župani-
je“	 broj:	 25/09.,	 6/13.,	 15/13.,	 14/14.),	 Općinsko	 vijeće	
Općine	Viškovo	na	svojoj	10.	sjednici	održanoj	dana	24.	
srpnja	2014.	godine	donijelo	je

ODluKu 
o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo

I. OSNOVNE	ODREDBE

Članak	1.

Ovom	Odlukom	uređuje	se	osnivanje	Savjeta	mladih	Op-
ćine	Viškovo	(u	daljnjem	tekstu:	Savjet	mladih),	djelokrug	
rada,	postupak	izbora	članova	i	zamjenika	članova	te	dru-
ga	pitanja	od	značenja	za	rad	Savjeta	mladih.

Članak	2.

Savjet	mladih	je	savjetodavno	tijelo	Općinskog	vijeća	Op-
ćine	Viškovo	i	osniva	se	s	ciljem	promicanja	i	zagovaranja	
prava,	potreba	i	interesa	mladih	te	aktivnog	uključivanja	
mladih	u	javni	život	Općine	Viškovo.

Članak	3.

Mladi,	u	smislu	ove	Odluke	su	osobe	s	prebivalištem	ili	
boravištem	na	području	Općine	Viškovo	koji	u	 trenutku	
podnošenja	kandidatura	za	članstvo	u	Savjet	mladih	ima-
ju	od	navršenih	petnaest	 (15)	 do	navršenih	 trideset	 (30)	
godina	života	te	kao	takvi	imaju	pravo	biti	birani	za	člana	
Savjeta	mladih	i	zamjenika	člana	Savjeta	mladih.

Članak	4.

Izrazi	koji	 se	koriste	u	ovoj	Odluci,	 a	 imaju	 rodno	zna-
čenje	koriste	se	neutralno	i	odnose	se	jednako	na	muški	i	
ženski	spol.

II. OSNIVANJE	SAVJETA	MLADIH

Članak	5.

Odluku	o	osnivanju	Savjeta	mladih	donosi	Općinsko	vi-
jeće	Općine	Viškovo	 u	 skladu	 sa	 Zakonom	 o	 savjetima	
mladih	i	Statutom	Općine	Viškovo.

Članak	6.

Odlukom	o	osnivanju	Savjeta	mladih	uređuje	se:

-	 broj	članova	Savjeta	mladih,

-	 način	izbora	članova	Savjeta	mladih,

-	 rokovi	provedbe	izbora	za	članove	i	zamjenike	članova	

Savjeta	mladih,

-	 rad	Odbora	za	provjeru	valjanosti	kandidatura	i	izradu	
liste	valjanih	kandidatura,

-	 način	utjecaja	Savjeta	mladih	na	rad	Općinskog	vijeća	
Općine	Viškovo	u	postupku	donošenja	odluka	i	drugih	
akata	od	neposrednog	interesa	za	mlade	i	u	vezi	s	mladi-
ma,

-	 način	 financiranja	 rada	 i	 programa	 Savjeta	 mladih	 te	
osiguravanje	prostornih	 i	 drugih	uvjeta	 za	 rad	Savjeta	
mladih	te

-	 pravo	na	naknadu	troškova	za	sudjelovanje	u	radu	Sa-
vjeta	mladih.

III. SASTAV	SAVJETA	MLADIH

Članak	7.

Savjet	mladih	ima	sedam	članova	uključujući	predsjedni-
ka	i	zamjenika.

IV.	 	IZBOR	ČLANOVA	VIJEĆA	MLADIH

Članak	8.

Na	 temelju	 pisanih	 i	 obrazloženih	 kandidatura,	 članove	
Savjeta	mladih	i	njihove	zamjenike	bira	Općinsko	vijeće	
Općine	Viškovo	temeljem	Zakona	i	ove	Odluke	o	osniva-
nju	Savjeta	mladih	Općine	Viškovo.

Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	temeljem	Odluke	o	osni-
vanju	 savjeta	 mladih	 pokreće	 postupak	 biranja	 članova	
Savjeta	mladih	i	njihovih	zamjenika.

Kandidature	za	članove	Savjeta	mladih	i	njihove	zamjeni-
ke	temeljem	javnog	poziva	za	isticanje	kandidatura	ističu	
udruge	koje	su	sukladno	statutu	ciljno	 i	prema	djelatno-
stima	opredijeljene	za	rad	s	mladima	i	za	mlade,	učenička	
vijeća,	 studentski	 zborovi,	 pomladci	 političkih	 stranaka,	
sindikalnih	ili	strukovnih	organizacija	u	Republici	Hrvat-
skoj	i	neformalne	skupine	mladih	od	najmanje	30	mladih.

Ovlašteni	 predlagatelji	 kandidatura	 iz	 stavka	 3.	 ovoga	
članka	dužni	su	prilikom	isticanja	kandidatura	za	članove	
Savjeta	mladih	predložiti	i	zamjenika	za	svakog	kandidata	
za	člana	Savjeta	mladih.

Članak	9.

Postupak	izbora	članova	Savjeta	mladih	i	njihovih	zamje-
nika	 počinje	 objavom	 javnog	 poziva	 za	 isticanje	 kandi-
datura.

Javni	se	poziv	za	isticanje	kandidatura	objavljuje	na	mrež-
nim	 stranicama	Općine	Viškovo	 te	 u	 sredstvima	 javnog	
priopćavanja.

Javni	poziv	iz	stavka	2.	ovoga	članka	mora	sadržavati	opis	
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postupka	izbora,	uvjete	za	isticanje	kandidatura	propisane	
ovim	Zakonom,	 rokove	za	prijavu	 i	 rokove	u	kojima	će	
biti	 provedena	provjera	 zadovoljavanja	 formalnih	uvjeta	
prijavljenih	kandidata	te	izbor	članova	i	zamjenika	člano-
va	Savjeta	mladih.

Nakon	 zaprimanja	 kandidatura	 za	 članove	 i	 zamjenike	
članova	 Savjeta	 mladih,	 Odbor	 za	 izbor	 i	 imenovanje	
obavlja	provjeru	valjanosti	kandidatura	 i	 izradu	 liste	va-
ljanih	kandidatura,	obavlja	provjeru	formalnih	uvjeta	pri-
javljenih	kandidata	te	u	roku	od	15	dana	od	isteka	roka	za	
podnošenje	prijava,	sastavlja	izvješće	o	provjeri	formalnih	
uvjeta	te	utvrđuje	popis	važećih	kandidatura.

Izvješće	o	provjeri	formalnih	uvjeta	i	popis	važećih	kan-
didatura	dostavljaju	se	Općinskom	vijeću	Općine	Viškovo	
te	se	objavljuju	na	mrežnim	stranicama	Općine	Viškovo	te	
u	sredstvima	javnog	priopćavanja.

Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na	prvoj	sjednici	nakon	
objave	 popisa	 važećih	 kandidatura	 raspravlja	 izvješće	 o	
provjeri	formalnih	uvjeta	i	s	popisa	važećih	kandidatura	za	
članove	i	zamjenike	članova	Savjeta	mladih	tajnim	glaso-
vanjem	bira	članove	i	zamjenike	članova	Savjeta	mladih.

Glasovanje	se	obavlja	zaokruživanjem	broja	ispred	onoli-
ko	kandidata	na	listiću	koliko	po	odluci	o	osnivanju	Savje-
ta	mladih	ima	članova	Savjeta	mladih.

U	slučaju	da	nije	moguće	izabrati	Savjet	mladih	zbog	dva	
ili	više	kandidata	s	jednakim	brojem	glasova,	glasovanje	
se	ponavlja	za	izbor	kandidata	do	punog	broja	članova	Sa-
vjeta	mladih	 između	onih	kandidata	koji	u	prvom	krugu	
nisu	izabrani	jer	su	imali	jednak	broj	glasova.	Glasovanje	
se	ponavlja	dok	se	ne	izaberu	svi	članovi	Savjeta	mladih.

Javni	poziv	 za	 isticanje	kandidatura	mora	 se	objaviti	 na	
mrežnim	stranicama	Općine	Viškovo,	najmanje	tri	mjese-
ca	prije	isteka	mandata	članova	savjeta	mladih.

V.	 KONSTITUIRANJE	SAVJETA	MLADIH

Članak	10.

Rezultati	 izbora	za	članove	 i	 zamjenike	članova	Savjeta	
mladih	objavljuju	se	na	mrežnim	stranicama	te	u	sredstvi-
ma	javnog	priopćavanja.

Savjet	mladih	mora	se	konstituirati	u	roku	od	30	dana	od	
dana	objave	rezultata	izbora.

Prvu	sjednicu	Savjeta	mladih	dužan	je	sazvati	predsjednik	
Općinskog	vijeća	Općine	Viškovo.

Savjet	 mladih	 je	 konstituiran	 izborom	 predsjednika	 Sa-
vjeta	 mladih.	 Obavijest	 o	 konstituiranju	 Savjeta	 mladih	
objavljuje	se	na	mrežnim	stranicama	Općine	Viškovo	te	u	
sredstvima	javnog	priopćavanja.

Predsjednika	i	zamjenika	predsjednika	Savjeta	mladih	bi-

raju	i	razrješuju	članovi	Savjeta	mladih	većinom	glasova	
svih	članova.

Ako	Savjet	mladih	u	roku	od	30	dana	od	dana	proglašenja	
službenih	 rezultata	 izbora	 za	 članove	Savjeta	mladih	 ne	
izabere	predsjednika	Savjeta	mladih,	Općinsko	vijeće	Op-
ćine	Viškovo	objavit	će	novi	javni	poziv	za	izbor	članova	
i	zamjenika	članova	Savjeta	mladih.

VI.	 MANDAT	ČLANOVA	SAVJETA	MLADIH

Članak	11.

Članovi	 Savjeta	mladih	 i	 njihovi	 zamjenici	 biraju	 se	 na	
razdoblje	od	tri	godine.

Mandat	zamjenika	člana	Savjeta	mladih	vezan	je	uz	man-
dat	člana	Savjeta	mladih.	Mandat	zamjenika	člana	Savjeta	
mladih	prestaje	prestankom	mandata	člana	Savjeta	mladih	
sukladno	Zakonu	o	savjetima	mladih.

Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	razriješit	će	člana	Savje-
ta	mladih	i	prije	isteka	mandata	ako	neopravdano	izostane	
s	najmanje	50	%	sjednica	Savjeta	mladih	u	godini	dana	te	
na	osobni	zahtjev	člana	Savjeta	mladih.

Član	Savjeta	mladih	koji	za	vrijeme	trajanja	mandata	na-
vrši	trideset	godina	nastavlja	s	radom	u	Savjetu	mladih	do	
isteka	mandata	na	koji	je	izabran.

Ako	 se	 broj	 članova	 Savjeta	 mladih	 spusti	 ispod	 dvije	
trećine	početnog	broja,	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	
će	provesti	postupak	dodatnog	izbora	za	onoliko	članova	
Savjeta	mladih	koliko	 ih	 je	prestalo	biti	 članom	Savjeta	
mladih	prije	isteka	mandata.

Mandat	 članova	 Savjeta	 mladih	 izabranih	 postupkom	
dodatnog	izbora	traje	do	isteka	mandata	članova	Savjeta	
mladih	 izabranih	 u	 redovitom	 postupku	 biranja	 članova	
Savjeta	mladih.	

Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	raspustit	će	Savjet	mla-
dih	samo	ako	Savjet	mladih	ne	održi	sjednicu	dulje	od	šest	
mjeseci.

VII.	 DJELOKRUG	RADA	SAVJETA	MLADIH

Članak	12.

U	okviru	svoga	djelokruga	Savjet	mladih:

-	 raspravlja	 na	 sjednicama	 Savjeta	 mladih	 o	 pitanjima	
značajnim	za	rad	Savjeta	mladih,	te	o	pitanjima	iz	dje-
lokruga	Općinskog	 vijeća	Općine	Viškovo	 koji	 su	 od	
interesa	za	mlade

-	 u	 suradnji	 s	 predsjednikom	 Općinskog	 vijeća	 Općine	
Viškovo	inicira	u	Općinskom	vijeću	donošenje	odluka	
od	značaja	za	mlade,	donošenje	programa	i	drugih	akata	
od	značenja	za	unaprjeđivanje	položaja	mladih	na	po-
dručju	Općine	Viškovo,	 raspravu	 o	 pojedinim	 pitanji-
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ma	od	značenja	 za	unaprjeđivanje	položaja	mladih	na	
području	Općine	Viškovo	te	način	rješavanja	navedenih	
pitanja

-	 putem	svojih	predstavnika	sudjeluje	u	radu	Općinskog	
vijeća	 Općine	 Viškovo,	 prilikom	 donošenja	 odluka,	
mjera,	 programa	 i	 drugih	 akata	 od	 osobitog	 značenja	
za	unaprjeđivanje	položaja	mladih	na	području	Općine	
Viškovo	davanjem	mišljenja,	 prijedloga	 i	 preporuka	o	
pitanjima	i	temama	od	interesa	za	mlade

-	 sudjeluje	u	izradi,	provedbi	i	praćenju	provedbe	lokalnih	
programa	za	mlade,	daje	pisana	očitovanja	i	prijedloge	
nadležnim	tijelima	o	potrebama	i	problemima	mladih,	a	
po	potrebi	predlaže	i	donošenje	programa	za	otklanjanje	
nastalih	problema	i	poboljšanje	položaja	mladih

-	 potiče	informiranje	mladih	o	svim	pitanjima	značajnim	
za	 unaprjeđivanje	 položaja	mladih,	međusobnu	 surad-
nju	Savjeta	mladih	u	Republici	Hrvatskoj,	te	suradnju	i	
razmjenu	iskustava	s	organizacijama	civilnoga	društva	i	
odgovarajućim	tijelima	drugih	zemalja

-		predlaže	 i	daje	na	odobravanje	Općinskom	vijeću	Op-
ćine	Viškovo,	program	rada	popraćen	financijskim	pla-
nom	radi	ostvarivanja	programa	rada	Savjeta	mladih

-	 po	potrebi	poziva	predstavnike	tijela	Općine	Viškovo	na	
sjednice	Savjeta	mladih

-	 potiče	 razvoj	financijskog	okvira	provedbe	politike	za	
mlade	i	podrške	razvoju	organizacija	mladih	i	za	mlade	
te	sudjeluje	u	programiranju	prioriteta	natječaja	i	odre-
đivanja	 kriterija	 financiranja	 organizacija	 mladih	 i	 za	
mlade

-	 obavlja	 i	 druge	 savjetodavne	 poslove	 od	 interesa	 za	
mlade.

VIII.	NAČIN	RADA	SAVJETA	MLADIH

Članak	13.

Savjet	mladih	održava	redovite	sjednice	najmanje	jednom	
svaka	tri	mjeseca,	a	po	potrebi	i	češće.

Sjednice	 Savjeta	 mladih	 saziva	 i	 njima	 predsjeda	 pred-
sjednik	Savjeta	mladih.

Predsjednik	 Savjeta	mladih	 dužan	 je	 sazvati	 izvanrednu	
sjednicu	Savjeta	mladih	na	prijedlog	najmanje	1/3	članova	
Savjeta	mladih.

Članak	14.

Savjet	mladih	donosi	Poslovnik	o	radu.

Poslovnik	o	radu	Savjet	mladih	donosi	većinom	glasova	
svih	članova	Savjeta	mladih.

Poslovnikom	o	radu	pobliže	se	uređuje	način	rada	Savjeta	
mladih	u	skladu	s	Zakonom	i	Odlukom.

Članak	15.

Savjet	mladih	donosi	odluke	većinom	glasova	ako	 je	na	
sjednici	nazočna	većina	članova	Savjeta	mladih,	osim	ako	
Zakonom	nije	drugačije	određeno.

Član	 Savjeta	 mladih,	 odnosno	 njegov	 zamjenik	 koji	 je	
neposredno	 osobno	 zainteresiran	 za	 donošenje	 odluke	 o	
nekom	pitanju	može	sudjelovati	u	raspravi	o	tom	pitanju,	
ali	je	izuzet	od	odlučivanja.

Smatra	 se	da	 je	član	Savjeta	mladih	neposredno	osobno	
zainteresiran	za	donošenje	odluka	o	nekom	pitanju	ako	se	
odluka	 odnosi	 na	 projekt	 u	 kojemu	 osobno	 sudjeluje	 ili	
sudjeluje	pravna	osoba	u	kojoj	on	ima	udio	u	vlasništvu	
ili	 je	član	Savjeta	mladih	ujedno	 i	 član	pravne	osobe	 ili	
njezinih	tijela	upravljanja.

Ako	je	član	Savjeta	mladih	spriječen	sudjelovati	na	sjed-
nici	Savjeta	mladih,	zamjenjuje	ga	njegov	zamjenik	te	pri-
tom	ima	sva	prava	i	obveze	člana	Savjeta	mladih.

Članak	16.

Savjet	mladih	predstavlja	predsjednik	Savjeta	mladih.

Predsjednik	Savjeta	mladih:

-	 saziva	i	vodi	sjednice	Savjeta	mladih

-	 predstavlja	Savjet	mladih	prema	Općini	Viškovo	i	pre-
ma	trećima

-	 obavlja	 druge	 poslove	 sukladno	 odredbama	 Zakona	 i	
Poslovnika	o	radu	Savjeta	mladih.

Ako	je	predsjednik	Savjeta	mladih	iz	opravdanih	razloga	
spriječen	obavljati	svoje	dužnosti	zamjenjuje	ga	zamjenik	
predsjednika	Savjeta	mladih.

Ako	predsjednik	Savjeta	mladih	ne	obavlja	svoje	dužnosti	
sukladno	Zakonu,	 općim	 aktima	Općine	Viškovo	 te	Po-
slovniku	o	radu,	Savjet	mladih	može	natpolovičnom	ve-
ćinom	glasova	svih	članova	pokrenuti	postupak	njegovog	
razrješenja	s	funkcije	predsjednika	Savjeta	mladih	i	izbora	
novog	predsjednika.

Ako	 Savjet	 mladih	 ne	 pokrene	 postupak	 izbora	 novog	
predsjednika	 Savjeta	 mladih	 sukladno	 stavku	 4.	 ovoga	
članka,	 Općinsko	 vijeće	 Općine	 Viškovo,	 sukladno	 Po-
slovniku	o	radu	Savjeta	mladih,	može	u	pisanom	obliku	
uputiti	Savjetu	mladih	inicijativu	za	pokretanje	postupka	
izbora	novog	predsjednika	Savjeta	mladih.

Ako	 zamjenik	 predsjednika	 Savjeta	 mladih	 ne	 obavlja	
svoje	 dužnosti	 sukladno	 Zakonu,	 općim	 aktima	 Općine	
Viškovo	te	Poslovniku	o	radu	savjeta	mladih,	predsjednik	
Savjeta	mladih	 ili	 najmanje	 1/3	 članova	 Savjeta	mladih	
može	pokrenuti	postupak	za	njegovo	 razrješenje	s	 funk-
cije	zamjenika	predsjednika	Savjeta	mladih	i	izbor	novog	
zamjenika	predsjednika	Savjeta	mladih.
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Članak	17.

Savjet	 mladih	 može,	 u	 skladu	 sa	 svojim	 djelokrugom,	
imenovati	svoje	stalne	i	povremene	radne	skupine	za	uža	
područja	djelovanja,	te	organizirati	forume,	tribine	i	radi-
onice	za	pojedine	dobne	skupine	mladih	 ili	 srodne	vrste	
problema	mladih.

U	radu	Savjeta	mladih	mogu	sudjelovati,	bez	prava	glasa,	
i	stručnjaci	iz	pojedinih	područja	vezanih	za	mlade	i	rad	
s	mladima.

Članak	18.

Savjet	mladih	donosi	Program	rada	Savjeta	mladih	za	sva-
ku kalendarsku godinu.

Program	rada	Savjeta	mladih	mora	sadržavati	sljedeće	ak-
tivnosti:

-	 sudjelovanje	u	kreiranju	 i	praćenju	provedbe	 lokalnog	
programa	djelovanja	za	mlade

-	 konzultiranje	s	organizacijama	mladih	o	temama	bitnim	
za	mlade

-	 suradnju	s	tijelima	Općine	Viškovo	te	tijelima	područne	
(regionalne)	samouprave	u	politici	za	mlade

-	 suradnju	s	drugim	savjetodavnim	tijelima	mladih	u	Re-
publici	Hrvatskoj	i	inozemstvu.

Program	rada	Savjeta	mladih	može	sadržavati	i	ostale	ak-
tivnosti	važne	za	rad	Savjeta	mladih	i	poboljšanje	položa-
ja	mladih,	a	u	skladu	s	propisanim	djelokrugom	Savjeta	
mladih.

Program	rada	Savjeta	mladih	donosi	se	većinom	glasova	
svih	članova	Savjeta	mladih.

Savjet	mladih	donosi	program	rada	te	ga	podnosi	na	odo-
bravanje	Općinskom	vijeću	Općine	Viškovo	najkasnije	do	
30.	rujna	tekuće	godine,	za	sljedeću	kalendarsku	godinu.

Savjet	 mladih	 podnosi	 godišnje	 izvješće	 o	 svom	 radu	
Općinskom	vijeću	Općine	Viškovo	do	31.	ožujka	tekuće	
godine	za	prethodnu	godinu	te	ga	dostavlja	na	znanje	Op-
ćinskom	načelniku	Općine	Viškovo	koji	ga	objavljuje	na	
mrežnim	stranicama	Općine	Viškovo.

Članak	19.

Ako	 se	 Programom	 rada	 Savjeta	 mladih	 za	 provedbu	
planiranih	 aktivnosti	 predviđa	 potreba	 osiguranja	 finan-
cijskih	sredstava,	sredstva	se	sukladno	Zakonu,	Odluci	o	
osnivanju	savjeta	mladih	i	na	temelju	financijskog	plana	
osiguravaju	u	proračunu	Općine	Viškovo.

Program	 rada	 Savjeta	mladih	 iz	 stavka	 1.	 ovoga	 članka	
odobrava	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo.

IX. SURADNJA	SAVJETA	MLADIH

Članak	20.

Savjet	mladih	može	surađivati	sa	savjetima	mladih	ostalih	
općina,	gradova	i	županija,	te	razvijati	suradnju	s	organi-
ziranim	oblicima	djelovanja	mladih	i	neformalnih	skupina	
mladih	u	jedinicama	lokalne	odnosno	regionalne	(područ-
ne)	samouprave	drugih	zemalja	te	međunarodnim	organi-
zacijama.

X. SREDSTVA	ZA	RAD	SAVJETA	MLADIH

Članak	21.

Općina	Viškovo	 osigurava	 financijska	 sredstva	 za	 rad	 i	
program	rada	Savjeta	mladih,	kao	i	prostor	za	održavanje	
sjednica	Savjeta	mladih,	sukladno	ovom	Zakonu	i	odluci	
o	osnivanju	Savjeta	mladih.

Članovi	Savjeta	mladih	nemaju	pravo	na	naknadu	za	svoj	
rad.

Članovi	Savjeta	mladih	imaju	pravo	na	naknadu	troškova	
prijevoza	za	dolazak	na	sjednice	Savjeta	mladih,	kao	i	dru-
gih	putnih	troškova	neposredno	vezanih	za	rad	u	Savjetu	
mladih.

Članak	22.

Općina	Viškovo	osigurava	dostupnost	pouzdanih	informa-
cija	o	svim	pitanjima	od	interesa	za	mlade,	o	članovima	
Savjeta	mladih,	njihovim	zamjenicima	i	radu	Savjeta	mla-
dih	na	svojoj	mrežnoj	stranici.

XI. ODNOS	SAVJETA	MLADIH	I	OPĆINSKOG 
	 VIJEĆA	TE	OPĆINSKOG	NAČELNIKA

Članak	23.

Savjetu	mladih	dostavljaju	se	pozivi	i	materijali	za	sjed-
nice	Općinskog	vijeća	kao	i	zapisnici	sa	sjednica,	u	istom	
roku	kao	i	općinskim	vijećnicima	te	se	na	drugi	prikladan	
način	informira	Savjet	mladih	o	svim	aktivnostima	Općin-
skog	vijeća.

Predsjednik	Općinskog	vijeća	po	potrebi,	a	najmanje	sva-
ka	 tri	mjeseca,	održava	zajednički	 sastanak	sa	Savjetom	
mladih,	na	koji	se	po	potrebi	pozivaju	i	drugi	članovi	Op-
ćinskog	vijeća,	a	na	kojem	se	raspravlja	o	svim	pitanjima	
od	interesa	za	mlade	te	o	suradnji	Općinskog	vijeća	i	dru-
gih	tijela	Općine	sa	Savjetom	mladih.

Inicijativu	 za	 zajedničkim	 sastankom	 može	 pokrenuti	 i	
Savjet	mladih.	

Na	 sastanak	mogu	 biti	 pozvani	 i	 stručnjaci	 iz	 pojedinih	
područja	vezanih	za	mlade	i	rad	s	mladima.

Članak	24.

Na	prijedlog	Savjeta	mladih	Općinsko	vijeće	raspravit	će	
pitanje	od	interesa	za	mlade,	i	to	najkasnije	na	prvoj	idu-
ćoj	sjednici	od	dana	dostave	zahtjeva	Savjeta	mladih,	pod	
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uvjetom	 da	 je	 zahtjev	 podnesen	 najkasnije	 sedam	 dana	
prije	dana	održavanja	sjednice	Općinskog	vijeća.

Predsjednik,	zamjenik	predsjednika	ili	drugi	član	Savjeta	
mladih	kojeg	Savjet	imenuje,	dužan	je	odazvati	se	pozivi-
ma	na	sjednice	Općinskog	vijeća,	prisustvovati	sjednica-
ma	s	pravom	sudjelovanja	u	raspravi	bez	prava	glasa,	 te	
dostaviti	svaki	podatak	ili	izvještaj	koji	zatraži	Općinsko	
vijeće,	a	iz	djelokruga	je	Savjeta	mladih.

Članak	25.

Savjet	mladih	 surađuje	 s	Općinskim	 načelnikom	 redov-
nim	međusobnim	informiranjem,	savjetovanjem	te	na	dru-
gi	način.

Općinski	načelnik	po	potrebi,	 a	najmanje	 svaka	 tri	mje-
seca,	održava	zajednički	sastanak	sa	Savjetom	mladih	na	
kojem	raspravljaju	o	svim	pitanjima	od	interesa	za	mlade,	
te	o	suradnji	općinskog	načelnika	i	Savjeta	mladih.

Općinski	načelnik	svakih	šest	mjeseci	pisanim	putem	oba-
vještava	 Savjet	 mladih	 o	 svim	 aktivnostima	 koje	 su	 od	
važnosti	ili	interesa	za	mlade.

XII. PRIJELAZNE	I	ZAVRŠNE	ODREDBE

Članak	26.

Danom	početka	primjene	ove	Odluke	prestaje	važiti	Od-
luka	o	osnivanju	Savjeta	mladih	Općine	Viškovo	(„Služ-
bene	novine	Primorsko-goranske	županije“	broj:	30/07.	i	
32/10.).

Članak	27.

Ova	Odluka	objavit	će	se	u	„Službenim	novinama	Općine	
Viškovo“,	a	stupa	na	snagu	danom	objave.

KLASA: 021-04/14-01/04 
URBROJ: 2170-09-04/02-14-13 
Viškovo, 24. srpanj 2014. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.
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4.
Na	temelju	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	
novine	Primorsko	-	goranske	županije“	broj:	25/09.,	6/13.,	
15/13.	33/13.	14/14.),	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na	
10.	sjednici	održanoj	24.	srpnja	2014.	godine	donijelo	je

ODluKu 
o 1. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade 
za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, člano-
va Vijeća mjesnih odbora, članova Savjeta mladih 
i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća 

srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke 
nacionalne manjine Općine Viškovo 

Članak	1.

U	Odluci	o	utvrđivanju	naknade	za	rad	vijećnika,	članova	
radnih	 tijela	vijeća,	 članova	Vijeća	mjesnih	odbora,	 čla-
nova	Savjeta	mladih	 i	naknadi	 troškova	i	nagradi	za	rad	
članova	Vijeća	srpske	nacionalne	manjine	i	predstavnika	
bošnjačke	nacionalne	manjine	Općine	Viškovo	
(„Službene	novine	PGŽ“	broj.33/13.	 6/13.),	 (u	 daljnjem	
tekstu:	Odluka)	u	Naslovu	Odluke	riječi	„članova	Savjeta	
mladih“	briše	se.

Članak	2.

U	članku	1.	Odluke	riječi	„članovima	Savjeta	mladih“	bri-
šu	se.

Članak	3.

U	članku	2.	Odluke	riječi	„Savjetu	mladih“	brišu	se.

Članak	4.

Članak	8.	Odluke	briše	se.

Članak	5.

U	 članku	 12.	Odluke	 riječi	 „članovima	Savjeta	mladih“	
brišu	se.

Članak	6.

Dosadašnji	članci	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18	i	19.	
postaju	članci	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17	i	18.

Članak	7.

Ova	Odluka	stupa	na	snagu	danom	objave	u	„Službenim	
novinama	Općine	Viškovo“.

KLASA: 021-04/14-01/04 
URBROJ: 2170-09-04/02-14-14 
Viškovo, 24. srpanj 2014. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr . sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.
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5.
Na	 temelju	 članka	27.	Zakona	o	ustanovama	 („Narodne	
novine“	broj	76/93,	29/97,	47/99,	35/08),	članka	6.	stavka	
2.	alineje	4.	Sporazuma	o	osnivanju	ustanove	–	Centra	za	
brdsko–planinsku	 poljoprivredu	Primorsko-goranske	 žu-
panije	 (od	 17.	 srpnja	 2000.	 godine),	 članka	 4.	 stavka	 3.	
Statuta	Ustanove	-	Centra	za	brdsko–planinsku	poljopri-
vredu	Primorsko-goranske	županije	(od	17.	siječnja	2001.	
godine),	.)	i	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(“Službene	
novine	Primorsko	-	goranske	županije”	broj:	25/09,	6/13,	
15/13.,	33/13.,	14/14.),	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	
na	10.	sjednici	održanoj	dana	24.	srpnja	2014.	godine	do-
nijelo je 

ODluKu 
o izmjeni Sporazuma o osnivanju ustanove -  

Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu Primor-
sko – goranske županije

Članak	1.

Na	 temelju	 prijedloga	 osnivačima	 –	 članovima	Ustano-
ve,	koji	je	utvrdilo	Upravno	vijeće	Ustanove	-	Centra	za	
brdsko	–	 planinsku	poljoprivredu	Primorsko	–	 goranske	
županije	na	sjednici	održanoj	24.	travnja	2014.	godine,	u	
Sporazumu	 o	 osnivanju	Ustanove	 –	Centra	 za	 brdsko	 –	
planinsku	 poljoprivredu	 Primorsko	 –	 goranske	 županije	
od	17.	srpnja	2000.	godine,	 (dalje	u	 tekstu:	Sporazum),	
upisano	 u	 sudskom	 registru	 Trgovačkog	 suda	 u	 Rijeci,	
u	 registarski	 uložak	 s	 matičnim	 brojem	 subjekta	 upisa	
(MBS)	040158949,	OIB	07103881876,	naziv	„Sporazum	
o	osnivanju	Ustanove	–	Centra	za	brdsko	–	planinsku	po-
ljoprivredu	 Primorsko-goranske	 županije“	 mijenja	 se	 i	
glasi:	
„Sporazum	o	osnivanju	Ustanove	–	Centra	za	poljoprivre-
du	i	ruralni	razvoj	Primorsko	–	goranske	županije“

Članak	2.

Članak	1.	stavak	1.	Sporazuma	mijenja	se	i	glasi:	
„Ovim	Sporazumom	osniva	se	Ustanova	–	Centar	za	po-
ljoprivredu	i	ruralni	razvoj	Primorsko	–	goranske	županije	
(u	daljnjem	tekstu:	Ustanova).“	

Članak	3.

Članak	2.	alineja	2.	Sporazuma	mijenja	se	i	glasi:	
„da	se	programske	aktivnosti	Ustanove	provode	na	teme-
lju	Studije–Program	organizacije	rada	Centra	za	poljopri-
vredu	i	ruralni	razvoj	Primorsko	–	goranske	županije.“

Članak	4.

Članak	3.	Sporazuma	mijenja	se	i	glasi:	

„Ustanova	će	obavljati	svoju	djelatnost,	poslovati	i	sudje-
lovati	u	pravnom	prometu	pod	nazivom	„Centar	za	poljo-
privredu	i	ruralni	razvoj	Primorsko-goranske	županije“.	

Sjedište	Ustanove	je	u	Staroj	Sušici,	Karolinska	cesta	87,	
Općina	Ravna	Gora.“	

Članak	5.

Članak	8.	stavak	1.	Sporazuma	mijenja	se	i	glasi:	
„	Upravno	vijeće	ima	16	članova.“	

Članak	6.

Brišu	se:	Glava	IX.	Sporazuma	pod	nazivom	„PRIVRE-
MENI	RAVNATELJ“	i	članak	18.	Sporazuma	koji	glasi:	
„	Osnivači	ovlašćuju	privremenog	ravnatelja	da	pod	nji-
hovim	nadzorom	obavlja	pripreme	za	početak	rada	Usta-
nove,	a	posebno	da	pribavi	potrebne	dozvole	za	početak	
rada	te	da	podnese	prijavu	za	upis	Ustanove	u	sudski	regi-
star.	Za	privremenog	ravnatelja	imenuje	se	Ivan	Salopek	
(JMBG	0503941361619).	„

Članak	7.

Brišu	se:	Glava	X.	Sporazuma	pod	nazivom	„ZAVRŠNE	
ODREDBE“	i	članak	19.	Sporazuma	koji	glasi:	
„Upravno	vijeće	dužno	je	donijeti	Statut	Ustanove	te	ras-
pisati	 natječaj	 za	 izbor	 ravnatelja	u	 roku	od	60	dana	od	
dana	upisa	ustanove	u	sudski	registar.“	

Članak	8.

Članak	20.	Sporazuma	postaje	člankom	18.	Sporazuma.	

Članak	9.

Ovlašćuje	se	ravnatelj	Ustanove	da	na	temelju	ove	Odluke	
izradi	potpuni	–	pročišćeni	Sporazuma	o	osnivanju	Usta-
nove	 –	Centra	 za	 poljoprivredu	 i	 ruralni	 razvoj	 Primor-
sko-goranske	 županije,	 da	ga	potom	dostavi	 osnivačima	
-	članovima	Ustanove	na	usvajanje	i	da	podnese	prijavu	za	
upis	promjena	u	sudski	registar	Trgovačkog	suda	u	Rijeci.	

Članak	10.

Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	objave	u	
„Službenim	novinama	Općine	Viškovo“.	

KLASA: 021-04/14-01/04 
URBROJ: 2170-09-03/01-14-15 
Viškovo, 24. srpanj 2014. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., 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	na-
čelnika	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.općina-viškovo.hr
Tisak:	Grafika	Helvetica	d.o.o.,	Rijeka


