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Općina Viškovo 
8. 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o ustanovama 
(»Narodne novine« broj 76/93), članka 9. stavak 1. Zakona 
o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97) i članka 25. 
Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-go-' 
ranske županije broj 16/93 i 29/94), Općinsko vijeće Općine 
Viškovo, na sjednici održanoj 06. svibnja 1999. godine doni
jelo je 

ODLUKU 
o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice 

»Halubajska zora« Viškovo 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom 

Narodna knjižnica i čitaonica »Halubajska zora« Viškovo. 
Sjedište Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« 

Viškovo je u Viškovu, Vozišće 13. 

Članak 2. 
Osnivač Narodne knjižnice i čitaonice »Halubajska zora« 

Viškovo (u daljem tekstu: Knjižnica) je Općina Viškovo. 

Članak 3. 
Djelatnost Knjižnice je osobito: 
- nabava knjižnične građe, 
- stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe koja 

je kulturno dobro, 
- izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informa

cijskih pomagala, 
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, 
- omogućivanje pristupačnosti knjižnične grade i informa

cija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, 
- osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe, te pro

tok informacija, 
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju 

knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, 
- vođenja dokumentacije o građi i korisnicima. 
Djelatnost Knjižnice iz prethodnog stavka obavlja se su

kladno standardima koje propisuje ministar kulture za na
rodne knjižnice na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća. 
Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statu
tom, koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog 
članka. 

Članak 4. 
Knjižnica može, pored djelatnosti iz članka 3. ove odluke, 

obavljati i dodatne kjižnične poslove i radne zadatke (čla
nak 8., stavak 2. Zakona o knjižnicama), sukladno Zakonu 
i posebnim odlukama. 

Poslovi i zadaci iz prethodnog stavka utvrđuju se Statu
tom Knjižnice. 

Članak 5. 
Knjižnica u obavljanju svoje djelatnosti: 
- povezuje se i surađuje s knjižnicama unutar hrvatskog 

knjižničkog sustava, 
- provodi stručna mišljenja, prijedloge i zahtjeve matične 

knjižnice, sukladno Zakonu o knjižnicama (članak 31.) i 
Pravilniku o matičnoj djelatnosti koji donosi ministar kultu

re, a radi trajnog i sustavno organiziranog rada na razvitku i 
unapređivanju knjižničarstva. : 

Članak 6. 
Knjižnicom upravlja ravnatelj. 
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje Općinsko vije

će Općine Viškovo na prijedlog Odbora za izbor i imenova
nja, uz naknadnu potvrdu ministra kulture. 

Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Općinsko vi
jeće, a postupak provodi Odbor za izbor i imenovanja. 

Članak 7. 
Uvjeti koje mora ispunjavati osoba za imenovanje na 

dužnost ravnatelja Knjižnice utvrđuju se Statutom Knjižni
ce, sukladno Zakonu o knjižnicama. 

Članak 8. 
Ravnatelj Knjižnice donosi: 
- Statut Knjižnice, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine 

Viškovo, 
- program rada Knjižnice i godišnji financijski plan, 
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Članak 13. 
Ravnatelj je nalagodavac za izvršenje financijskog plana 

u okviru osiguranih sredstava za redovnu djelatnost i poseb
ne namjene. 

O izvršenju financijskog plana podnosi se izvješće Općin
skom poglavarstvu. 

••. Članak 14. 
Ravnatelj je stručni voditelj Knjižnice. 

Članak 15. 
Općina Viškovo kao osnivač Knjižnice osigurava uvjete 

za osnivanje i početak rada Knjižnice (Članak 10. stavak 1. 
Zakona o knjižnicama), a to su: 

- knjižnična građa, 
- stručno osoblje, 
- prostor, oprema i sredstva za rad Knjižnice. 
Općina Viškovo i Knjižnica sklapaju ugovor o međusob

nim pravima i obvezama radi osiguranja uvjeta iz stavka 1. 
ovog članka. 

Članak 16. 
Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Knjižnice 

osiguravaju se iz sredstava Proračuna Općine Viškovo, čla
narina i drugih izvora. 

Članak 17. 
Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižnice osigurava 

osnivač u iznosu od 32.000,00 kn. 

Članak 18. 
Za obveze u poslovanju, Knjižnica odgovara cijelom svo

jom imovinom. 
Općina Viškovo solidarno i neograničeno odgovara za 

obveze Knjižnice. 

Članak 19. 
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, djelatnost, ovlasti, 

način rada i odlučivanja, te sva druga pitanja od značaja za 
obavljanje poslova Knjižnice. 

Članak 20. 
Statut Knjižnice donijet će ravnatelj u roku od 30 dana 

od dana upisa Knjižnice u sudski registar ustanova, uz su
glasnost Općinskog vijeća Općine Viškovo. 

Članak 21. 
Rad Knjižnice je javan/ 
O javnosti rada skrbi ravnatelj. 
Ravnatelj Knjižnice dužan je najmanje jedanput godišnje 

podnijeti izvješće o radu osnivaču. 

Članak 22. 
Knjižnica počinje s radom danom upisa u sudski registar 

ustanova. 

Članak 23. 
Općinsko vijeće Općine Viškovo imenovat će privreme

nog ravnatelja Knjižnice koji će obaviti pripreme za početak 
rada Knjižnice, te podnijeti prijavu za upisu sudski registar 
ustanova i prijavu za upis u upisnik koji vodi Ministarstvo 
kulture, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu 
ove Odluke. 

Prava, obveze i rokovi djelovanja koji su ovom Odlukom 
utvrđeni za ravnatelja Knjižnice odnose se i na privremenog 
ravnatelja. 

Privremeni ravnatelj Knjižnice obavlja dužnost do dana 
nastupa na dužnost ravnatelja koji je imenovan na temelju 
provedenog.natječaja uz naknadnu potvrdu ministra kultu
re. 

Članak 24. 
Ova odluka stupa na snagu osinog dana od dana objave u 

»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/99-01/8 
*Ur. broj: 2170-09-01-1-99-2 
Viškovo, 06. svibnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, 

dipL oecc, v. r. 

9. 
Temeljem članka 25. stavak 1. Zakona o ustanovama 

(»Narodne novine« broj 76/93) i članka 25 Statuta Općine 
Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 
broj 16/93 i 29/94), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 
sjednici održanoj 06. svibnja 1999. godine donijelo je 

ODLUKU 
o imenovanju privremenog ravnatelja Narodne knjižnice i 

čitaonice »Halubajska zora« Viškovo 

Članak 1. 
Za privremenog ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice 

»Halubajska zora« Viškovo, imenuje se Branka Miočić, 
prof. iz Viškova, Gornji Jugi kbr. 55, JMBG 0909959365006. 

Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača 
obaviti pripreme za početak rada Narodne knjižnice i čitao
nice »Halubajska zora« Viškovo, a posebno pribaviti po
trebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis 
u sudski registar ustanova. 

Članak 2. 
Imenovani ravnatelj iz članka 1. stavka 1. ove odluke .. 

dužnost privremenog ravnatelja obnašat će do imenovanja 
ravnatelja. 

Članak 3. 
Privremeni ravnatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u 

neto iznosu od 1000,00 kn. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na Snagu osmog dana od dana objave 

u »Službenim novinama« Primorako-goranske županije. 

Klasa: 021-04/9-01/8 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-3 
Viškovo, 06. svibnja 1999. 

OPĆINSKO VUEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik Općinskog vijeća 
. Tomislav Blažić, 

dipL oecc, v. r. 
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10. 
Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe

ne novine« primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), 
a u svezi članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, Općin
sko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održanoj 06. svibnja 
1999. godine donosi 

ODLUKU 
o visini naknade članovima Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Viškovo 

Članak 1. 
Članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo odre

đuje se naknada za njihov rad u Upravnom vijeću u razmje
ru prema osnovici koju čini osnovna plaća ravnatelja Dje
čjeg vrtića Viškovo (broj bodova x vrijednost boda). 

Članak 2. 
Član upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo za svoj rad 

u vijeću ima pravo na mjesečnu naknadu u visini 8,0% 
osnovice iz članka 1. ove Odluke. 

Članak 3. 
Članu upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo umanjuje 

se mjesečna naknada proporcionalno neopravdanom nepri-
sustovanju sjednicama u tijeku mjeseca. 

Opravdanim izostankom se smatra izostanak zbog bole
sti, smrti osoba iz obitelji, te poslovne spriječenosti, a koji 
je opravdan prije zakazanog datuma zasjedanja Upravnog 
vijeća. 

Članak 4. 
Dječji vrtić Viškovo osigurava sredstva za namjenu iz 

članka 2. ove Odluke. 

Članak 5. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti 

Odluka o visini naknade za rad članovima Upravnog vijeća 
Predškolske ustanove Viškovo donijete na 42. sjednici Op
ćinskog vijeća 28. studenog 1996. godine. 

Članak 6. 
Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim 

novinama« Primorsko-goranske županije. 

Klasa. 021-04/99-01/8 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-4 
Viškovo, 06. svibnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, 
dipL oecc, v. r. 

11. 
Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe

ne novine« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), 
a u svezi članka 72. stavak 1. i 2. Poslovnika Općinskog vi
jeća Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goran
ske županije broj 29/94 i 28/98), Općinsko vijeće Općine Vi

škovo, na sjednici održanoj 06. svibnja 1999. godine donijelo 
je 

ODLUKU 
o davanju autentičnog tumačenja članka 18. Odluke o 

Regulacijskom planu uređenja naselja Marinići 
1. Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je, da je 

Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja članka 18. Od
luke o Regulacijskom planu uređenja dijela naselja Marinići 
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/ 
98) osnovan. 

Sadržaj članka 18. Odluke o Regulacijskom planu uređe
nja dijela naselja Marinići (»Službene novine« Primorsko-
-goranske županije broj 14/98) 

»(1) Zone o Regulacijskom planu definirane kao »zone 
vrtača u kojima je dozvoljena interpolacija drugih namjena« 
obuhvaćaju prostore postojećih vrtača nepodobne za građe
nje, te se na ovaj način rubne parcele izjednačavaju sa uvje
tima građenja na ostalim dijelovima zone, uz uključenje ze
lenih prostora dna vrtače u prostor parcele.« Zone vrtača u 
kojima je dozvoljena interpolacija drugih namjena moguće 
je realizirati samo pod posebnim uvjetima i to: Namjena 
parcele može biti Poslovna namjena, Trgovina i ugostitelj
stvo i Stanovanje. 

(2) Veličina parcele sa uključenom zelenom površinom 
vrtače nepodesnom za građenje ne smije biti manja od 
1500 m 2. 

(3) Veličina građevine na parceli sa uključenom zelenom 
površinom vrtače nepodesnom za građenje ne smije biti 
veća od maksimalnih planom dozvoljenih veličina građevina 
definiranih ovim planom bez obzira da li se zelena zona vr
tače uključuje u bilancu građevinske parcele.« 

2. Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrđeni tekst au
tentičnog tumačenja članka 18. Odluke o Regulacijskom 
planu uređenja dijela naselja Marinići (»Službene novine« 
Primorsko-goranske županije broj 1,4/98) podnio je Općin
skom vijeću Općine Viškovo kako slijedi: 

»Stvaranjem obligacije izrade idejnog urbanističko arhi
tektonskog rješenja koji je u vrijeme donošenja plana bio 
dokument prostornog uređenja, podignuta je i razina odgo
vornosti ovlaštenih izvršitelja plana, da sukladno prostornim 
vrijednostima topografskog fenomena iznađe rješenja koja 
ga neće ugroziti, već mu dati odgovarajuće mjesto u novo-
planiranom načinu korištenja prostora. 

Na području opće namjene »Zona vrtača u kojima je do
zvoljena interpolacija drugih namjena«, dozvoljava se iz
gradnja stambene, stambeno poslovne i poslovne građevine, 
pod sljedećim uvjetima: 

a) površina građevne čestice s uključenom zelenom po
vršinom vrtače iznosi najmanje 1500 m2, 

b) površina za izgradnju građevne čestice s uključenom 
zelenom površinom vrtače iznosi najviše 15% ukupne po
vršine građevne čestice do maksimalno 300 m2.« 

3. Na području iz stavka ove odredbe za provođenje do
zvoljava se izgradnje građevina prometne i komunalne in
frastrukture, te uređenje površina. 

4. Ova odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će 
se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije. 

Klasa: 021-04/99-01/1 
Ur. broj: 2170-09-01-01-7 
Viškovo, 06. svibnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Tomislav Blažić, 

dipL oecc, v. r. 
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12. 
Na temelju članka 25. Statuta Općine Viškovo (»Službe

ne novije« Primorsko-goranske županije broj 16/93 i 29/94), 
a u svezi članka 35. stavak 1. alineja 1. Statuta Općine Vi
škovo, Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici održa
noj 06. svibnja 1999. godine donijelo je 

ODLUKU 
o prestanku mandata 

vijećniku Općinskog vijeća Općine Viškovo 

prestaje mandat u Općinskom vijeću Općine Viškovo sa da
nom 06. svibnja 1999. godine. 

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

Masa: 021-04/99-01/8 
Ur. broj: 2170-09-01-1-99-8 
Viškovo, 06. svibnja 1999. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

1. Vijećniku Općinskog vijeća Općine Viškovo, Mijo 
Granić, uslijed podnesene ostavke na funkciju vijećnika, 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Tomislav BlaBć, 

dipL oecc, v. r. 


