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Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 
10/97., 107/07. i 94/13.), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 
naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo 
(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na ___. 
sjednici održanoj dana______________ godine donijelo je 
 
 
 

O D L U K U  
o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim 

ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s 
teškoćama u razvoju  

 
 

 
Članak 1.  

 
Ovom Odlukom o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
zdravstvenim ustanovama koje provode poseban program predškolskog odgoja i 
obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuju se kriteriji i 
način kojim Općina Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancira poseban program 
predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u zdravstvenim ustanovama 
koje provode poseban program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u 
razvoju. 
 

Članak 2. 
 
(1) Roditelji djeteta – korisnika posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece 
s teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu: roditelji) ostvaruju pravo na sufinanciranje 
posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju te 
plaćaju cijenu  od 950,00 kuna mjesečno za poseban jaslički program za djecu s teškoćama u 
razvoju u ustanovama iz članka 1. ove Odluke. 
 
(2) Roditelji ostvaruju pravo na sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja djece s teškoćama u razvoju  te plaćaju cijenu  od 600,00 kuna mjesečno za 
poseban vrtićki program za djecu s teškoćama u razvoju u ustanovama iz članka 1. ove 
Odluke. 
 
(3) Ukoliko roditelji imaju dvoje djece koja istovremeno borave u jaslicama, vrtiću ili 
ustanovama iz članka 1. ove Odluke roditelji za drugo dijete ostvaruju pravo na 
sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u 
razvoju te plaćaju cijenu  od 475,00 kuna mjesečno za poseban jaslički program za djecu s 
teškoćama u razvoju u ustanovama iz članka 1. ove Odluke. 
 
(4) Ukoliko roditelji imaju dvoje djece koja istovremeno borave u jaslicama, vrtiću ili 
ustanovama iz članka 1. ove Odluke roditelji za drugo dijete ostvaruju pravo na 
sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u 
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razvoju  te plaćaju cijenu od 300,00 kuna mjesečno za poseban vrtićki program za djecu s 
teškoćama u razvoju u ustanovama iz članka 1. ove Odluke. 
 

 
Članak 3. 

 
Pravo na financiranje u iznosu od 100% od udjela roditelja u ekonomskoj cijeni posebnog 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u ustanovama iz 
članka 1. ove Odluke ostvaruje roditelj – korisnik usluga sukladno općim aktima  Općine 
Viškovo koji reguliraju prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. 
 

 
Članak 4. 

 
U slučaju iz članka 2. ove Odluke Općina sufinancira razliku do pune cijene posebnog vrtićkog 
i jasličkog programa djece s teškoćama u razvoju utvrđene odlukom ili drugim aktom 
nadležnog tijela ustanove iz članka 1. ove Odluke. 
 
 

Članak 5. 
 

Sa ustanovama iz članka 1. ove Odluke Općina će sklopiti ugovor o sufinanciranju za svaku 
pedagošku godinu. 

 
Članak 6. 

 
(1) Pravo iz članka 2. ove Odluke  ostvaruju roditelji koji su u braku odnosno izvanbračnoj 
zajednici ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete: 
1. dijete je  upisano u ustanovu iz članka 1. ove Odluke  
2. dijete i oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za 
strane državljane) na području Općine, 
3. za oba roditelja adresa prebivališta evidentirana u evidenciji Ministarstva unutarnjih 
poslova jednaka je adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija, Porezne uprave 
4. oba roditelja nemaju iskazano dospjelo dugovanje prema Općini u trenutku podnošenja 
zahtjeva za sufinanciranje. 
 
(2) Roditelji koji su u braku odnosno izvanbračnoj zajednici, a ne ispunjavaju sve uvjete 
propisane stavkom 1. ovog članka plaćaju punu ekonomsku cijenu posebnog programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. 
 
(3) Pravo iz članka 2. ove Odluke ostvaruje roditelj koji nije u braku odnosno u izvanbračnoj 
zajednici ukoliko ispunjava sljedeće uvjete: 
1.  dijete je  upisano u ustanovu iz članka 1. ove Odluke, 
2. dijete i roditelj s kojim dijete živi imaju prijavljeno prebivalište odnosno stalno boravište 
(za strane državljane) na području Općine,  
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3. za roditelja s kojim dijete živi adresa prebivališta evidentirana u evidenciji Ministarstva 
unutarnjih poslova jednaka je adresi iskazanoj u evidenciji Ministarstva financija, Porezne 
uprave 
4. roditelj s kojim dijete živi nema iskazano dospjelo dugovanje prema Općini u trenutku 
podnošenja zahtjeva za sufinanciranje. 
 
(4) Roditelj koji nije u braku odnosno u izvanbračnoj zajednici, a ne ispunjava sve uvjete 
propisane stavkom 3. ovog članka plaća punu ekonomsku cijenu posebnog programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. 
 
 

Članak 7. 
 
(1) Za ostvarivanje prava iz članka 2 . ove Odluke roditelji/roditelj  je  dužan podnijeti zahtjev 
za sufinanciranje za svaku pedagošku godinu. 
 
(2) Zahtjev za sufinanciranje se podnosi  nadležnom upravnom tijelu Općine koji će o 
zahtjevu donijeti rješenje. 
 
(3) Za svaku narednu pedagošku godinu zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji/roditelj 
podnosi na propisanom obrascu  od 1. srpnja do 8. kolovoza tekuće godine.  
 
(4) Ukoliko roditelji/roditelj upisuje dijete u ustanovu iz članka 1. ove Odluke tijekom 
pedagoške godine zahtjev za sufinanciranje roditelj podnosi do  10-og u mjesecu za tekući 
mjesec.  
 
(5) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji/roditelj je dužan priložiti isprave odnosno 
predočiti dokaze navedene na obrascu iz stavka 3. ovog članka. 
 
(6) Isprave, odnosno dokaze koje roditelji/roditelj treba priložiti odnosno predočiti uz zahtjev 
iz stavka 3. ovog članka utvrđuje nadležno upravno tijelo Općine. 
 

Članak 8. 
 

Nadležno upravno tijelo Općine zadržava pravo povremenog provjeravanja podataka o  
prebivalištu djeteta i njegovih roditelja te podataka iz potvrde o visini dohotka roditelja te 
ukoliko utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na 
sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja a roditelji/roditelj o 
tome nije pisanim putem obavijestio nadležno upravno tijelo Općine iako je to bio dužan 
učiniti, nadležni upravni odjel Općine ukinuti će rješenje a roditelji/roditelj je dužan izvršiti 
povrat iznosa sufinanciranja za period počevši od nastanka promjene činjenica koje utječu na 
ostvarivanje prava na sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
djece s teškoćama u razvoju.   
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Članak 9. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju posebnog programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni 
program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (“Službene 
novine Općine Viškovo” broj  3/15. i 3/17.) 
 

Članak 10. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave  u „Službenim novinama Općine 
Viškovo“, a primjenjuje se od pedagoške godine 2018/2019. nadalje. 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Viškovo, 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
                                                                                              Predsjednica  Općinskog vijeća: 

 
                                                                        Ksenija Žauhar, mag. paed. 
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OBRAZLOŽENJE 
Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim 

ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama 
u razvoju 

 
Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim 
ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama 
u razvoju („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/15. i 3/17.) (dalje Odluka) na snazi je od mjeseca 
svibnja  2015. godine. 
Od donošenja Odluke nije se diralo visinu iznosa sufinanciranja, te je roditelj bio dužan plaćati iznos 
od 750,00 kuna mjesečno po djetetu za  poseban jaslički program  za djecu s teškoćama u razvoju, 
odnosno 400,00 kuna mjesečno za posebni vrtićki program za djecu s teškoćama u razvoju u 
ustanovama, dok  je Općina Viškovo podmirivala razliku iznosa do pune ekonomske cijene. 
S obzirom na prijedlog nove Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Općini Viškovo i izmjene predložene u njoj u odnosu na do sada važeću, kao i da je u 
međuvremenu došlo do znatnog rasta troškova što je utjecalo i na  povećanja ekonomske cijene 
smještaja djece u predškolskim ustanovama, predlagač smatra da je nužno da dio povećanja 
troškova, uz Općinu Viškovo, snose i roditelji djece korisnika predškolskog odgoja i obrazovanja i to 
na način da se iznos koji roditelj plaća poveća za 200,00 kuna mjesečno po djetetu i za posebni  
jaslički i za posebni vrtićki program. Dio troškova koji na ovaj način snose roditelji, odnosi se isključivo 
na troškove prehrane djece smještene u predškolskim ustanovama. 
S obzirom na značajno povećanje troškova subvencija od približno 100% (iznos predviđen za 
subvencije je trenutno preko 9.000.000, u što nije uključena subvencija roditeljima djece smještene u 
Dječji vrtić Viškovo, u kojem slučaju se radi o nešto manje od polovice ukupnog broja djece čini 
roditelji ostvaruju pravo na subvenciju)  nužno  je smanjiti iznos subvencije, odnosno osigurati da dio 
uvećanih troškova, uz Općinu Viškovo, snose i roditelji djece korisnika predškolskog odgoja i 
obrazovanja i to na način da se iznos koji roditelj plaća uveća za 200,00 kuna mjesečno po djetetu i za 
posebni jaslički i za posebni vrtićki program.  Dio troškova koje na ovaj način snose roditelji, odnosi se 
isključivo na troškove prehrane djece smještene u jaslicama, vrtiću ili zdravstvenim ustanovama koje 
provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju. 
Jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Viškovo, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju 
imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za 
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja, pa tako i o visini subvencije smještaja 
djece u ustanove koje provode programe predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovom Odlukom, ujedno 
se predlaže  smanjenje iznosa koji roditelj mjesečno plaća za smještaj djeteta u predškolskim 
ustanovama roditeljima  za drugo dijete ukoliko roditelji imaju dvoje djece koja istovremeno borave u 
jaslicama, vrtiću ili zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i 
obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju te će na taj način roditelj za drugo dijete ostvariti pravo 
na cijenu dvostruko nižu od cijene smještaja za prvo dijete. 
Obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predložene Odluke o sufinanciranju 
posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode 
posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju. 

 
 
 
         Općinska načelnica: 
                Sanja Udović, dipl. oec. v.r. 

 


