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19.
Na	temelju	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	
novine	Primorsko-goranske	županije“	broj:	25/09.,	6/13.,	
15/13.,	33/13.,	14/14.	 i	„Službene	novine	Općine	Viško-
vo“	broj:	3/14.),	 članka	28.	 stavka	1.	 točke	3.	Zakona	o	
zaštiti	i	spašavanju	(Narodne	novine“	broj:	174/04,	79/07,	
38/09,	 127/10),	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na	15.	
sjednici	održanoj	12.	svibnja	2015.	godine	donijelo	je	sli-
jedeću

Odluku 
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, mate-
rijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Općine Viškovo

I.

Donosi	 se	 Procjena	 ugroženosti	 stanovništva,	 materijal-
nih	 i	 kulturnih	 dobara	 te	 okoliša	 od	 katastrofa	 i	 velikih	
nesreća	 za	 područje	 Općine	 Viškovo,	 uz	 dobivenu	 Od-
luku	o	davanju	suglasnosti	na	nacrt	konačnog	prijedloga	
revizije	procjene	ugroženosti	stanovništva,	materijalnih	i	
kulturnih	dobara	i	okoliša	od	katastrofa	i	velikih	nesreća	
za	 područje	 Općine	Viškovo,	 KLASA:810-03/14-03/02,	
URBROJ:543-12-01-15-4,	od	27.	ožujka	2015.	izdanu	od	
strane	Državne	uprave	 za	 zaštitu	 i	 spašavanje,	 Područni	
ured	za	zaštitu	i	spašavanje	Rijeka.

II.

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

KLASA: 021-04/15-01/03 
URBROJ: 2170-09-04/02-15-7 
Viškovo, 12. svibanj 2015. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

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

20.
Na	temelju	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	
novine	Primorsko-goranske	županije“	broj:	25/09.,	6/13.,	
15/13.,	33/13.,	14/14.	 i	„Službene	novine	Općine	Viško-
vo“	broj:	3/14.),	 članka	28.	 stavka	1.	 točke	3.	Zakona	o	
zaštiti	i	spašavanju	(Narodne	novine“	broj:	174/04,	79/07,	
38/09,	 127/10),	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na	15.	
sjednici	održanoj	12.	svibnja	2015.	godine	donijelo	je	sli-
jedeću

Odluku 
o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne 

zaštite za područje Općine Viškovo

I.

Donosi	se	Plan	zaštite	i	spašavanja	i	Plan	civilne	zaštite	za	
područje	Općine	Viškovo.

II.

Plan	civilne	zaštite	je	u	naravi	sastavni	dio	Plana	zaštite	i	
spašavanja.

III.

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

KLASA: 021-04/15-01/03 
URBROJ: 2170-09-04/02-15-8 
Viškovo, 12. svibanj 2015. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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21.
Na	temelju	članka	19.	Zakon	o	lokalnoj	i	područnoj	(re-
gionalnoj)	samoupravi	(„Narodne	novine“		broj:		33/01.,	
60/01.,	129/05.,	109/07.,	125/08.,	36/09.,	150/11.,	144/12.,	
19/13.)	 i	 članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	 (»Službene	
novine	Primorsko-goranske	županije«	broj:	25/09.,	6/13.,	
15/13.,	33/13.,	14/14.	 i	„Službene	novine	Općine	Viško-
vo“	 broj	 3/14.)	Općinsko	 vijeće	Općine	Viškovo	 na	 15.	
sjednici	održanoj	12.	svibnja	2015.	godine	donijelo	je

Odluku 
o 1. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih 

udžbenika učenicima osnovnih škola

Članak	1.	

U	članku	4.	Odluke	o	dodjeli	besplatnih	udžbenika	učeni-
cima	osnovnih	škola	(„Službene	novine	Primorsko	–	go-
ranske	županije“		broj	14/14.)	(u	daljnjem	tekstu	Odluka)	
briše	se	točka	na	kraju	članka	i	dodaje	slijedeći	tekst:	„te		
da	 oba	 roditelja,	 odnosno	 skrbnik	 nemaju	 iskazano	 do-
spjelo	dugovanje	prema	Općini	Viškovo.“

Članak	2.

U	članku	5.	Odluke	briše	se	točka	na	kraju	članka	i	dodaje	
slijedeći	tekst:	„te	da	roditelj	nema	iskazano	dospjelo	du-
govanje	prema	Općini	Viškovo.“

Članak	3.		

U	članku	8.	stavku	3.	alineji	1.	Odluke	iza	riječi	„dana“	
dodaje	 se	 tekst:	 „za	 oba	 roditelja	 odnosno	 skrbnika“	 a	
na	kraju	alineje	briše	se	interpunkcija	i	dodaje	tekst:	„ili	
elektronički	zapis	iz	sustava	e	–	Građani	za	oba	roditelja	
odnosno	skrbnika	ne	stariji	od	30	dana;“

U	istom	članku	Odluke,	stavku	3.	alineji	2.	briše	se	tekst:	
„kopiju	kartice	poreza	na	dohodak	od	nesamostalnog	rada	
(PK	kartica)	na	kojoj	evidentirana	adresa	vlasnika	kartice	
mora	biti	jednaka	adresi	na	kojoj	roditelj	ima	prijavljeno	
prebivalište	ili“.

U	istom	članku	Odluke,	stavku	3.	dodaje	se	alineja	4.	koja	
glasi:	“dokaz	o	nepostojanju	dospjelog	duga	prema	Općini	
Viškvo	za	oba	roditelja,	odnosno	skrbnika”.

U	 istom	 članku	 Odluke,	 stavku	 4.	 alineji	 1.	 iza	 riječi	
„dana“	 dodaje	 se	 tekst:	 „za	 roditelja“	 a	 na	 kraju	 alineje	
briše	se	interpunkcija	i	dodaje	tekst:	„ili	elektronički	zapis	
iz	sustava	e	–	Građani	za	roditelja	ne	stariji	od	30	dana;“.

U	istom	članku	Odluke,	stavku	4.	alineji	2.	briše	se	tekst:	
„kopiju	kartice	poreza	na	dohodak	od	nesamostalnog	rada	
(PK	kartica)	na	kojoj	evidentirana	adresa	vlasnika	kartice	
mora	biti	jednaka	adresi	na	kojoj	roditelj	ima	prijavljeno	
prebivalište	ili“.

U	istom	članku	Odluke,	stavku	4.	dodaje	se	alineja	5.	koja	
glasi:	“dokaz	o	nepostojanju	duga	prema	Općini	Viškovo,	
za	roditelja”.

Članak	4.

Ova	Odluka	o	1.	 izmjeni	 i	 dopuni	Odluke	o	dodjeli	 be-
splatnih	 udžbenika	 učenicima	 osnovnih	 škola	 stupa	 na	
snagu	danom	objave	u	„Službenim	novinama	Općine	Viš-
kovo“.

KLASA: 021-04/15-01/03  
URBROJ: 2170-09-04/03-15-9 
Viškovo, 12. svibnja 2015. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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22.
Na	temelju	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	
novine	Primorsko	–	goranske	županije“	broj	25/09.,	6/13.	
15/13.,	33/13.,	14/14.	i	„Službene	novine	Općine	Viškovo	
broj	3/14.)	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na	15.	sjedni-
ci	održanoj		12.	svibnja	2015.	godine,	donijelo	je

Odluku 
o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju 

redovitog programa predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Općini Viškovo

Članak	1.	

U	članku	7.	stavku	1.	Odluke	o	sufinanciranju	redovitog	
programa	 predškolskog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 u	 Općini	
Viškovo	(„Službene	novine	Primorsko	–	goranske	župani-
je“	broj	4/14.),	(u	daljnjem	tekstu	Odluka)	iza	riječi	„Op-
ćine“	briše	se	zarez	i	dodaje	slijedeći	tekst:	„te	oba	rodite-
lja	nemaju	iskazano	dospjelo	dugovanje	prema	Općini,“.

U	istom	članku,	stavku	2.	Odluke	iza	riječi	„Općine“	briše	
se	zarez	i	dodaje	slijedeći	tekst:	„te	roditelj	nema	iskazano	
dospjelo	dugovanje	prema	Općini,“.

Članak	2.

U	članku	8.		Odluke	stavak	5.	mijenja	se	i	glasi:

Uz		zahtjev	iz	stavka	1.	ovog	članka	roditelji	su	dužni	pri-
ložiti	sljedeće:

 – potvrdu	o	upisu	djeteta	 u	predškolsku	ustanovu	 sa	
naznakom	programa	i	točnim			datumom	polaska	u	
vrtić;

 – izvadak	iz	matične	knjige	rođenih	za	dijete	ne	stariji	
od	6	mjeseci	(original)	ili	elektronički	zapis	iz	susta-
va	e	–	Građani	za	dijete,	ne	stariji	od	6	mjeseci;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	dije-
te		ili	elektronički	zapis	iz	sustava	e-	Građani	za	di-
jete,	ne	stariji	od	30	dana	ili	presliku	važeće	osobne	
iskaznice	za	dijete;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	oba	
roditelja	ili	elektronički	zapis	iz	sustava	e	-	Građa-
ni	za	oba	roditelja,	ne	stariji	od	30	dana	ili	presliku	
osobne	iskaznice	za	oba	roditelja;	

 – potvrdu	o	visini	dohotka	izdanu	od	Porezne	uprave	
ne	 stariju	 od	30	dana	na	kojoj	 evidentirana	 adresa	
roditelja	mora	biti	 jednaka	adresi	na	 	kojoj	roditelj	
ima	prijavljeno	prebivalište,	za	oba	roditelja;

 – dokaz		o	nepostojanju	dospjelog	duga	prema	Općini	
Viškovo	za	oba	roditelja.

U	istom	članku	Odluke,	stavak	6.	mijenja	se	i		glasi:

Roditelj	koji	nije	u	braku	odnosno	koji	je	razveden	dužan	
je	priložiti	slijedeće:

 – potvrdu	o	upisu	djeteta	 u	predškolsku	ustanovu	 sa	
naznakom	 programa	 i	 točnim	 datumom	 polaska	 u	
vrtić;

 – izvadak	iz	matične	knjige	rođenih	za	dijete	ne	stariji	
od	6	mjeseci	(original)	ili	elektronički	zapis	iz	susta-
va	e	–	Građani	za	dijete,	ne	stariji	od	6	mjeseci;

 – izvadak	 iz	 matične	 knjige	 rođenih	 za	 roditelja	 ne	
stariji	od	30	dana	za	roditelja	 ili	elektronički	zapis	
iz	sustava	e	–	Građani	za	roditelja,	ne	stariji	od	30	
dana;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	di-
jete	ili	elektronički	zapis	iz	sustava	e-	Građani	za	di-
jete,	ne	stariji	od	30	dana	ili	presliku	važeće	osobne	
iskaznice	za	dijete;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	di-
jete	 ili	 elektronički	 zapis	 iz	 sustava	 e-	Građani	 za	
roditelja,	 ne	 stariji	 od	 30	 dana	 ili	 presliku	 osobne	
iskaznice	za	roditelja;	

 – potvrdu	o	visini	dohotka	izdanu	od	Porezne	uprave	
ne	 stariju	 od	30	dana	na	kojoj	 evidentirana	 adresa	
roditelja	mora	biti	 jednaka	adresi	na	 	kojoj	roditelj	
ima	prijavljeno	prebivalište;

 – dokaz	o	nepostojanju	dospjelog	duga	prema	Općini	
Viškovo	za	roditelja;

 – dokaz	 da	 roditelj	 nije	 u	 braku	 odnosno	 da	 je	 brak	
razveden	ili	da	je	kod	nadležnog	suda	pokrenut	po-
stupak	za	razvod	braka.

Članak	3.

U	članku	9.	riječi	„porezne	kartice“	zamjenjuju	se	riječi-
ma	„potvrde	o	visini	dohotka“.

Članak	4.

U	članku	11.	Odluke	briše	se	tekst	„a	primjenjuje	se	na	su-
financiranje	korištenja	 redovitog	programa	predškolskog	
odgoja	i	obrazovanja	u	Općini	Viškovo	od	mjeseca	ožujka	
2014.	godine,	nadalje“.

Članak	5.

Ova	Odluka	o	1.	izmjeni	i	dopuni	Odluke	o	sufinanciranju	
redovitog	programa	predškolskog	odgoja	i	obrazovanja	u	
Općini	Viškovo	stupa	na	snagu	danom	objave	u	»Službe-
nim	novinama	Općine	Viškovo“	a	primjenjuje	se	od	peda-
goške	godine	2015/16.	nadalje.

KLASA: 021-04/15-01/03  
URBROJ: 2170-09-04/03-15-10 
Viškovo, 12. svibnja 2015. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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23.
Na	temelju	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	
novine	Primorsko	–	goranske	županije“	broj	25/09.,	6/13.	
15/13.,	33/13.,	14/14.	 i	„Službene	novine	Općine	Viško-
vo“	 	broj	3/14.)	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na	15.	
sjednici	održanoj		12.	svibnja	2015.	godine,	donijelo	je	

Odluku 
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	usta-
novama	 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	dje-
ce	s	teškoćama	u	razvoju	u	zdravstvenim	ustanovama	koje	
provode	poseban	program	predškolskog	odgoja	i	obrazo-
vanja	za	djecu	s	teškoćama	u	razvoju.

Članak	2.

Roditelji	djeteta	–	korisnika	posebnog	programa	predškol-
skog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 djece	 s	 teškoćama	 u	 razvoju	
(u	daljnjem	tekstu:	 roditelji)	ostvaruju	pravo	na	sufinan-
ciranje	 posebnog	programa	predškolskog	odgoja	 i	 obra-
zovanja	djece	s	teškoćama	u	razvoju	te	plaćaju	cijenu		od	
750,00	kuna	mjesečno	za	poseban	jaslički	program	za	dje-
cu	s	teškoćama	u	razvoju	u	ustanovama	iz	članka	1.	ove	
Odluke.

Roditelji	ostvaruju	pravo	na	sufinanciranje	posebnog	pro-
grama	predškolskog	odgoja	i	obrazovanja	djece	s	teškoća-
ma	u	razvoju		te	plaćaju	cijenu		od	400,00	kuna	mjesečno	
za	poseban	vrtićki	program	za	djecu	s	teškoćama	u	razvo-
ju	u	ustanovama	iz	članka	1.	ove	Odluke.

Članak	3.

Pravo	na	financiranje	u	iznosu	od	100%	od	udjela	rodite-
lja	u	ekonomskoj	cijeni	posebnog	programa	predškolskog	
odgoja	i	obrazovanja	djece	s	teškoćama	u	razvoju	u	usta-
novama	iz	članka	1.	ove	Odluke	ostvaruje	roditelj	–	kori-
snik	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	ra-

zliku	 do	 pune	 cijene	 posebnog	 vrtićkog	 i	 jasličkog	 pro-
grama	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.

Pravo	iz	članka	2.	ove	Odluke		ostvaruju		roditelji	ukoliko	
dijete	i	oba	roditelja	imaju	prijavljeno	prebivalište	odno-
sno	prijavljeno	stalno	boravište	(za	strane	državljane)	na	
području	Općine	te	oba	roditelja	nemaju	iskazano	dospje-
lo	 dugovanje	 prema	 Općini,	 u	 protivnom	 roditelj	 plaća	
punu	ekonomsku	cijenu	programa	predškolskog	odgoja	i	
obrazovanja	djece	s	teškoćama	u	razvoju.	

Pravo	iz	članka	2.	ove	Odluke	ostvaruje	roditelj	koji	nije	u	
braku	odnosno	koji	je	razveden	ukoliko	dijete	i	taj	roditelj	
imaju	 prijavljeno	 prebivalište	 odnosno	 stalno	 boravište	
(za	strane	državljane)	na	području	Općine	te	roditelj	nema		
iskazano	dospjelo	dugovanje	prema	Općini,	u	protivnom	
roditelj	plaća	punu	ekonomsku	cijenu	posebnog	programa	
predškolskog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 djece	 s	 teškoćama	u	
razvoju.

Članak	7.

Za	ostvarivanje	prava	iz	članka	2	.	ove	Odluke	roditelji/
roditelj	 	 je	 	dužan	podnijeti	 zahtjev	za	 sufinanciranje	za	
svaku	pedagošku	godinu.

Zahtjev	za	 sufinanciranje	 se	podnosi	 	nadležnom	uprav-
nom	odjelu	Općine	koji	će	o	zahtjevu	donijeti	rješenje.

Zahtjev	iz	stavka	1.	ovog	članka	roditelji/roditelj	podnosi	
na	 propisanom	obrascu	 	 od	 1.	 srpnja	 do	 8.	 kolovoza	 za		
narednu	pedagošku	godinu.	

Ukoliko	roditelji/roditelj	upisuje	dijete	u	ustanovu	iz	član-
ka	1.	ove	Odluke	u	toku	pedagoške	godine	zahtjev	za	sufi-
nanciranje	roditelj	podnosi	do		10-og	u	mjesecu	za	tekući	
mjesec.	

Uz	zahtjev	iz	stavka	1.	ovog	članka	roditelji		su	dužni	pri-
ložiti	slijedeće:

 – potvrdu	o	upisu	djeteta	u	zdravstvenu	ustanovu	koja	
provodi	 poseban	 program	 predškolskog	 odgoja	 i	
obrazovanja	za	djecu	s	teškoćama	u	razvoju	sa	na-
zivom	programa	i	točnim	datumom	polaska	u	zdrav-
stvenu	ustanovu;

 – izvadak	iz	matične	knjige	rođenih	za	dijete	ne	stariji	
od	6	mjeseci	(original)	ili	elektronički	zapis	iz	susta-
va	e-Građani	za	dijete,	ne	stariji	od	6	mjeseci;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	di-
jete	ili	elektronički	zapis	iz	sustava	e-	Građani	za	di-
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jete,	ne	stariji	od	30	dana	ili	presliku	važeće	osobne	
iskaznice	za	dijete;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	oba	
roditelja	 ili	 elektronički	 zapis	 iz	 sustava	 e-	Građa-
ni	za	oba	roditelja,	ne	stariji	od	30	dana	ili	presliku	
osobne	iskaznice	za	oba	roditelja;	

 – potvrdu	o	visini	dohotka	izdanu	od	Porezne	uprave	
ne	 stariju	 od	30	dana	na	kojoj	 evidentirana	 adresa	
roditelja	mora	 biti	 jednaka	 adresi	 na	 kojoj	 roditelj	
ima	prijavljeno	prebivalište,	za	oba	roditelja;

 – dokaz	o	nepostojanju	dospjelog	duga	prema	Općini	
Viškovo	za	oba	roditelja;

 – nalaz	i	mišljenje	Prvostupanjskog	tijela	vještačenja	
za	djecu	predškolske	dobi.

Roditelj	koji	nije	u	braku	odnosno	koji	je	razveden	dužan	
je	priložiti	slijedeće:

 – potvrdu	o	upisu	djeteta	u	zdravstvenu	ustanovu	koja	
provodi	 poseban	 program	 predškolskog	 odgoja	 i	
obrazovanja	za	djecu	s	teškoćama	u	razvoju	sa	na-
zivom	programa	i	točnim	datumom	polaska	u	zdrav-
stvenu	ustanovu;	

 – izvadak	iz	matične	knjige	rođenih	za	dijete	ne	stariji	
od	6	mjeseci	(original)	ili	elektronički	zapis	iz	susta-
va	e-Građani	za	dijete,	ne	stariji	od	6	mjeseci;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	di-
jete	ili	elektronički	zapis	iz	sustava	e-	Građani	za	di-
jete,	ne	stariji	od	30	dana	ili	presliku	važeće	osobne	
iskaznice	za	dijete;

 – uvjerenje	o	prebivalištu	ne	starije	od	30	dana	za	ro-
ditelja	 ili	 elektronički	 zapis	 iz	 sustave	 e	 -	Građani	
za	roditelja,	ne	stariji	od	30	dana	ili	presliku	osobne	
iskaznice	za	roditelja	;

 – potvrdu	o	visini	dohotka	izdanu	od	Porezne	uprave	
ne	 stariju	 od	30	dana	na	kojoj	 evidentirana	 adresa	
roditelja	mora	 biti	 jednaka	 adresi	 na	 kojoj	 roditelj	
ima	prijavljeno	prebivalište;	

 – dokaz	o	nepostojanju	dospjelog	duga	prema	Općini	
Viškovo	za	roditelja;

 – nalaz	i	mišljenje	Prvostupanjskog	tijela	vještačenja	
za	djecu	predškolske	dobi;

 – dokaz	 da	 roditelj	 nije	 u	 braku	 odnosno	 da	 je	 brak	
razveden	ili	da	je	kod	nadležnog	suda	pokrenut	po-
stupak	za	razvod	braka.

Članak	8.

Nadležni	upravni	odjel	Općine	zadržava	pravo	povreme-
nog	provjeravanja	podataka	o	 	prebivalištu	djeteta	 i	nje-
govih	 roditelja	 te	 podataka	 iz	 potvrde	 o	 visini	 dohotka	
roditelja	te	ukoliko	utvrdi	da	je	došlo	do	promjene	činje-
nica	 koje	 utječu	 na	 ostvarivanje	 prava	 na	 sufinanciranje	
posebnog	programa	predškolskog	odgoja	i	obrazovanja	a	
roditelji/roditelj	o	tome	nije	pismeno	obavijestio	nadležni	
upravni	odjel	Općine	iako	je	to	bio	dužan	učiniti,	nadležni	
upravni	odjel	Općine	ukinuti	će	 rješenje	a	 roditelji/rodi-
telj	je	dužan	izvršiti	povrat	iznosa	sufinanciranja	za	peri-
od	počevši	od	nastanka	promjene	činjenica	koje	utječu	na	
ostvarivanje	prava	na	sufinanciranje	posebnog	programa	
predškolskog	 odgoja	 i	 obrazovanja	 djece	 s	 teškoćama	u	
razvoju.		

Članak	9.

Ova	Odluka	o	 sufinanciranju	posebnog	programa	predš-
kolskog	odgoja	i	obrazovanja	u	zdravstvenim	ustanovama		
koje	provode	poseban	program	predškolskog	odgoja	i	ob-
razovanja	za	djecu	sa	teškoćama	u	razvoju			stupa	na	snagu	
danom	objave		u	„Službenim	novinama	Općine	Viškovo“.

KLASA: 021-04/15-01/03  
URBROJ: 2170-09-04/03-15-11 
Viškovo, 12. svibnja 2015. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. v.r.
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24.
Na	 temelju	članka	14.	Zakona	o	predškolskom	odgoju	 i	
obrazovanju	 („Narodne	 novine“	 broj:	 10/97.,	 107/07.	 i	
94/13.)	 i	 članka	 35.	 Statuta	Općine	Viškovo	 („Službena	
novine	Primorsko	–	goranske	županije“	broj:	25/09.,	6/13.	
i	15/13.,	33/13.,	14/14.	 i	„Službene	novine	 	Općine	Viš-
kovo“	 	broj:	3/14.),	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na		
15.	sjednici	održanoj		12.	svibnja	2015.	godine	donijelo	je

Odluku 
o 2. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na 

području Općine Viškovo

Članak	1.

U	članku	3.	 stavku	2.	Plana	mreže	dječjih	vrtića	na	po-
dručju	 Općine	Viškovo	 („Službene	 novine	 Primorsko	 –	
goranske	županije“	broj:	4/14.	i	„Službene	novine	Općine	
Viškovo“	broj:	1/15.)	mijenja	se		tabelarni	prikaz	i	glasi:

Dječji vrtić Adresa Osnivač Smještajni 
kapacitet

DJEČJI	 VRTIĆ	
VIŠKOVO

Vozišće	19	D Opć i n a	
Viškovo

250

DJEČJI	 VRTIĆ	
MAZA

Marinići	80	B Fiz ička	
osoba

44

DJEČJI	 VRTIĆ	
MALIK

Široli	1 F iz ička	
osoba

48

DJEČJI	 VRTIĆ	
ZVONČICA

Marinići	144 Fiz ička	
osoba

78

DJEČJI	 VRTIĆ	
LOPTICA

Furićevo	62	c F iz ička	
osoba

95

SVEUKUPNO	KAPACITET 515

Članak	2.

Ova	Odluka	o	2.	izmjeni	i	dopuni	Plana	mreže	dječjih	vr-
tića	na	području	Općine	Viškovo	stupa	na	snagu	danom	
objave	u	»Službenim	novinama	Općine	Viškovo“,	a	pri-
mjenjuje	se	na	pedagošku	godinu	2015/16.		i	dalje.

KLASA: 021-04/15-01/03  
URBROJ: 2170-09-04/03-15-12 
Viškovo, 12. svibnja 2015. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

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

25.
Na	 temelju	 članka	 14.	 stavka	 4.	 Zakona	 o	 regionalnom	
razvoju	 Republike	 Hrvatske	 („Narodne	 novine“	 broj	
147/14.)	i	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službena	
novine	Primorsko	–	goranske	županije“	broj	25/09.,	6/13.	
i	15/13.,	33/13.,	14/14.	i	„Službene	novine		Općine	Viško-
vo“		3/14.)	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na		15.	sjed-
nici	održanoj		12.	svibnja	2015.	godine	donijelo	je

Odluku 
o davanju prethodne suglasnosti Općine Viškovo za 

ulazak u sastav urbane aglomeracije Rijeka

Članak	1.

Daje	se	prethodna	suglasnost	Općine	Viškovo	za	ulazak	u	
sastav	urbane	aglomeracije	Rijeka,	sa	sjedištem	u	Rijeci.

Članak	2.

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

KLASA: 022-04/15-01/03 
URBROJ: 2170-09-04/2-15-13 
VIŠKOVO, 12. svibanj 2015. 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.opcina-viskovo.hr
Tisak:	Grafika	Helvetica	d.o.o.,	Rijeka

26.
Na	temelju	članka	35.	Statuta	Općine	Viškovo	(„Službene	
novine	Primorsko-goranske	županije“		broj:	25/09.,	6/13.,	
15/13.,	33/13.,	14/14.	 i	„Službene	novine	Općine	Viško-
vo“	broj:	3/14.)	Općinsko	vijeće	Općine	Viškovo	na	15.	
sjednici	održanoj	12.	svibnja	2015.	godine	donijelo	je

Odluku 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 18. županijskim 

sportskim susretima “Viškovo 2015”

I.

Općinsko	 vijeće	 Općine	Viškovo	 	 prihvaća	 pokrovitelj-
stvo	 nad	 18.	 županijskim	 sportskim	 susretima	 „Viškovo	
2015“	koji	će	se,	u	organizaciji	Udruge	dragovoljaca	i	ve-
terana	Domovinskog	rata	Republike	Hrvatske,	podružnica	
Primorsko	–	goranske	županije,	održati	16.	svibnja	2015.	
godine	u	Viškovu,	a	koje	su	ujedno	i	izlučno	natjecanje	za	
državne	sportske	 susrete	dragovoljaca	 i	veterana	Domo-
vinskog	rata	koje	će	se	održati	u	Zadarskoj	županiji.

II.

Za	provedbu	aktivnosti	iz	točke	1.	ove	Odluke	odobrava	
se	pokroviteljstvo	u	iznosu		od	40.000,00	kuna.

III.

Temeljem	ove	Odluke	Općinska	načelnica	sklopit	će	ugo-
vor	s	korisnikom	sredstava	u	skladu	s	odredbama	Odluke	
o	izvršavanju	proračuna	Općine	Viškovo	za	2015.	godinu.

IV.

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

KLASA: 021-04/15-01/03  
URBROJ: 2170-09-04/03-15-14 
Viškovo, 12. svibnja 2015. godine

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	VIŠKOVO 
Predsjednica	Općinskog	vijeća: 

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


