
                        
   R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  

 
       

 
 
KLASA: 022-05/17-01/04 
URBROJ: 2170-09-04/02-17 
VIŠKOVO, 16. veljače 2016. godine 
 
 
 
 
 
       Općinsko vijeće Općine Viškovo 
       n/p predsjednice 
        
 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 51. 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.) podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje Prijedlog  
Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo. 
 
 
 
 
 

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

O P Ć I N A   V I Š K O V O  

       Općinski načelnik 



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 31. sjednici održanoj  ---. ožujka 2017. godine, 
donijelo je 
 

Odluku  
o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog  

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo 
 
 

Članak 1.  
 

U članku 8.  Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
u Općini Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 4/14. i „Službene 
novine Općine Viškovo“ broj 3/15.), (u daljnjem tekstu Odluka) briše se stavak 5. te dodaje 
novi stavak 5. koji glasi: 
 
„Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji/roditelj je dužan priložiti isprave odnosno 
predočiti dokaze navedene na obrascu iz stavka 3. ovog članka“ 
 
 

Članak 2. 
 
U članku 8.  Odluke briše se stavak 6. i dodaje novi stavak 6. koji glasi: 
 
„Isprave, odnosno dokaze koje roditelji/roditelj treba priložiti odnosno predočiti uz zahtjev iz 
stavka 3. ovog članka utvrđuje nadležni upravni odjel Općine.“ 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama 
Općine Viškovo“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

                                                                               Predsjednica Općinskog vijeća: 
 

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

 
 
 

KLASA: 021-04/17-01/ 
URBROJ: 2170-09-04/02-17 
Viškovo, ožujak 2017. godine 

 



OBRAZLOŽENJE 
2. izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju redovitog  

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo 
 
 

 
Tijekom godine nerijetko nastaju  izmjene u nazivu i sadržaju isprava i dokumenata koje 
izdaju nadležna  tijela kao  te u nazivu i nadležnosti  tijela ovlaštenih za njihovo izdavanje kao 
i izmjene ostalih elemenata u ispravama i dokumentima kao i uvođenje novih isprava i 
dokumenata, a koje su bitne važnosti za utvrđivanje činjenica o kojima ovisi ostvarivanje 
prava  iz  Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
Općini Viškovo (dalje Odluka). 
 
Radi lakše primjene Odluke,  točnijeg i pravilnijeg utvrđivanja činjenica bitnih za ostvarivanje 
prava iz Odluke te radi otklanjanja nedoumica kod podnositelja zahtjeva  glede isprava i 
dokumenata koje je isti dužan priložiti odnosno predočiti uz zahtjev, predlagatelj je mišljenja 
da je potrebno konstantno pratiti i usklađivati nazive i ostale elemente isprava odnosno 
dokumenata  koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti odnosno predočiti uz zahtjev, a sve 
u skladu sa promjenama  koje nastaju tijekom vremena. 
 
Obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predloženih 2. izmjena i  
dopuna Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
Općini Viškovo. 
 
 
          Općinska načelnica: 
                 Sanja Udović, dipl. oec. 


