
 
Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 

94/13, 98/19, 57/22) i članka 34. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 
4/21, 10/22) Općinsko vijeće Općine Viškovo na __. sjednici održanoj __. ______ 2023. godine donijelo je 

 
Odluku  

o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića  
na području Općine Viškovo 

 

Članak 1. 
 

Članak 2. stavak 2. Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo („Službene novine Primorsko - 
goranske županije“ broj 4/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/15., 3/15., 7/16., 8/20., 13/22.) 
mijenja se i glasi: Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 
kapaciteta za djecu s prebivalištem na području Općine Viškovo, odnosno djeci stranim državljanima s 
odobrenim stalnim boravkom na području Općine Viškovo u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i 
sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića. 
 

Članak 2. 

 
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“.  
 
 
KLASA: _____________ 
URBROJ: ____________ 
VIŠKOVO, __. ______ 2023. godine 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

Bojan Kurelić 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže 
dječjih vrtića na području Općine Viškovo 

 
 
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo donijelo je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici 
održanoj 20. veljače 2014. godine, a objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 
4/14. Plan mreže dječjih vrtića doživio dosad 5. izmjena objavljenih u Službenim novinama Općine Viškovo 
broj: 1/15., 3/15., 7/16., 8/20., 13/22. 
 
U ovom Prijedlogu izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo u članku 2. stavak 
2. termin: stalno boravište zamjenjuje se ispravnim terminom: stalni boravak. 
 
Donošenjem ovog Prijedloga Odluke ne nastaju nove obveze za Proračun Općina Viškovo. 
 
S obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predložene Odluke o izmjeni i dopuni Plana 
mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo. 
 
 
         Općinska načelnica 
 
                      Sanja Udović, dipl. oec., v.r. 
 
 

 


