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Na temelju članka 35., a u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.) i članka 34. Statuta Općine 
Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18. i 2/20.) Općinsko vijeće Općine 
Viškovo na 35. sjednici održanoj 26. ožujka 2020. godine donosi 
 
 

 Odluku 
 o načinu sufinanciranja stečenih prava iz područja predškolstva i školstva 

za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane koronavirusom COVID-19 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja stečenih prava iz područja predškolstva i 
školstva za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane koronavirusom COVID-19, odnosno za 
vrijeme trajanja privremenog prekida rada predškolskih ustanova i školskih ustanova, a 
sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka odnosi se na sufinanciranje sljedećih stečenih prava: 
1.  sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja 
2. sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim 
ustanovama koje provode poseban program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s 
teškoćama u razvoju 
3.  sufinanciranje djelatnosti dadilja 
4. sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave učenika razredne nastave 
odnosno organiziranog boravka i podučavanja učenika razredne nastave unutar alternativnih 
programa. 
 

Članak 3. 
Općina Viškovo, za vrijeme trajanja privremenog prekida rada predškolskih ustanova (Dječji 
vrtić Viškovo, ustanova drugih osnivača registriranih na području Općine Viškovo i ustanova 
drugih osnivača registriranih na području drugih jedinica lokalne samouprave) sufinancirati 
će pravo korisnika redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na način kako je to 
propisano člankom 4. i člankom 5. Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/18. i 
17/19.), a bez obzira na prisutnost djeteta. 
 

Članak 4. 
Općina Viškovo, za vrijeme trajanja privremenog prekida rada zdravstvenih ustanova koje 
provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju 
sufinancirati će pravo korisnika posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na 
način kako je to propisano člankom 3. i člankom 4. Odluke 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 
(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/18. i 17/19.), a bez obzira na prisutnost djeteta. 
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Članak 5.  

Općina Viškovo sufinancirati će djelatnost dadilja, za vrijeme trajanja privremenog prekida 
rada obrta koji provode djelatnost dadilja, na način kako je to propisano člankom 6. Odluke o 
uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 
14/19.), a bez obzira na prisutnost djeteta. 
 

Članak 6.  
Općina Viškovo, za vrijeme trajanja privremenog prekida rada osnovnih škola te subjekata 
registriranih za alternativne programe, izvan obavezne nastave i školskih aktivnosti 
sufinancirati će pravo korisnika produženog boravka i cjelodnevne nastave učenika razredne 
nastave odnosno organiziranog boravka i podučavanja učenika razredne nastave unutar 
alternativnih programa na način kako je to propisano  člankom 13. Odluke o posebnim 
oblicima pomoći („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 14/19. i 19/19.) te člankom 32. 
Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/11. i 
„Službene novine Općine Viškovo“ broj 12/16., 5/17., 16/17., 2/19., i 17/19), a bez obzira na 
prisutnost djeteta. 

 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Viškovo“. 
 
KLASA: 021-04/20-01/02 
URBROJ: 2170-09-04/04-20-64 
Viškovo, 26. ožujka 2020. godine 
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