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ODRŽANE DANA 26. listopada 2020. GODINE 

 

ODLUKA  o donošenju Odluke o stipendijama Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o stipendijama Općine Vidovec uz 

prihvaćeni prijedlog da se u članku 14. Odluke o stipendijama briše zadnji stavak koji glasi:  

„ ako kućanstvo u kojem kandidat živi nema podmirene obveze prema Proračunu Općine 

Vidovec“. 

Odluka o stipendijama Općine Vidovec dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem 

je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o donošenju Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o 2. izmjenama i dopunama Odluke o 

socijalnoj skrbi Općine Vidovec. 

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec dostavlja se 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe 

nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu 

danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  na k.č.br. 1095/4 

k.o. Nedeljanec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 

1095/4 k.o. Nedeljanec, obzirom da je k.č.br. 1095/4 k.o. Nedeljanec javna cesta – opće dobro 

pod Upravom Županijske uprave za ceste Varaždinske županije upisana kao dvorište, a 

sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta, prestala je biti javna cesta i postala nerazvrstana 

cesta u vlasništvu Općine Vidovec. 

Odluka iz članka I. Ovog Zaključka dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

 

 

 

 



ODLUKA o sufinanciranju pomoćnika u vrtiću za rad s djecom s teškoćama u razvoju u 

dječjem vrtiću „Čarolija“ 

Općina Vidovec sufinancirat će iznos bruto plaće pomoćnika za rad s djetetom s teškoćama u 

razvoju, za dijete Petar Farc koji ima prebivalište na području Općine Vidovec, a pohađa 

Dječji vrtić „Čarolija“ u Maruševcu.  

Iznos sufinanciranja bruto plaće pomoćnika u vrtiću iznosi 1.375,00 kuna ( slovima: 

tisućutristosedamdesetpetkunainulalipa) po djetetu.  

Obrazloženje: 

Općini Vidovec pismenim putem obratila se ravnateljica Dječjeg vrtića „Čarolija“ iz 

Maruševca s upitom o mogućnosti sufinanciranja pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju, 

obzirom da se programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju organiziraju 

po posebnim uvjetima. Djeci s teškoćama u razvoju potrebna je pomoć pomoćnika koji će 

raditi 4 sata dnevno s jednim djetetom  jer ostvarivanje programa za iste nije više moguće bez 

pomoći pomoćnika u odgojnoj skupini. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                       

ODLUKA o sufinanciranju pomoćnika u vrtiću za rad s djecom s teškoćama u razvoju u 

dječjem vrtiću „Ježić“ 
Općina Vidovec sufinancirat će iznos bruto plaće pomoćnika za rad s djetetom s teškoćama u 

razvoju, za dijete Hanu Hosni koja ima prebivalište na području Općine Vidovec, a pohađa 

Dječji vrtić „Ježić“ u Črešnjevu.  

Iznos sufinanciranja bruto plaće pomoćnika u vrtiću iznosi 1.375,00 kuna ( slovima: 

tisućutristosedamdesetpetkunainulalipa) po djetetu. 

Obrazloženje: 

Općini Vidovec pismenim putem obratila se ravnateljica Dječjeg vrtića „Ježić“ iz Črešnjeva 

sa zamolbom za pomoć u sufinanciranju troška bruto plaće pomoćnika za rad s djetetom s 

teškoćama u razvoju s područja Općine Vidovec, a koje pohađa dječji vrtić „Ježić“. Pomoćnik 

s jednim djetetom s teškoćama u razvoju radi 4 sata dnevno. Trošak bruto plaće pomoćnika u 

vrtiću za 4 sata iznosi 2.750,00 kuna. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                                                                                                        

ODLUKA  o sufinanciranju pomoćnika u vrtiću za rad s djecom s teškoćama u razvoju 

u dječjem vrtiću „Ježić“ 

Općina Vidovec sufinancirat će iznos bruto plaće pomoćnika za rad s djetetom s teškoćama u 

razvoju, za dijete Gloriju Tomiša koja ima prebivalište na području Općine Vidovec, a pohađa 

Dječji vrtić „Ježić“ u Črešnjevu.  

Iznos sufinanciranja bruto plaće pomoćnika u vrtiću iznosi 1.375,00 kuna ( slovima: 

tisućutristosedamdesetpetkunainulalipa) po djetetu. 

Obrazloženje: 

Općini Vidovec pismenim putem obratila se ravnateljica Dječjeg vrtića „Ježić“ iz Črešnjeva 

sa zamolbom za pomoć u sufinanciranju troška bruto plaće pomoćnika za rad s djetetom s 

teškoćama u razvoju s područja Općine Vidovec, a koje pohađa dječji vrtić „Ježić“. Pomoćnik 

s jednim djetetom s teškoćama u razvoju radi 4 sata dnevno. Trošak bruto plaće pomoćnika u 

vrtiću za 4 sata iznosi 2.750,00 kuna. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o dodjeli novčane nagrade Miljenku Brezovcu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec suglasno je da se članu ŠRD-a Vidovec Miljenku Brezovcu 

za ostvarene uspjehe u sportskom ribolovu  u iznosu od 1.000 kuna (riječima: 

tisućukunainulalipa). 

Navedeni iznos isplatit će se iz 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2020. 

godinu, stavke Socijalne skrbi, konta 372199 – Ostale naknade iz proračuna u novcu-nagrade 

učenicima, studentima i ostalim mještanima za ostvaren uspjeh. 

Obrazloženje: 



U pojedinačnom poretku županijske lige u natjecateljskoj sezoni 2020. u sportskom ribolovu, 

Miljenko Brezovec, član ŠRD Vidovec je s nizom plasmana među najbolja 3 natjecatelja u 

sektoru ostvario ukupnu pobjedu u ligi ispred člana hrvatske reprezentacije te time postigao 

značajan sportski uspjeh. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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