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   Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 
20/21) Općinsko vijeće Općine Vidovec na _____ sjednici održanoj dana ______ 2021. godine, 
donosi   
                                                         PRIJEDLOG       P  R  O  G  R  A  M A 

javnih potreba u socijalnoj skrbi 
Općine Vidovec za 2022. godinu  

 
I. 

      Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022. godinu temelji se 
na pravima i obvezama utvrđenim zakonom i propisima, te odlukama Općinskog vijeća Općine 
Vidovec, a financira se iz Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu u iznosu od 1.261.000,00 
kuna. 

 
 

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI 
 

Ovim programom određuju se oblici i mjere socijalne skrbi koji su prvenstveno 
namijenjeni sljedećim kategorijama stanovnika: 
- socijalno ugroženi pojedinci i obitelji 
- nezaposleni 
- bolesni i nemoćni 
- osobe sa invaliditetom 
- nova djeca i mladi 
- hrvatski branitelji 
 
 

Ovim programom utvrđuju se potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Općine 
Vidovec za 2022. godinu u iznosu 948.000,00 kuna za sljedeće namjene: 
 

 
 

OPIS 
PROCJENA 
TROŠKOVA 

Stipendije koje ostvaruju nadareni učenici i studenti, stipendije za učenike i studente po 
socijalnom kriteriju, stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja, 
u školskoj/akademskoj godini u visini koju odredi Općinsko vijeće posebnom odlukom 360.000,00 kn 

Ostale naknade -ogrijevno drvo 
Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva osiguravaju se u Proračunu Općine Vidovec te 
posredstvom općinskog Proračuna u Proračunu Varaždinske županije, pravo na podmirenje 
istih ostvaruje se na način i u visini utvrđenim odredbama Zakona i odluka nadležnog 
županijskog tijela 30.000,00 kn 

Ostale naknade – pomoć kućanstvima 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se u izuzetno teškim okolnostima u kojima 
se osoba ili obitelj našla za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza 
djece s teškoćama u razvoju, u slučaju bolesti i za ostale jednokratne pomoći. Odluku o visini 
isplate jednokratne novčane pomoći donosi općinski načelnik temeljem kriterija propisanih 
Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Vidovec. Unutar ovih rashoda  planirani su i rashodi za 
financiranje troškova odvoza komunalnog otpada samcima i mještanima starijim od 65 
godina te financiranje cijene odvoza pelena. 180.000,00 kn 
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Jednokratna novčana pomoć roditeljima novorođene djece. Pravo na jednokratnu novčanu 
pomoć u visini od 1.500,00 kuna za svako dijete ostvaruju roditelji ili staratelji za rođenje 
djeteta s prijavljenim prebivalištem na području Općine Vidovec. Isplate naknade vršiti će se 
na račun roditelja/staratelja 80.000,00 kn 

Nagrade učenicima , studentima i ostalim mještanima za ostvaren uspjeh 
Nagrade ostvaruju nadareni učenici i, studenti i ostali mještani  na temelju Odluke općinskog 
vijeća i općinskog načelnika 40.000,00 kn 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 
Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju učenici srednjih škola koji temeljem odluke Vlade 
nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza (udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta 
školovanja manja od 5 km) 36.000,00 kn 

Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola 
Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju učenici osnovne škole Vidovec i područne škole 
Nedeljanec te učenici OŠ Tužno 75.000,00 kn 

Sufinanciranje školske kuhinje 
Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici osnovnih škola čiji su roditelji teškog imovinskog 
stanja 15.000,00 kn 
Nagrade za uređenje okućnice 3.000,00 kn 
Ostale naknade iz proračuna u novcu- isplata božićnica i uskrsnica umirovljenicima s 
područja Općine Vidovec 

126.000,00 kn 

Podmirenje troškova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju 3.000,00 kn 
 

 
 

 
 

2. KAPITALNE DONACIJE  MJEŠTANIMA ZA GRADNJU I OBNOVU 
 

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini od 310.000,00 kn, a 
navedena sredstva namijenjena su za donacije sadašnjim i budućim mještanima za obnovu i 
gradnju građevinskih objekata u iznosu od 300.000,00 kn te 10.000,00 kuna hrvatskim 
braniteljima za komunalno opremanje sukladno Zakonu o hrvatskom braniteljima . 
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3. DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA 
 

      Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini od 3.000,00 kn, a 
navedena sredstva planiraju se utrošiti na : 
 

OPIS PROCJENA 
TROŠKOVA 

Tekuće donacije u novcu – Caritas župe sv. Vida 3.000,00 kn 

UKUPNO 3.000,00 kn 
     

II. 
 

      Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije”, a primjenjuje se od 
01.  siječnja 2022. godine. 
 
KLASA: 402-01/21-01/02 
URBROJ: 2186/10-01/1-21-04 
Vidovec,        2021.                        
 
 

                                                                                       Općinsko vijeće Općine Vidovec 
                                                                                                                    PREDSJEDNIK 

                                                                                                                        Krunoslav Bistrović 
 


