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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA:  024-01/22-01/08 

URBROJ: 2186-10-01/1-22-03 

Vidovec,  07. srpnja  2022. 

 

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA 11. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 07. srpnja 2022. GODINE  

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih 

bilježnica za školsku godinu 2022. / 2023. 

Općinsko vijeće Općine Vidovec razmatralo je prijedlog načelnika o sufinanciranju troškova 

kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2022./2023. te je tijekom rasprave došlo do 

promjene u prijedlogu, odnosno dati je na glasanje drugi prijedlog načelnika, a kojega je 

predložio na samoj sjednici, u odnosu na prvi prijedlog koji su svi članovi Općinskog vijeća 

zaprimili uz poziv. 

Shodno navedenome, prihvaćeni je drugi prijedlog načelnika o sufinanciranju troškova kupnje 

radnih bilježnica te stoga Članak 3. navedene Odluke glasi ;  

Iznos sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica dodjeljuje se ovisno o razredu koji 

učenici pohađaju u školskoj godini 2022./2023. i to : 

- učenici koji polaze od 1. do 4. razreda dodjeljuje se iznos od 200,00 kuna jednokratno 

- učenici koji polaze od 5. do 8. razreda dodjeljuje se iznos od 350,00 kuna jednokratno 

Odluka o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica za školsku godinu 2022./ 2023., 

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.   

  

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta 

poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode  na tržnicama te  

uređenim prostorima namijenjenim za prodaju poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan 

Varaždinske županije u 2022. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o sufinanciranju troškova zakupa 

prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode  na 

tržnicama te uređenim prostorima namijenjenim za prodaju poljoprivrednih proizvoda unutar i 

izvan Varaždinske županije u 2022. godini. 

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.   
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika financijske 

dokumentacije Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika 

financijske dokumentacije 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.   

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 


