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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC 

 

KLASA: 400-02/22-01/11 

URBROJ: 2186-10-01/1-22-02 

Vidovec,  2022. 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/21) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec na ___ sjednici održanoj dana _______ 2022. godine, donosi   

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA OPĆINE VIDOVEC 

 ZA 2023. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Program javnih potreba temelji se na Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu i obvezama koje 

proizlaze iz zakona i drugih propisa, a financira se iz Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu 

u sveukupnom iznosu od 898.796,41 EUR-a.  

 

Program javnih potreba obuhvaća: 

 

 Program javnih potreba u području socijalne skrbi 

 Program javnih potreba za djelatnost vjerskih zajednica 

 Program javnih potreba u području sporta 

 Program javnih potreba za civilnu zaštitu i vatrogastvo 

 Program javnih potreba za djelatnost Crvenog križa 

 Program javnih potreba za djelatnost civilnog društva – udruženje građana 

 Program javnih u kulturi 

 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

 Program javnih potreba u području obrazovanja – školstvo 

 

Članak 2. 

 

Program javnih potreba u području socijalne skrbi 

 

Ovim programom donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu u 

dijelu socijalne skrbi koji se odnosi na financiranje javnih potreba u području socijalne skrbi u Općini 

Vidovec.  

 

Oblici i mjere socijalne skrbi određeni su sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 
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18/22, 46/22, 119/22) te Odlukom Općine Vidovec o socijalnoj skrbi, a prvenstveno su namijenjeni 

sljedećim kategorijama stanovnika: 

 

 socijalno ugroženi pojedinci i obitelji 

 nezaposleni 

 bolesni i nemoćni 

 osobe sa invaliditetom 

 novorođena djeca i mladi 

 hrvatski branitelji 

 

Javne potrebe u području socijalne skrbi planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu u 

iznosu od 167.750,00 EUR-a, a raspoređuju se na: 

 

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 

Opis  Iznos u EUR 

1. Stipendiranje učenika i studenata 39.900,00 € 

2. Ostale naknade - ogrjevno drvo 4.000,00 € 

3. Ostale naknade - pomoć kućanstvima  20.000,00 € 

4. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola 12.000,00 € 

5. Ostale naknade - podmirenje troškova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju 400,00 € 

6. Jednokratna novčana pomoć roditeljima novorođene djece  10.700,00 € 

7. Isplata božićnica i uskrsnica umirovljenicima s područja Općine Vidovec 16.750,00 € 

8. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 6.500,00 € 

9. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih  škola 17.500,00 € 

10. Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 40.000,00 € 

SVEUKUPNO  167.750,00 € 

 

1. Stipendiranje učenika i studenata 

Pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj godini ostvaruju: nadareni učenici i studenti, učenici i 

studenti po socijalnom kriteriju, učenici i studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja, sukladno 

Odluci o stipendijama Općine Vidovec. 

 

2. Ostale naknade - ogrjevno drvo 

Naknada se odnosi na sredstva za podmirenje troškova ogrjeva i osigurana su u Proračunu Općine 

Vidovec. 

 

3. Ostale naknade – pomoć kućanstvima 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se u izuzetno teškim okolnostima u kojima se osoba 

ili obitelj našla, a ista se koristi  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.  

 

4. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola 

Naknada se odnosi na sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola, 

sukladno posebnoj Odluci Općinskog vijeća Općine Vidovec 
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5. Ostale naknade - podmirenje troškova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju  

Pod poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Vidovec 

podrazumijevaju se poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba od 

mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, a za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti 

bez obdukcije. 

 

6. Jednokratna novčana pomoć roditeljima novorođene djece  

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju roditelji/staratelji novorođene djece s prebivalištem ili 

boravištem na području Općine Vidovec. Isplate naknade vršiti će se na bankovni račun 

roditelja/staratelja. 

 

7. Isplata božićnica i uskrsnica umirovljenicima s područja Općine Vidovec 

Prvo na isplatu božićnice i uskrsnice ostvaruju umirovljenici s područja Općine Vidovec koji imaju 

mirovinu do iznosa propisanog Odlukom Općinskog vijeća Općine Vidovec. Isplata uskrsnica i 

božićnica vršiti će se isplatom na bankovni račun podnositelja zahtjeva. 

 

8. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola  

Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju učenici srednjih škola iz naselja Nedeljanec koji temeljem 

odluke Vlade nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza (udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta 

školovanja manja od 5 km). 

 

9. Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola  

Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju učenici Osnovne škole Vidovec i Područne škole 

Nedeljanec te učenici Osnovne škole Tužno. 

 

10. Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

Programom se želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec  

kao i poboljšavanje njihovih stambenih uvjeta te stvoriti osnovne uvjete za ostanak, ali i potaknuti 

doseljavanje mladih obitelji radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva na području 

Općine Vidovec. Isti donosi Općinsko vijeće Općine Vidovec za svaku godinu.  

 

Članak 3. 

 

Program javnih potreba za djelatnost vjerskih zajednica 

 

Javne potrebe u području vjerskih zajednica planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu 

u iznosu od 4.400,00 EUR-a, a raspoređuju se na: 

 

DONACIJE CRKVI 

Opis  Iznos u EUR 

Tekuće donacije  - Vjerske zajednice  

1. Tekuće donacije vjerskim zajednicama - Župa sv. Vida Vidovec 2.500,00 € 

2. Tekuće donacije u novcu - Caritas župe sv. Vida 400,00 € 

3. Tekuće donacije vjerskim zajednicama - Župa sv. Margarete Margečan 1.500,00 € 

SVEUKUPNO  4.400,00 € 
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Članak 4. 

 

Program javnih potreba u području sporta 

 

Općina Vidovec financijskim sredstvima iz Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu sufinancira 

sportsku djelatnost. Programom javnih potreba u području sporta Općina Vidovec iskazuje svoje 

opredjeljenje u ovoj djelatnosti, što je sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o sportu („Narodne 

novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 , 19/16 , 98/19,47/20 i 77/20). 

 

Svrha programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Općini Vidovec. 

Cilj donošenja ovog programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Općine Vidovec za 2023. 

godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti: 

 

 poticanje i promicanje sporta  

 provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata 

 djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza na području općine 

 sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita 

sportaša 

 zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu 

 sportsko-rekreacijske aktivnosti mještana svih dobi 

 sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 

 planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za općinu 

 provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji 

razvoja sporta na području općine 

 

Ostvarivanjem navedenih ciljeva omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj sporta, a zadržati 

će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece i mladeži i ostalih 

mještana.   

 

Javne potrebe u području sporta planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu u iznosu 

od 87.645,00 EUR-a, a raspoređuju se na: 

 

SPORT  

Opis  Iznos u EUR 

1. Tekuće donacije sportskim društvima - Zajednica športskih udruga  51.000,00 € 

2. Donacija  NK Sloboda Tužno za reflektore i priključak javne rasvjete 26.545,00 € 

3. Podmirenje troškova režija - NK Nedeljanec 2.700,00 € 

4. Podmirenje troškova režija - NK Budućnost Vidovec 2.700,00 € 

5. Podmirenje troškova režija - NK Sloboda Tužno  2.700,00 € 

SVEUKUPNO  85.645,00 € 

 

Sredstva namijenjena Zajednici sportskih udruga odnose se financiranje sportskih aktivnosti članica 

Zajednice sportskih udruga i Nogometnog centra Vidovec. Zadužuje se Zajednica sportskih udruga za daljnji 

prijenos proračunskih sredstava sportskim klubovima i društvima u skladu s kriterijima za rangiranje 

sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga te u skladu s ocjenom pojedinih programa unutar 

pojedine skupine. Posebne i pojedinačne zahtjeve sportskih udruga koji budu iskazani i podneseni tijekom 

godine rješavati će Zajednica sportskih udruga Općine Vidovec na teret ukupno odobrenih sredstava. 

Ujedno, Zajednica sportskih udruga Općine Vidovec obvezuje se podnositi Općinskom načelniku godišnje 

izvješće putem Jedinstvenog upravnog odjela. 
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Tekuće donacije u novcu nogometnim klubovima ŠNK Nedeljanec, NK Budućnost Vidovec i NK Sloboda 

Tužno isplatit će se sukladno predanim zahtjevima u svrhu podmirenja redovitih troškova režija, a u visini 

sredstava odobrenih Proračunom Općine Vidovec.    

 

Programski ciljevi proizlaze iz trajnih opredjeljenja za razvoj sporta, pri čemu je sport sastavnicom razvoja 

moderne sredine. 

 

Zakonska osnova: 

Zakon o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 

98/19,47/20 i 77/20). 

Članak 5. 

 

Program javnih potreba za civilnu zaštitu i vatrogastvo 

 

Javne potrebe u području civilne zaštite i vatrogastva planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 

2023. godinu u iznosu od 47.430,00 EUR-a, a raspoređuju se na: 

 

 

CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO 

Opis  Iznos u EUR 

1. Donacija DVD Vidovec za podmirenje troškova interneta - WIFI 4EU 300,00 € 

2. Tekuće donacije - Vatrogasna zajednica 46.600,00 € 

3. Tekuće donacije - Hrvatska gorska služba spašavanja  530,00 € 

SVEUKUPNO  47.430,00 € 

 

Javne potrebe u području civilne zaštite i vatrogastva ostvarivat će se organiziranjem, unapređenjem 

i obavljanjem djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života i imovine. 

 

Zakonska osnova: 

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, 

broj 92/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06, 110/15), 

Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 , 118/18, 31/20 i 20/21). 

 

Članak 6. 

 

Program javnih potreba za djelatnost Crvenog križa  

 

Javne potrebe u djelatnosti Crvenog križa planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu 

u iznosu od 9.304,40 EUR-a, a raspoređuju se na: 

 

DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 

Opis  Iznos u EUR 

1. Ostale tekuće donacije - Crveni križ 9.304,40 € 

SVEUKUPNO  9.304,40 € 

 

U okviru ovog Programa sufinancira se rad Crvenog križa kao vodeće humanitarne organizacije koja 

djeluje u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva i provođenja akcija od opće koristi, vođena načelom 

solidarnosti te načelima humanitarnog prava i temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog 
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križa i Crvenog polumjeseca, a sukladno obvezi propisanoj člankom 30. Zakona o Hrvatskom 

Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20). 

 

Zakonska osnova: 

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20). 

 

Članak 7. 
 

Program javnih potreba za djelatnost civilnog društva – udruženje građana 

 

Javne potrebe u području djelatnost civilnog društva – udruženje građana planirane su u Proračunu 

Općine Vidovec za 2023. godinu u iznosu od 21.560,00 EUR-a, a raspoređuju se na: 

 

 

OSTALI KORISNICI 

Opis  Iznos u EUR 

1. Tekuće donacije udrugama - ostale udruge 17.300,00 € 

2. Tekuće donacije - Donacija za proslavu obljetnica 3.900,00 € 

3. Tekuće donacije zakladama i fundacijama 360,00 € 

SVEUKUPNO 21.560,00 € 

 

 

U okviru ovog Programa sufinancira se rad udruga čijom se djelatnošću ostvaruju društveni ciljevi 

okupljajući određene interesne kategorije stanovnika Općine, a temeljem odredaba Zakona o udrugama 

koji obvezuje Općinu kao jedinicu lokalne samouprave da u svom proračunu osigura sredstva za 

donacije udrugama koje su od interesa za lokalnu zajednicu. 

 

Planirana sredstva raspodijeliti će se udrugama sukladno provedenom javnom natječaju za financiranje 

programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2023. godini te na temelju Odluka i 

zaključaka općinskog načelnika. Ujedno, planirana sredstva će se raspodijeliti  udrugama za proslave 

obljetnica sukladno provedenom javnom natječaju te na temelju Odluka i zaključaka Općinskog 

načelnika. 

 

U sklopu ovog programa također je planirana Aktivnost Financiranje zaštite od kriminaliteta, a  koja 

se odnosi  na tekuće donacije zakladama i fundacijama. 

 

Korisnici sredstava ovog Programa odgovorni su za racionalno i namjensko trošenje doznačenih 

sredstava te su obvezni podnijeti Općini Vidovec Izvješće o korištenju proračunskih sredstava za 

proteklu proračunsku godinu u zakonskim rokovima. 

 

Zakonska osnova: 

Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19) , Uredba o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge („Narodne novine“ br. 26/15). 
 

Članak 8. 

 

Program javnih potreba u kulturi  

 

Program javnih potreba u kulturi temelji se na odredbama Zakona o financiranju javnih potreba u 
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kulturi. Na navedenim će se osnovama u 2023. godini poticati, odnosno promicati kulturna i 

umjetnička djelatnost radi stvaranja jedinstvene kulturne politike Općine Vidovec.  

 

Javne potrebe u kulturi na području Općine Vidovec ostvarivat će se: 

 

 djelovanjem udruga u kulturi, promicanjem i poticanjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, 

 akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, 

 aktivnostima u svrhu očuvanja starih običaja, glazbenih izričaja i drugih kulturnih vrijednosti, 

 organiziranjem i održavanjem općinskih manifestacija kulturnog, vjerskog i društvenog 

karaktera 

 

Udruge koje se bave raznim oblicima kulturnih djelatnosti izravno utječu na svijest građana, naročito 

mlađih populacija prigradskih sredina te ujedno predstavljaju izravne korisnike navedenih sredstava, 

a indirektni korisnici su svi stanovnici Općine Vidovec koji iskazuju interes za aktivnim ili pasivnim 

sudjelovanjem u sadržajima, programima  i manifestacijama koje nude kroz svoje programe.  

 

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih 

djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. 

Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka 

kulture i kulturnih djelatnosti. Kulturno umjetnički amaterizam predstavlja slobodno i organizirano 

okupljanje građana oko određenih zajedničkih interesa, programa i programskih ciljeva. Njegova je 

funkcija kreativno korištenje slobodnog vremena bavljenjem određenim kulturnim djelatnostima. 

 

Javne potrebe u području kulture planirane su sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi 

i planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu u iznosu od 27.830,00 EUR-a, a 

raspoređuju se na: 

 

KULTURA 

Opis  Iznos u EUR 

1. Tiskanje Vidovečkog lista 2.300,00 € 

2. Sufinanciranje tiskanja knjige - Šumarskim stazama Vladoya Koroskenyia 1.500,00 € 

3. usluge organiziranja priredbi, predstava i književnih večeri za mještane 1.330,00 € 

4. Ostali rashodi manifestacije Zeljarijade 8.000,00 € 

5. Ostale tekuće donacije - Temeljem Sporazuma o osnivanju Turističke zajednice 3.200,00 € 

6. Ostale tekuće donacije za rad udruga u kulturi 5.000,00 € 

7. Ostale tekuće donacije - kulturne manifestacije  6.500,00 € 

SVEUKUPNO 27.830,00 € 

 

Planirana sredstva za donacije raspodijeliti će se udrugama sukladno provedenom javnom natječaju 

za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2023. godini te ostalih 

troškova nastalih za kulturne manifestacije.  

 

Zakonska osnova: 

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09). 

 

Članak 9. 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 
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Predškolski odgoj i obrazovanje provodi se u Dječjem vrtiću „Škrinjica“ kojem je osnivač Općina 

Vidovec te u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača. 

 

Dječjem vrtiću „Škrinjica“ sufinanciraju se rashodi za plaće zaposlenih. Naknade troškova 

zaposlenima koji se odnose na plaću, prijevoz zaposlenih, ostali rashodi za zaposlene, kao i ostali 

materijalni i financijski rashodi vrtića financiraju se iz izvornih prihoda vrtića. Izvorni prihodi vrtića 

prvenstveno se odnose na participaciju roditelja.  

 

Program predškole za djecu koja ne pohađaju redoviti vrtićki program je besplatan. Za program 

predškole, pored sredstava koja osigurava Općina Vidovec, sredstva se osiguravaju u Državnom 

proračunu.  

 

Uvažavajući potrebe na području predškolskog odgoja i obrazovanja, Općina Vidovec je izgradila novi 

vrtić te podupire rad vrtića drugih osnivača.  

 

Cilj Programa je poticanje pozitivnog prirasta stanovništva na području Općine Vidovec, povećanje 

standarda odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te omogućavanje korisnicima ekonomsku 

prihvatljivost korištenja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja putem sufinanciranja dijela 

troškova odgojno obrazovnog rada s djecom predškolske dobi. 

 

Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 

2023. godinu u iznosu od 405.177,01_EUR-a , a raspoređuju se na: 

 

DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA 

Opis  Iznos u EUR 

1. Plaće - Dječji vrtić Škrinjica  267.569,18 € 

2. Ostali rashodi za zaposlene  21.195,83 € 

3. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.043,47 € 

4. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 796,00 € 

5. Usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 2.256,29 € 

6. Oprema - Dječji vrtić Škrinjica - igračke 3.716,24 € 

5. Sufinanciranje logopeda u vrtiću - Dječji vrtić Škrinjica  5.300,00 € 

UKUPNO 305.877,01 € 

SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA 

Opis  Iznos u EUR 

1. Sufinanciranje dječjih vrtića - vrtićka skupina 61.000,00 € 

2. Sufinanciranje dječjih vrtića - jaslična skupina 29.000,00 € 

3. Sufinanciranje pomoćnika u vrtiću za rad s djecom s teškoćama u razvoju 9.300,00 € 

UKUPNO 99.300,00 € 

SVEUKUPNO 405.177,01 € 

 

Zakonska osnova: 

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19,57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 

63/08 i 90/10) i drugi. 
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Članak 10. 

 

Program javnih potreba u području obrazovanja – školstvo 

 

Javne potrebe u području obrazovanja – školstvo planirane su u Proračunu Općine Vidovec za 2023. 

godinu u iznosu od 129.700,00 EUR-a , a raspoređuju se na: 

 

ŠKOLSTVO  

Opis  Iznos u EUR 

1. Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - OŠ Vidovec i OŠ Tužno  22.500,00 € 

2. Projekt Erasmus+ 1.100,00 € 

3. Projekt Općina prijatelj djece  2.700,00 € 

4. Eko škola 700,00 € 

5. Ostale tekuće donacije u školstvu  2.700,00 € 

6. 
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - financiranje 

produženog boravka učenika u OŠ 
100.000,00 € 

SVEUKUPNO 129.700,00 € 

 

Zakonska osnova: 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 

92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20). 

 

Financiranje najma škole: 

 

Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su dana 16. studenog 2006. godine Ugovor o 

sufinanciranju troškova najma dograđene školske zgrade OŠ Vidovec po modelu javno – privatnog 

partnerstva radi uvođenja nastave u jednoj smjeni dogradnjom 8 učionica i ostalog školskog prostora 

ukupne dodatne površine 950 m2 na rok od 25 godina. Navedenim Ugovorom Općina Vidovec se 

obvezala na mjesečno sufinanciranje troškova najma novog školskog prostora u dijelu od 20% 

mjesečne najamnine. 

 

Dana 29. svibnja 2013. godine Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su Aneks Ugovoru 

o sufinanciranju troškova najma školske zgrade OŠ Vidovec dograđene po modelu javno – privatnog 

partnerstva prema kojem se smanjuje obveza Općine Vidovec u sufinanciranju troškova najma 

školskog prostora Škole sa dosadašnjih 20% na 10%.  

 

Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su dana 12. siječnja 2007. godine Ugovor o 

sufinanciranju troškova najma izgrađene školske dvorane OŠ Tužno po modelu javno – privatnog 

partnerstva radi uvođenja nastave u jednoj smjeni izgradnjom športske dvorane površine 972 m2 

dogradnjom na postojeću zgradu škole na rok od 30 godina. Navedenim Ugovorom Općina Vidovec 

se obvezala na mjesečno sufinanciranje troškova najma novog dvoranskog prostora u dijelu od 20% 

mjesečne najamnine. 

 

Dana 29. svibnja 2013. godine Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su Aneks Ugovoru 

o sufinanciranju troškova najma sportske dvorane OŠ Tužno dograđene po modelu javno – privatnog 

partnerstva prema kojem se smanjuje obveza Općine Vidovec u sufinanciranju troškova najma 

sportske dvorane sa dosadašnjih 20% na 10%. 

 

Projekt Erasmus+ 
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Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje u koji se 2017. godine uključila Osnovna 

škola Vidovec. Projekt je usmjeren na jačanje znanja i vještina europskih građana, kao i unaprjeđivanje 

obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju 

obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove 

zajedničke projekte. 

 

Projekt Općina Vidovec – prijatelj djece 

Općina Vidovec dobila je 17.11.2015. godine status Općina Vidovec - prijatelj djece, kao prva općina 

u Varaždinskoj županiji te 11. u Hrvatskoj. 

 

Cilj akcije Gradovi i Općine – prijatelji djece ostvaruje se kroz poticanje sudionika na zajedničko 

djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u Općini Vidovec, evidentiranje postignutih 

rezultata, medijsko praćenje dometa akcije te dodjele javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u 

obliku počasnog naziva. Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva  „Općina Vidovec-prijatelj 

djece“ osim na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, temelje se na Nacionalnom planu aktivnosti za 

prava i interese djece u RH te na Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija 

Vijeća Europe.  

 

Eko škola Tužno  

Međunarodne Eko škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš 

na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, 

škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Eko škola u Republici 

Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša. 

 

Osnovna škola Tužno članica je Eko škole i Udruge Lijepa naša od njezinih samih početaka. Budući 

da Osnovna škola Tužno u svojem programu promovira brigu o okolišu i podizanja svijesti o okolišu, 

"dijamantni certifikat" potvrda je koliko pažnje posvećuju i koliko djeluju na svijest kako učenika tako 

isto i roditelja o važnosti očuvanja i brige o okolišu.  

 

Ostale tekuće donacije u školstvu 

Za realizaciju ostalih aktivnosti u školstvu planirana sredstva će se raspodijeliti udrugama sukladno 

provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata udruga na području Općine 

Vidovec u 2023. godini. 

 

Financiranje produženog boravka učenika u osnovnim školama 

 

Proračunom Općine Vidovec za 2023. godinu planirana su sredstva kao pomoći proračunskim 

korisnicima drugih proračuna kojima se  planira financiranje produženog boravka učenika u osnovnim 

školama na području Općine Vidovec, odnosno plaća i ostalih materijalnih prava učitelja/učiteljica 

koje su zaposlene za provođenje programa produženog boravka u Osnovnoj školi Vidovec, Područnoj 

školi Nedeljanec i Osnovnoj školi Tužno. 

 

Članak 11. 

 

Ovaj Program će biti objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 1. 

siječnja 2023. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC 

            Predsjednik: 

           Krunoslav Bistrović 

 


