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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu 

pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

otpada na području Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke 

o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

otpada na području Općine Vidovec. Odluka iz točke I. ovog Zaključka dostavlja se na nadzor 

Uredu državne uprave Varaždinske županije i na objavu u „Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o sufinanciranju dijela troškova izobrazbe o 

sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida ( osnovna i dopunska izobrazba) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova 

izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (osnovna i dopunska 

izobrazba). Odluka iz točke I. ovog Zaključka dostavlja se na nadzor Uredu državne uprave 

Varaždinske županije 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 

unutar i izvan Varaždinske županije u 2020. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa 

prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na 

tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 2020. godine. Odluka iz točke I. ovog 

Zaključka dostavlja se na nadzor Uredu državne uprave Varaždinske županije i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
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ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za sklapanje predugovora za kupnju zemljišta u 

svrhu izgradnje Športsko društvenog centra Nedeljanec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec suglasno je da se za potrebe izgradnje  Športsko društvenog 

centra Nedeljanec potpiše predugovor o kupnji zemljišta. Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja. 
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