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Vidovec, 08.06.2020.   

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI 

DONIJETI NA 23. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANOJ DANA 08.06.2020. GODINE 

 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju groblja Vidovec za 2019. godinu i 

Programa uređenja i održavanja groblja sa troškovnikom radova za 2020. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2019. 

godinu te daje suglasnost na prijedlog Programa uređenja i održavanja groblja sa 

troškovnikom radova za 2020. godinu. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja 

postrojenja za sortiranje i Sporazuma o korištenju postrojenja 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Sporazum o sufinanciranju izgradnje i opremanja 

postrojenja za sortiranje i Sporazum o korištenju postrojenja, obzirom da je sukladno članku 

28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 

98/19) svaka jedinica lokalne samouprave dužna na svojem području osigurati javnu uslugu 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojeno 

prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada, dok sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno 

osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Vidovec za 

2019. godinu (4. i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Vidovec za 2019. godinu (4. i 6. razina). 

Godišnji izvještaj iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom Ministarstvu te na 

objavu u „Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine 

Vidovec  za 2019. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa 

Općine Vidovec za 2019. godinu. 

Izvještaj iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

ODLUKU o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu. 

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2019. godinu  prilog je ovoj Odluci. 

Ova odluka objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''. 
 

ODLUKU o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2019. godinu. 

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vidovec za 2019. godinu prilog je ovoj Odluci. 

Ova Odluka objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''. 

 

ODLUKU o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2019. godinu  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Vidovec za 2019. godinu.  

Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 

2019. godinu prilog je ovoj Odluci. 

Ova Odluka objaviti će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''. 
 

ODLUKU o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi Općine Vidovec za 2019. godinu  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec 

za 2019. godinu. 

Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2019. 

godinu prilog je ovoj Odluci. 

Ova Odluka objaviti će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''. 

 

ODLUKU o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području Općine Vidovec u 2019. godini  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na 

području Općine Vidovec u 2019. godini. 

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec u 2019. godini  prilog je ovoj Odluci. 

Ova Odluka objaviti će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''. 

 
 

 



 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava vodnog 

doprinosa za 2019. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava 

vodnog doprinosa za 2019. godinu. 

Program iz točke I. ovog Zaključka dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu 

u „Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini. 

Program iz točke I. ovog Zaključka dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu 

u „Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu. 

Program iz točke I. ovog Zaključka dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu 

u „Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec 

za 2019. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine 

Vidovec za 2019. godinu. 

Odluka iz točke I. ovog Zaključka dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu 

u „Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Škrinjica“ za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (4. i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine (4. i 6. razina). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna  Proračuna Općine Vidovec za 2020. 

godinu i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2021. i 2022. godinu (3. i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 

2020. godinu i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2021. i 2022. godinu (3. i 6. razina). 

 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 2020. godinu i Projekcije Proračuna 

Općine Vidovec za 2021. i 2022. godinu (3. razina) dostavljaju se na nadzor nadležnom 

ministarstvu i na objavu u „Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 



ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa  Općine 

Vidovec za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 

Općine Vidovec za razdoblje od 2020. do 2022. godine. 

Plan iz točke 1. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Programa  gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu. 

Program iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020. godinu 

Program iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Programajavnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2020. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2020. godinu. 

Program iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u socijalnoj 

skrbi Općine Vidovec za 2020. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2020. godinu. 

Program iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na  području Općine Vidovec u 2020. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata 

društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2020. godini. 

Program iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 
 



ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Programa  utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. izmjene i dopune Programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu. 

Program iz točke I. ove Odluke dostavlja se na nadzor nadležnom ministarstvu i na objavu u 

„Službeni vjesnik Varaždinske županije“. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o dodjeli novčane nagrade najboljim učenicima i  

studentima te sportašima koji su ostvarili zapažene uspjehe u 2019./2020. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća prijedlog Odluke o dodjeli novčane nagrade 

najboljim učenicima i studentima te sportašima koji su ostvarili zapažene uspjehe u 

2019./2020. godini, uz dopunu da se novčana nagrada dodjeli i mentoricama Lei Lesar – 

Dolenc (mentorica Lee Težak) te Nikolini Miholić (mentorici Elle Đakulović). 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

ODLUKA o oslobođenju plaćanja poreza na korištenje javnih površina 

Općinsko vijeće Općine Vidovec suglasno je sa prijedlogom općinskog načelnika Općine 

Vidovec da se svi korisnici javnih površina koji će iste koristiti postavljanjem štandova 

povodom obilježavanja blagdana svetog Vida, 15. lipnja 2020. godine, oslobode plaćanja 

poreza na korištenje javnih površina, a u cilju pomoći gospodarskim subjektima uslijed 

posebnih okolnosti uvjetovanih epidemijom Covid-19 bolesti uzrokovane virusom Sars-Cov-

2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC 

                                                                                               PREDSJEDNIK 

                                                                                                Zdravko Pizek 


