
 

Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 

144/20), Načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić  podnosi  

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA  

ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2020. GODINE 

  

UVOD 

U razdoblju od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine obavljao sam poslove u okviru svojih 

nadležnosti, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta 

Općine Vidovec. Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka od strane načelnika 

obavljao je Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec. 

AKTIVNOSTI  

Drugo polugodište započeto je Izvješćem Instituta za javne financije koji je predstavio rezultate 

istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, a prema kojem je Općina Vidovec za transparentnost dobila peticu te ostvarila 

izniman uspjeh na nacionalnoj razini. 

U nastavku godine i dalje smo se nosili s izazovima uzrokovanih pojavom koronavirusa, ali smo 

nastavili s uobičajenim aktivnostima. Dodijelili smo jednokratne novčanih pomoći za liječenje ili 

podmirenje osnovnih životnih potreba naših mještana, jednokratne pomoći za prijevoz bolesnog 

djeteta u školu koje ne može koristiti usluge organiziranog autobusnog prijevoza, jednokratne 

pomoći za novorođenčad te mjesečno vršili isplatu troškova usluge odvoza komunalnog otpada za 

56 korisnika s  područja naše općine ( samci i samačka staračka domaćinstva u dobi od 65 godina 

na dalje).  

Nastavili smo s aktivnostima vezanim uz sigurnost cestovnog prometa pa je kod područne škole u 

Nedeljancu postavljen semafor za siguran prelazak djece preko kolnika. Time sam ispunio 

obećanje dano roditeljima s kojima sam ranije održao nekoliko sastanaka i u suradnji s njima 

pokrenuo inicijativu prema Hrvatskim cestama za postavljanje semafora. Općina Vidovec 

financirala je izradu projekta, a Hrvatske ceste financirale su postavljanje semafora s oko 250.000 

kuna, a u cijeli projekt uključila se Policijska uprava Varaždinska. U naselju Šijanec i Domitrovec, 

postavljeni su uspornici dok su krajem godine pješacima i biciklistima podijeljeni reflektirajući 

prsluci, a sve u svrhu osiguranja veće sigurnosti naših mještana.  

Raspisali smo postupak javne nabave za opremanje novog dječjeg vrtića te su radovi na opremanju 

bili završeni do kraja godine.  



U suradnji s HEP-om u općinskom dvorištu postavljena je punionica električnih automobila. 

Krajem godine proveden je postupak jednostavne nabave te je izvršena rekonstrukcija krovišta na 

budućoj vinogradarskoj kući u Tužnom.  

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin nastavili smo provoditi projekt „Pelamo 

se“ namijenjen mještanima starijim od 65 godina koji se odnosi na uslugu besplatnog prijevoza za 

osobe starije od 65 godina na području Varaždina i varaždinskog prstena. Ukupna vrijednost 

projekta je  115.208,88 kn, a većinski ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku.  

U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin , u prvoj polovici godine ponovo smo  

kao projektni partner aplicirali na projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” koji se 

financira iz Europskog socijalnog fonda, a koji nam je u drugoj polovici godine odobren. Ukupna 

vrijednost projekta je 1.310.856,25 kn te je isti u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima  

Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%). Ovim projektom zaposlene 

su dvije ženske osobe s područja općine koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, a koje skrbe za 

dvadesetak korisnika na području općine. Projekt se na području općine provodi 15 mjeseci stoga 

apeliram na sve vas koji znaju neku stariju ili bolesnu osobu ili osobu koja živi u samačkom 

kućanstvu, a potrebna joj je svakodnevna pomoć da isto jave u JUO Općine Vidovec kako bi toj 

osobi osigurali pomoć putem projekta „Zaželi 2“. 

Krajem prosinca zaprimili smo 1.100 kanti za otpadnu plastiku, a koje su nabavljene u sklopu 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Nabava spremnika sufinancirana je s 85% 

bespovratnih EU sredstava, dok preostalih 15%  financira Općina Vidovec. Trenutno smo u 

završnoj fazi administrativnog procesa kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost nakon čega će se dobivene kante podijeliti kućanstvima.   

Završili smo s IV. fazom modernizacije javne rasvjete u naselju Tužno u Ivanečkoj i Belskoj ulici 

te u Školskoj ulici u Vidovcu za što je proveden postupak jednostavne nabave. Cjelokupna 

vrijednost projekta bila je 246.030 kuna.  

Završili smo s uređenjem II. faze uređenja sportskog objekta NK Sloboda Tužno za što je iz 

općinskog proračuna u 2020. godini izdvojeno 62.872, 63 kune. U sportskom objektu zamijenjena 

je kompletna dotrajala drvena stolarija sa PVC-om, renovirana je kotlovnica sa grijaćim tijelima 

te su izvedeni najnužniji soboslikarski i ličilački radovi. Započet je i novi investicijski ciklus sa 

uređenjem prostorije za sastanke i mini-kuhinje, a u daljnjem planu je obnova keramike u dijelu 

tuševa u svlačionicama za igrače, nastavak soboslikarskih i ličilačkih radova kao i uređenje 

vanjskog dijela prilaza objektu sa keramikom.  Krajem godine uređen je i prostor ŠRD-a Vidovec 

na vidovečkom ribnjaku. Izrađen je potporni zid, pečenjara i krušna peć, a u tu svrhu iz općinskog 

proračuna za građevinski materijal i izvođenje radova izdvojeno je oko 35.000 kuna.  

U naselju Prekno postavljena je cerada oko nove nadstrešnice. 

Na žalost zbog epidemioloških uvjeta ove godine nismo bili u mogućnosti na tradicionalan način 

organizirati našu najveću kulturno-gospodarsku manifestaciju Zeljarijadu, ali smo je svejedno 

obilježili virtualnim putem. Početkom mjeseca rujna u suradnji s KUD-om Vidovec i Turističkom 



zajednicom Varaždinske županije osmišljen je virtualni program, snimljena su tri videa koji su 

podijeljeni putem medija i društvenih mreža, a izrađena je i nova promotivna knjižica o Zeljarijadi. 

Na društvenim mrežama podijelili smo stare slike i snimke čime smo se prisjetili prijašnjih 

Zeljarijada. Virtualna Zeljarijada predstavljena je u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ koja se 

emitirala na HTV-u.    

Pomagali smo provedbu projekata naših udruga skladno dopuštenim epidemiološkim mjerama pa 

je tako za Udrugu umirovljenika Općine Vidovec nabavljena viseća kuglana koja je financirana 

sredstvima općine u sklopu programa „Jedni za druge“ kojeg provodi Udruga umirovljenika. 

I ove smo godine dijelili božićnice za umirovljenike s područja naše općine. Podijeljeno je ukupno 

394 božićnica, a nismo zaboravili ni na naše najmlađe za koje smo pripremili slatke pakete. Pakete 

za djecu podijelili smo školama i vrtiću, dok su ostali roditelji s djecom svoj slatki paket podizali 

u Općini. 

U drugoj polovici godine posebno smo se okrenuli upravo našim najmlađim mještanima. Izradili 

smo školske ormariće za učenike Osnovne škole Vidovec i Tužno, vrijednosti 110.000 kuna. U 

Osnovnoj školi Vidovec uređeno je vanjsko igralište za što je iz općinskog proračuna u 2019. i 

2020. ukupno izdvojeno 21.000 kuna. Također, Osnovnoj školi Vidovec donirano je 30 kanti Jupol 

gold boje za uređenje školskih učionica. Svim učenicima koji prebivaju na području Općine 

Vidovec ( neovisno o tome pohađaju li škole na području općine ili škole u gradu) kupili smo 

bilježnice, likovne mape i pribor za tehničku kulturu. U tu je svrhu iz proračuna izdvojeno 

180.113,60 kuna. U novoj školskoj godini nastavili smo s financiranjem školske kuhinje za djecu 

slabijeg imovinskog stanja, financiranjem autobusnog prijevoza za učenike OŠ Vidovec i PŠ 

Nedeljanec te sufinanciranjem mjesečne autobusne karte za srednjoškolce s područja naselja 

Nedeljanec za što je ukupno izdvojeno 76.082 kuna. Za djecu iz Dječjeg vrtića „Škrinjica“  kupili 

smo dva ovlaživaća zraka koji su itekako potrebni u sezoni grijanja, a nadasve u situacijama 

nepovoljnih epidemioloških uvjeta s kakvima smo se nažalost svi suočili.  

Nastavili smo sa sanacijom poljskih puteva te uređenjem i održavanjem javnih površina diljem 

općine. Nastavljeni su radovi na aglomeraciji te je s predstavnicima izvođača radova održano 

nekoliko sastanaka vezanih uz aktualnu problematiku. Oko dvorišta općinske zgrade postavljena 

je nova ograda, a „zelena“ ograda zasađena je oko mjesnog groblja. Uz novi nogostup u Školskoj 

ulici i Ulici Vladimira Nazora zasađen je drvored bjelogoričnog drveća. 

Na internetskim stranicama Općine Vidovec pružali smo podršku  poduzetnicima, 

gospodarstvenicima i obrtnicima tokom otvorenja njihovih obrta i tvrtki.  

COVID-19 

Zajedno sa Stožerom civilne zaštite Općine Vidovec nastavio sam s obavljanjem redovnih 

ophodnja te organizirao dostavu namirnica i drugih potrepština starijim mještanima. 

Pripremio sam intervencijski plan pomoći vidovečkim ugostiteljima kojima je Odlukom Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske bio privremeno obustavljen rad. U tu je svrhu iz općinskog 

proračuna isplaćeno ukupno 33.000 kuna pomoći. Kupili smo zaštitne maskice koje sam osobno 



podijelio svim poduzetnicima s područja općine. Na moju je inicijativu Općoj bolnici Varaždin iz 

općinskog proračuna isplaćeno 25.000 kuna donacije za nabavu respiratora. 

Ponovo sam obavio sastanak s državnim tajnikom u ministarstvu poljoprivrede Tugomirom 

Majdakom u svrhu pronalaska rješenja za poljoprivredne proizvođače koji su se uslijed nepovoljne 

epidemiološke situacije susreli s problemom plasmana viška poljoprivrednih proizvoda, a što je 

pridonijelo pronalasku povoljnog rješenja. Osim navedenog, pomagali smo poljoprivrednicima 

sufinanciranjem osiguranja poljoprivrednih usjeva i nasada, sufinanciranja zakupa prodajnog 

mjesta, podijelili smo 30 promotivnih „vidovečkih“ suncobrana poljoprivrednim proizvođačima 

koji svoje proizvode prodaju na tržnicama ili na kućnom pragu te smo financirali troškove usluge 

certificiranja Varaždinskog zelja. 

POTRES 

Krajem godine Hrvatsku je pogodio još jedan potres s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Uz pomoć kolega načelnika iz Hrvatske zajednice općina saznao sam koje su općine teško stradale 

u potresu i kojima je pomoć uistinu hitno potrebna. Organizirao sam prikupljanje pomoći na razini 

općine koja je zatim isporučena direktno u ruke onima kojima je bilo najpotrebnije. Zahvaljujući 

brzom angažmanu, zajedništvu i velikom srcu koje su pokazali mještani Općine Vidovec, općinski 

poduzetnici te poslovni partneri Općinama Majur i Donji Kukuruzari poslano je 4 šlepera hrane i 

higijenskih potrepština, 2 šlepera crijepa i građevinskog materijala te sijeno i hrana za stoku.  U 

suradnji s Vatrogasnom zajednicom Općine Vidovec organizirao sam pomoć stanovnicima 

navedenih općina  te ovim putem zahvaljujem našim vatrogascima koji su nesebično pomagali pri 

uklanjanju srušenih dimnjaka i popravku krovova kako bi obitelji, čije su kuće stradale u potresu, 

mogle ostati u svojim domovima.  

EUROPSKI ODBOR REGIJA 

EPP grupa Europskog odbora regija redovno prati rad članova i njihovih jedinica lokalne 

samouprave. Ovog puta objavili su kratki članak s videom o Općini Vidovec naziva „Europe starts 

in Vidovec“ u kojem su istaknuli našu poljoprivredu, kulturu i narodne običaje.  

 

KLASA: 022-05/20-01/04 

URBROJ: 2186/10-02/1-21-03 

U Vidovcu, 10.03.2021. 

Općinski načelnik 

Bruno Hranić 

 


