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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  
    

KLASA: 021-05/21-01/11 

URBROJ: 2186/10-01/1-21-04 

Vidovec, 09.  srpnja 2021. 

  

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA  02. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 09. srpnja 2021. GODINE 

 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta 

poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar i 

izvan Varaždinske županije u 2021. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o sufinanciranju troškova zakupa 

prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na 

tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 2021. 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.   

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o 2. izmjeni Odluke o porezima 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.   

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene 

za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena 

izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije 

kućanstava na području Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o kriterijima za preuzimanje obveze 

plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu 

pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije 

kućanstava na području Općine Vidovec. 
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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.   

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica, likovnih mapa 

i kutija za tehničku kulturu za učenike osnovnih škola s područja Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o financiranju nabave radnih bilježnica, 

likovnih mapa i kutija za tehničku kulturu za učenike osnovnih škola s područja 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.   

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o određivanju potpisnika financijske dokumentacije 

Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o određivanju potpisnika financijske 

dokumentacije Općine Vidovec. 

Odluka o određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec, 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 imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Vidovec. 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 

Vidovec, 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 imenovanju Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma 

Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o imenovanju Povjerenstva za razvoj 

ruralnog turizma Općine Vidovec. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec, 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 osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine 

Vidovec 

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec, 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 osiguranju sredstava za pomoć Općini Jakšić u 

Požeško – slavonskoj županiji uslijed elementarne nepogode uzrokovane snažnim 

nevremenom i tučom 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o osiguranju sredstava za pomoć Općini 

Jakšić u Požeško – slavonskoj županiji uslijed elementarne nepogode uzrokovane snažnim 

nevremenom i tučom.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o osiguranju sredstava za uklanjanje gnijezda vrana, 

sakupljanje i odvoz gnijezda i biomase u parku oko dvorca u Vidovcu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o osiguranju sredstava za uklanjanje 

gnijezda vrana, sakupljanje i odvoz gnijezda i biomase u parku oko dvorca u Vidovcu. Ovaj 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

Predsjednik 

Krunoslav Bistrović 

 

 

 


