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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:  021-05/21-01/15 

URBROJ: 2186/10-01/1-21-02 

Vidovec,  03.11.2021.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

03. studenog 2021. godine ( srijeda ) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održala se u Etno kući Domitrovec (KITEC),  

(uz obavezu poštivanja propisanih epidem. mjera zaštite od COVID-19). 

 

Sjednica je započela u 19,00 sati.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec pozdravio je sve članove 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, načelnika Općine Vidovec, ravnateljicu Dječjeg vrtića 

Škrinjica, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec te predstavnika medija.   

 

 UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 11 

članova od izabranih 13 članova Općinskog vijeća Općine Vidovec te konstatirao da kvorum 

postoji da se može nastaviti sa daljnjim tijekom sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec te 

da će sve donijete odluke biti pravovaljane. 

 

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Krunoslav Bistrović, Neven Hajsok, Ljubica Hosni, Ivan Benček, Petra Pozder, Ines 

Pavleković, Marijo Serini, David Šantek, Danijel Mašić, Nikola Pozder, Maja Pintarić, 

Mihael Blažeković  

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA : Matija 

Mihalina    

 

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 

 

OSTALI PRISUTNI :    

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec, 

Andreja Peharda referentica-adm.tajnica, Mateja Novak viši stručni suradnik za financije i 

proračun, Vida Risek ravnateljica Dječjeg vrtića Škrinjica te Nebojša Kalajdžija medij 

Aktualno.hr. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 16.09.2021. GODINE ; 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi ste zaprimili skraćeni zapisnik s 03. sjednice zajedno sa materijalima za sjednicu, ima 

tko kakvu primjedbu ili nadopunu? Ako nema, dajem na  usvajanje skraćeni zapisnik s  03. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec?“ 

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je skraćeni zapisnik 

s 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 11 glasova od 11 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 01. IZVANREDNE SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA  27.09.2021. GODINE ; 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi ste zaprimili skraćeni zapisnik s 01. izvanredne sjednice koja se održala online, ima tko 

kakvu primjedbu ili nadopunu? Ako nema, dajem na usvajanje skraćeni zapisnik s  01. 

izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec?“ 

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je skraćeni zapisnik 

s 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 11 

glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 04. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na predloženi dnevni red za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec koji ste 

zaprimili uz materijale za sjednicu, s time da se predlaže dopuna dnevnog reda i to : pod 

Točkom 1.  Izvješće o stavljanju mandata  članice Općinskog vijeća Općine Vidovec Ivančice 

Košić Čačić u mirovanje i početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec Petre Pozder. 

 

Nadalje, predlaže se prebaciti Točku 7. pod Točku 2. kao i Točku 8. pod Točku 3. budući je 

sjednici prisutna ravnateljica Dječjeg vrtića Vida Risek pa da to najprije riješimo.  

 

Tko je za takav prijedlog dnevnog reda, sa dopunom?“ 
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Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 04. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 11 glasova od 11 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

1. Izvješće o stavljanju mandata  članice Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i 

početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 

2. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2021. 

godinu (4.i 6. razina)  

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o 1. izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica 

4. Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  i Projekcije 

Proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina) 

5. Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 

2021. do 2023. godine, 

6. a) Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu, 

    b)Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2021. godinu, 

    c)Prijedlog 2 .izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2021. godinu, 

    d) Prijedlog 2 . izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 

Vidovec za 2021. godinu, 

    e) Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na 

području općine Vidovec u 2021. godini 

7. Prijedlog 1 . izmjena i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. 

godinu, 

8. Prijedlog 1 .izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, 

9. Prijedlog 1 . izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu 

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec, za 

razdoblje od konstituiranja do 31.12.2021. godine, 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vidovec, 

12. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2021. 

do 2025. godine 

13. Razno 
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Točka 1. 

Izvješće o stavljanju mandata članice Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje 

i početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku, Izvješće o stavljanju mandata članice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec u mirovanje i početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec. Molim predsjednika Mandatne komisije Mihaela Blažeković da podnese Izvješće“. 

 

Mihael Blažeković član Općinskog vijeća i predsjednik Mandatne Komisije: 

„Mandatna komisija u sastavu; Mihael Blažeković – predsjednik, Ivan Benček – član i Danijel 

Mašić – član izvješćuje da je Ivančica Košić Čačić izabrana sa kandidacijske liste Hrvatske 

demokratske zajednice- HDZ i Hrvatske stranke umirovljenika –HSU, sukladno odredbama 

članka 79. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 

98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 39. stavak 7. Statuta Općine Vidovec („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/21), dana 21.10.2021. godine podnijela pisani zahtjev 

predsjedniku Općinskog vijeća Općine Vidovec za mirovanje mandata članice Općinskog 

vijeća Općine Vidovec, iz osobnih razloga.   

Mandatna komisija obavještava da, temeljem članka 79. stavak 8. Zakona o lokalnim 

izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) mirovanje 

mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave pismenog zahtjeva 

sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može 

trajati kraće od šest mjeseci. Iz navedenih odredbi proizlazi da mirovanje mandata iz osobnih 

razloga Ivančici Košić Čačić počinje teći od 21.10.2021. godine. 

Temeljem članka 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 

121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj 

listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 

izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno 

sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu 

dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu 

kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo 

jedinice. 

Slijedom navedenog, Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice Općine Vidovec 

i Općinska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika Općine Vidovec u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Vidovec dostavili su dana 03.11.2021. godine obavijest da članicu 

Vijeća Ivančicu Košić Čačić zamjenjuje Petra Pozder, sa zajedničke liste kojom su nastupili 

na lokalnim izborima 2021. godine. 

Mandatna komisija utvrđuje da je određivanje nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec 

i aktiviranje mandata provedeno sukladno Zakonu, te predlaže da se novoj članici Vijeća Petri 

Pozder s danom 03.11.2021. godine verificira mandat. 

Verifikacijom mandata i nakon položene svečane prisege, članica Vijeća Petra Pozder počinje 

ostvarivati sva prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom Općine Vidovec i Poslovnikom 

o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec“.  

 
Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Samo informacija da se o izvješću ne glasa, već se ono prima samo na znanje. 

 

Molim gospođu Petru Pozder da se digne radi polaganja prisege, ja ću pročitati tekst prisege, a 

ti Petra izgovaraš nakon toga „prisežem“.    

 



Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 03.11.2021. Stranica 5 
 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća pročitao je tekst prisege. 

 

Petra Pozder izgovorila je „prisežem“ te potpisala tekst prisege.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Konstatiram da je na ovoj sjednici, a nakon davanja prisege nove članice Vijeća Petre 

Pozder, prisutno 12 članova od izabranih 13 članova Vijeća.“ 

 

Članak 2. 

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ 

za 2021. godinu (4.i 6. razina) 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na drugu točku,  prijedlog 2. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Škrinjica“ za 2021. godinu (4.i 6. razina). 

 

Bruno Hranić načelnik  Općine Vidovec ukratko je pojasnio 2. izmjene i dopune Financijskog 

plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2021. godinu, koji su svi zaprimili u pismenom obliku. 

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća Općine Vidovec postavila je pitanje ravnateljici 

Dječjeg vrtića Škrinjica Vidi Risek, na što je ista podnijela odgovor.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Hvala, ima još netko, ako nema tko je za takav Financijski plan za 2021. godinu.'“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2021. godinu (4.i 6. razina) 

prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Pravilnika o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na treću točku, prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Škrinjica“. 

 

Uvodno izlaganje podnio je Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec.    

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Otvaram diskusiju, ako nema, dajem prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog  Pravilnika o 1. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Škrinjica na glasanje. Tko je za takav prijedlog?“ 

 



Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 03.11.2021. Stranica 6 
 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 1. izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica prihvaćena 

jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Bruno Hranić osvrnuo se općenito na funkcioniranje Dječjeg vrtića Škrinjica te zamolio 

ravnateljicu Dječjeg vrtića Škrinjica Vidu Risek ukratko da  iznese probleme na koje je naišla 

kao ravnatelj i  koliko se i što se sve radilo na razvoju Vrtića. 

 

Vida Risek ravnateljica Dječjeg vrtića Škrinjica najprije se svima zahvalila na ukazanom 

povjerenju, a zatim se osvrnula na projekte, programe i događanja koji su se uveli i pokrenuli 

ili se planiraju realizirati i provoditi da bi se Vrtić mogao dovesti na viši bolji i kvalitetniji 

nivo što se tiče odgoja i obrazovanja.  

 

Za riječ javili su se članica Vijeća Ines Pavleković  i član Vijeća Nikola Pozder. 

 

Za riječ ponovno se javio načelnik Bruno Hranić i Krunoslav Bistrović predsjednik 

Općinskog vijeća te se zahvalili ravnateljici Dječjeg vrtića Škrinjica koja je nakon toga 

napustila sjednicu Vijeća.  

 

Točka 4. 

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  i Projekcije 

Proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina) 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na četvrtu točku, prijedlog  2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 

2021. godinu  i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina)“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec ukratko je obrazložio prijedlog  2. izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu te 

predložio da se isti prihvati u obliku kakav je predloženi. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ima još netko po ovoj točci, otvaram diskusiju“.  

 

Za riječ javio se David Šantek član Općinskog vijeća. 

 

Na izlaganje Davida Šanteka člana Općinskog vijeća nadovezao se Bruno Hranić načelnik 

Općine Vidovec. 

 

Za riječ također se javio Nikola Pozder član Općinskog vijeća te Ines Pavleković članica 

Općinskog vijeća.  
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ima još netko, ako nema, dajem 2. izmjene i dopune  Proračuna Općine Vidovec za 2021. 

godinu  i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu na glasanje. Tko je za takav 

prijedlog?“ 

 

Tko je za : 8  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   4  člana Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 

2023. godinu (3. i 6. razina) prihvaćene, sa 8 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.  

Točka 5. 

Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec  

za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na petu točku, prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine 

Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Prijedlog je pred vama. Da li ima netko za 

diskusiju. Ako nema dajem takav prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 

Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine na glasanje“.  

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. 

godine prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 6.  

a) 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Vidovec za 2021. godinu, 

b) 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Vidovec za 2021. godinu, 

c) 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  

Općine Vidovec za 2021. godinu, 

d) 2 . izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

Općine Vidovec za 2021. godinu, 

e) 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture  
na području Općine Vidovec u 20021. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku 6. a.) prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu. Prijedlog je pred 

vama. Da li ima netko za diskusiju, ako nema dajem takav prijedlog na glasanje“.  
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Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2021. godinu prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

Prelazimo na 6. b) prijedlog  2.  izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne 

infrastrukture  na području Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima netko za diskusiju, ako 

nema dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec 

za 2021. godinu prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

Prelazimo na 6. c) prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima netko za diskusiju, ako nema dajem 

takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021. 

godinu prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

Prelazimo na 6. d) prijedlog  2 . izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima netko za diskusiju, ako nema dajem takav 

prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu 

prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 
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Prelazimo na 6. e) prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području općine Vidovec u 2021. godini. Da li ima netko za diskusiju, ako 

nema dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 2. izmjene i 

dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine 

Vidovec u 2021. godini  prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća. 

Točka 7. 

Prijedlog 1 . izmjena i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 

za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na sedmu točku, prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 

vodnog doprinosa za 2021. godinu. Da li ima netko za diskusiju, ako nema dajem takav 

prijedlog na glasanje“.  

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 1. izmjena i 

dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu prihvaćena 

jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 8. 

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na osmu točku, prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu. Da li ima netko za 

diskusiju, ako nema dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je su 1. izmjene i 

dopune  Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2021. godinu prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  
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Točka 9. 

Prijedlog 1 . izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na devetu točku, prijedlog 1 . izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu. Da li ima netko za 

diskusiju, ako nema dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 1. izmjene i 

dopune Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta za 2021. godinu prihvaćene jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Vidovec, za razdoblje od konstituiranja do 31.12.2021. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na desetu točku, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Vidovec, za razdoblje od konstituiranja do 31.12.2021. godine. Da 

li ima netko za diskusiju, ako nema dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vidovec, za 

razdoblje od konstituiranja do 31.12.2021. godine prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova 

od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na jedanaestu točku, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec. Da li ima netko za diskusiju?“   

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća postavila je pitanje. Odgovor je podnijela Petra 

Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li ima još kakvih pitanja. Ako nema dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o izmjeni 

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec 

prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 12. 

Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec  

za razdoblje 2021. do 2025. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na dvanaestu točku, prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine 

Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. godine. Da li ima netko za diskusiju, pitanja, ako nema 

dajem takav prijedlog  programa na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program potpora 

poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. godine prihvaćen 

jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

13. Razno 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec : 

„Samo da vas obavijestim, na prošloj sjednici dali ste suglasnost za potpisivanje sporazuma sa 

Gradom Varaždinom o suradnji na izradi i provedbi Strategije urbanog područja Varaždin.  

Formirano je Koordinacijsko vijeće urbanog područja Varaždin i ja kao načelnik sam 

imenovan članom tog Vijeća, a Mihael Blažeković zamjenikom člana Koordinacijskog vijeća. 

Radi se o nekih 200 milijuna kuna Ministarstva regionalnog razvoja koje bi se trebale 

rasporediti na jedinice lokalne samouprave na području naše županije.  

Model je takav da će se sredstva raspodijeliti između sudionika u omjeru do 70 posto prema 

središtu odnosno Gradu Varaždinu, a 30 posto prema ostalima i biti će ograničenja oko toga 

kakvi projekti će se moći realizirati u sklopu tog ITU mehanizma. 

 

I drugo, s obzirom na trenutnu covid situaciju i broj oboljelih, obavio sam razgovor sa našom 

doktoricom i apeliram na vas kao vijećnike da probate objasniti ljudima da se cijepe i da 

probamo tu biti odgovorni i da budemo primjer bez obzira tko što osobno misli o tome i da 

treba slušati struku“.    
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Što se tiče pitanja kanalizacije za dvorišta iza koja nisu uz cestu, imamo informaciju da će 

Tegra kopati skroz i kroz ta dvorišta. Tegra je to dužna napraviti“.  

 

 Marijo Serini član Općinskog vijeća : 

„Da li će biti potrebno podnijeti kakve zahtjeve?“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da najvjerojatnije će trebati podnijeti zahtjev“ 

 

Ivan Benček član Općinskog vijeća : 

„Što se tiče kanalizacije, oni će doći pitati i rješavati će se sve na terenu. 

Osim toga, nadovezao bi se i na ovu situaciju, na stariju populaciju, dajte da se ljudi 

informiraju koliko možemo, treba se paziti, mjere su stroge, treba ljude informirati čim više 

pravim informacijama, treba se paziti i treba se cijepiti“.   

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća: 

„Gdje je zapelo sa nogostupom u naselju Domitrovec?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„ Provedeni je postupak javne nabave, danas je potpisani ugovor i kreće se dalje“. 

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća: 

„Po pitanju naših cesta i asfalta. Kakva je planirana dinamika asfaltiranja naših cesta jer ljudi 

sve više koriste alternativne pravce?“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Dinamike nikakve nema to i sami vidite, s obzirom  na probleme s radnicima, s izvođenjem 

radova i poskupljenjem materijala. Jedan dio u Nedeljancu se završio, sad kreću zimski uvjeti, 

ali radovi neće stati, jer se radi o projektu koji se mora sljedeće godine dovršiti. Sve ovisi o 

Tegri o njihovoj raspoloživoj mehanizaciji i svemu ostalome na što ne možemo utjecati“.  

 

 Marijo Serini član Općinskog vijeća : 

„Zanima me gdje je zapelo sa izradom novih grobnih mjesta?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Nije nigdje zapelo, planirano je u proračunu za sljedeću godinu jer trebamo nove troškovnike 

s obzirom na nove cijene tako da je planirana izgradnja grobnih mjesta sljedeće godine“.  

 

David Šantek član Općinskog vijeća: 

„Kada će biti objavljeni rezultati za subvencije mladim obiteljima za izgradnju kuće, mislim 

da je rok bio 31.10.?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Rok za zaprimanje zahtjeva je bio 31.10., sada slijedi otvaranje i ocjenjivanje i sve ovisi 

koliko će biti potrebno vremena da se administrativno sve riješi“. 

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća: 

„Da li smo raspisali natječaj za zemljište iza doma u centru i da li se javio tko?“    
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Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Natječaj je pripremljeni i to će sada ići na objavu“. 

 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec:  

„Ja bi se samo nadovezala na gospodina Šanteka u vezi subvencije mladim obiteljima 

informacijom da su pristigle 22 prijave i slijedi detaljan pregled i izrada detaljne liste tako  da 

nekih mjesec dana sigurno treba da se sve detaljno pregleda i napravi lista“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

Da li ima još netko. Samo da napomenem da će te kroz dva tjedna dobiti materijale za 

proračun za iduću godinu i možete dostaviti svoje prijedloge. Ovime zatvaram 4. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Vidovec u 20,00 sati. 
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