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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  
    

KLASA: 021-05/21-01/15 

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

Vidovec, 03. studenog 2021. 

  

OBJEDINJENE ODLUKE i ZAKLJUČCI 

DONIJETI NA 04. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 03.  studenog  2021. godine 

 

ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata članice 

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

Općinskog vijeća Općine Vidovec 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata članice Općinskog 

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

vijeća Općine Vidovec. 

Na temelju Izvješća iz točke I. ovog Zaključka: 1. utvrđuje se mirovanje mandata iz osobnih 

razloga članice Općinskog vijeća Općine Vidovec Ivančice Košić Čačić sa danom 21. 

listopada 2021. godine, 2. zamjenica članice Općinskog vijeća Općine Vidovec Petra Pozder 

započinje s obnašanjem dužnosti članice Općinskog vijeća Općine Vidovec sa danom 03. 

studeni 2021. godine. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 
 

ODLUKA o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“za 

2021. godinu (4.i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 2. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg  

vrtića „Škrinjica“ za 2021. godinu (4.i 6. razina). Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika 

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

Škrinjica 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o davanju prethodne suglasnosti na  

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

rada Dječjeg vrtića Škrinjica. 

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

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica, 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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ODLUKA o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 

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

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 

2022. i 2023. godinu, dostavljaju se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec  

za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 2. izmjene i dopune  Plana razvojnih programa 

Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine. 

2. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 

2023. godine, dostavljaju se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt 

radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA  o prihvaćanju: 

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, 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća : 

a) 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2021. godinu 

b) 2. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vidovec za 2021. godinu 

c) 2. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec 

za 2021. godinu 

d) 2. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. 

godinu 

2. izmjene i dopune  Programa  navedenih u članku I. ove Odluke, dostavljaju se nadležnom 

tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na 

objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području Općine Vidovec u 20021. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 2. Izmjene i dopune  Programa gradnje objekata 

društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 20021. godini. 

2. Izmjene i dopune  Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec u 20021. godini, dostavljaju se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   
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ODLUKA o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 

za 2021. godinu 

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

vodnog doprinosa za 2021. godinu. 

1. izmjene i dopune Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu, 

dostavljaju se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite 

provedbe nadzora 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 2021. godinu 

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

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu. 

1.izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2021. godinu, dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora 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 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini 

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

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini. 

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

poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini, dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju 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 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku 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. 

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 izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec. 

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 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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ODLUKA o prihvaćanju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za 

razdoblje 2021. do 2025. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program potpora poljoprivredi na području Općine 

Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. godine. 

Program potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. 

godine, dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi 

cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova Odluka 

stupa na snagu danom donošenja.   

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

Predsjednik 

Krunoslav Bistrović 
 

 


