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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:  021-05/21-01/17 

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

Vidovec,  25. studenog 2021.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

25. studenog 2021. godine ( četvrtak ) 

  

05. sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec sazvana je elektronskim putem te se ista zbog 

pogoršanja epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji sukladno članku 84. stavku 1. 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“ br. 20/21), održala putem aplikacije za održavanje online sastanka. 

Materijali za sjednicu dostavljeni su elektronskom poštom.  

Sjednica Općinskog vijeća započela je u 19,00 sati.         

  

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec pozdravio je sve članove 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, načelnika Općine Vidovec, djelatnice Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vidovec, goste Ivana Bistrović, Miroslava Njegovec te Tamaru 

Meljnjak.   

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 13 

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 i Matija Mihalina 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :   - 

 

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 
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OSTALI PRISUTNI :    

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, Ivan Bistrović stručnjak zaštite na radu iz Čistoća 

d.o.o. (kontakt osoba za grobne usluge), Miroslav Njegovec direktor tvrtke Dimax d.o.o. 

Varaždin (koncesionar za dimnjačarske poslove), Tamara Meljnjak predsjednica Savjeta 

mladih Općine Vidovec, Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec, Emina Ljubek viši 

stručni suradnik za opće poslove i EU fondove, Andreja Peharda referentica-adm.tajnica i 

Mateja Novak viši stručni suradnik za financije i proračun.   

 

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 04. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 03.11.2021. GODINE ; 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi ste zaprimili skraćeni zapisnik s 04. sjednice zajedno sa materijalima za sjednicu, ima 

tko kakvu primjedbu ili nadopunu? Ako nema, dajem na  usvajanje skraćeni zapisnik s  04. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec?“ 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je skraćeni zapisnik 

s 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 13 glasova od  

13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 05. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na predloženi dnevni red za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec koji ste 

zaprimili uz materijale za sjednicu. Tko je za takav prijedlog dnevnog reda?“ 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 05. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 13 glasova od  13 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, 

2. Izvješće  o poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu, 

3. Program uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 

2022. godini, 

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

Proračuna Općine Vidovec za 2023. i 2024. godinu (2. razina), 
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5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu, 

6. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2022. godinu, 

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vidovec za 2022. godinu, 

c) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 

2022. godinu, 

d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022. 

godinu, 

e) Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec u 2022. godini, 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu, 

8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2022. godinu, 

9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u 2022. godini, 

10. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2022. godinu (3.i 6. razina) 

i Prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. i 2024. 

godinu (2. razina), 

11. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 

2021. godinu, 

12. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vidovec, 

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec, 

14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu, 

15. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na čk.br. 778/4 k.o. 

Vidovec, 

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Vidovec za 2022. godinu, 

17. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja 

Općine Vidovec, 

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procesa uspostavljanja 

međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Tordinci, 

19. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Općine Vidovec za 2022. 

godinu, 

20. Razno. 
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Točka 1. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Opće uvjete isporuke komunalne usluge  

obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je prijedlog Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova. Da 

li ima prije nekih pitanja ili da najprije damo gospodinu Njegovcu riječ da pojasni. Gospodine 

Njegovec izvolite“. 

 

Miroslav Njegovec direktor tvrtke Dimax d.o.o.Varaždin izabrani koncesionar za 

dimnjačarske poslove na području Općine Vidovec, ukratko je pojasnio obvezu donošenja 

Općih uvjeta isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području  

Općine Vidovec, a kojim se utvrđuju uvjeti pružanja i korištenja dimnjačarskih usluga 

temeljeni na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o dimnjačarskoj službi na 

području Općine Vidovec.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi imate prijedlog Odluke sa Općim uvjetima isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova, da li ima pitanja, ako nema, dajem takav prijedlog Odluke na 

glasanje.“ 

 

Tko je za : 13 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 Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova usvojena jednoglasno sa 13 glasova od 13 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

Nakon glasovanja za riječ javio se Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec te se osvrnuo na 

raspisani natječaj i cjenik dimnjačarskih usluga te zamolio Petru Rogina pročelnicu JUO da 

ponovno ukratko pojasni  provedbeni postupak. 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec pojasnila je cjelokupni provedbeni postupak od 

raspisivanja natječaja za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova do prihvaćanja 

najpovoljnije ponude napomenuvši da je sva dokumentacija bila na prethodnoj sjednici 

Vijeća, na temelju koje je prihvaćeni koncesionar tvrtka Dimax d.o.o. koji je udovoljio svim 

uvjetima natječaja. 

Za riječ ponovno javio se i gospodin Miroslav Njegovec. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Gospodine Njegovec hvala  vam na informacijama i na prisustvovanju sjednici Vijeća“.  

Gospodin Miroslav Njegovec isključio se iz elektroničke sjednice Vijeća. 

Točka 2. 

Izvješće  o poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na drugu točku, Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu, materijale 

ste dobili i na vezi imamo gospodina Ivana Bistrovića, kontakt osobu za vođenje groblja 

Vidovec, pa Vas molim gospodine Bistrović za kratko obrazloženje Izvješća“. 

 

Ivan Bistrović kontakt osoba za vođenje groblja Vidovec iz Čistoće d.o.o (kojoj je povjereno 

obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja Vidovec), ukratko je pojasnio Izvješće o 

poslovanju groblja za 2020. godinu koje sadrži i financijsko izvješće. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li ima netko pitanje za gospodina Bistrovića, ako nema, dajem ovakvo Izvješće o 

poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu na glasanje. Molim Vas dizanjem ruku da se 

izjasnite“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Izvješće  o 

poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu usvojeno jednoglasno sa 13 glasova od  13 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 3. 

Program uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova  

za groblje Vidovec u 2022. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na treću točku, Program uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za 

groblje Vidovec u 2022. godini. Također materijale ste dobili, gospodine Bistrović možete 

malo pojasniti ovaj Program“.  

 

Ivan Bistrović iz Čistoće d.o.o. pojasnio je predloženi program uređenja groblja s 

troškovnikom odnosno  detaljno opisane sve radove uređenja i održavanja za groblje Vidovec 

u 2022. godini sa planiranim iznosom financijskih sredstava. 

 

Načelnik Bruno Hranić također se javio za riječ. 
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David Šantek član Općinskog vijeća: 

„Samo bi želio reći da su administrativni troškovi dignuti s 50.000,00 na 100.000,00 kuna, pa   

me zanima  objašnjenje, to je bilo prije dvije godine, što se to dogodilo u administraciji da je 

morala rasti za  100%.“ 

 

Ivan Bistrović Čistoća d.o.o.: 

„Što se tiče administrativnih troškova oni su prema jediničnoj cijeni od 35,00 kn po korisniku, 

odnosno po broju poslanih uplatnica prema korisnicima, koji  u  2020. iznosi 2.836 korisnika, 

odnosno uplatnica zato jer se nekim korisnicima šalju i po dvije uplatnice.  

Za točan iznos jedinične cijene ne mogu dati točan odgovor, mogu pitati u svom 

računovodstvu pa Vam onda mailom odgovorim“.  

 

David Šantek član Općinskog vijeća: 

„Dobro može i pismeno. Uputit ću ja upit na vaš mail, precizirat ću pitanje o čemu se točno 

radi jer je to bilo prije dvije godine, pa će vam biti lakše odgovoriti“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Dobro neka uđe u zapisnik da gospodin Šantek traži informacije što se tiče povećanja 

administracije“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Ja bi samo dodao da se onda odgovor proslijedi svim vijećnicima i meni isto“. 

 

U daljnjoj raspravi, pitanja gospodinu Ivanu Bistroviću postavili su članovi Vijeća: Mihael 

Blažeković i Danijel Mašić. 

 

Odgovore na postavljena pitanja podnio je gospodin Ivan Bistrović i Bruno Hranić načelnik 

Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

Ako smo razjasnili taj dio i ako nema više pitanja, zahvaljujem se gospodinu Bistroviću na 

obrazloženju, zahvaljujem se i pozdravljam Vas“.  

 

Gospodin Ivan Bistrović isključio se iz elektroničke sjednice Vijeća. 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Idemo na usvajanje  Programa uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova  

za groblje Vidovec u 2022. godini, pa vas molim tko je za takav Program s troškovnikom?“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   2 člana Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program 

uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2022. godini 

usvojeni sa 11  glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 4. 

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

Proračuna Općine Vidovec za 2023. i 2024. godinu (2. razina) 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na četvrtu točku, prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu (3. i 6. 

razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2023. i 2024. godinu (2. razina). Svi ste 

dobili materijale i nadam se da ste pogledali što je u planu i kod kojih stavki je došlo do 

povećanja, a kod kojih do smanjenja. Proračun je malo dignuti s obzirom na projekte koje 

imamo u planu i moramo ih uvrstiti u naš godišnji Proračun da bi se mogli javiti na natječaje. 

Molim načelnika Brunu Hranića da ukratko obrazloži prijedlog Proračuna za 2022. godinu“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec ukratko je prezentirao Proračun Općine Vidovec, sve 

planirane programe i projekte koji su uvršteni u Proračunu i planiraju se u sljedećoj godini 

realizirati, a da bi se mogli prijaviti na sve natječaje ministarstva ili fondova te predložio 

Općinskom vijeću da se takav prijedlog Proračuna za 2022. godinu prihvati.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Hvala svima na sudjelovanju u izradi Proračuna. Da li ima još pitanja ili diskusije.“ 

 

Pitanje je postavio David Šantek član Općinskog vijeća, odgovor je podnio Bruno Hranić 

načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li ima još pitanja, ukoliko nema, dajem takav prijedlog Proračun na glasanje, tko je za 

takav Proračun, molim vas da dizanjem ruku potvrdimo“. 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Proračun Općine 

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

2024. godinu (2. razina) usvojeni jednoglasno sa 13 glasova od 13 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na petu točku, prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. 

godinu, da li ima pitanja, ako nema, dajem takav prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Vidovec za 2022. godinu na glasanje,  tko je za takav prijedlog“? 
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Tko je za :  13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu usvojena jednoglasno sa  13 

glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 6. 

a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2022. godinu, 

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Vidovec za 2022. godinu, 

c) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  

Općine Vidovec za 2022. godinu, 

d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

Općine Vidovec za 2022. godinu, 

e) Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području  

Općine Vidovec u 2022. godini, 

 

6. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku 6.a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem 

takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. 

godinu usvojeni jednoglasno sa 13 glasova od 13  prisutnih članova Općinskog vijeća.  

6.b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku 6.b) prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2022. godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog na 

glasanje“. 
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Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu 

usvojeni jednoglasno sa 13 glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

6.c) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  

Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku 6.c) prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2022. godinu. Da li ima pitanja, koliko vidim nema, dajem takav prijedlog 

na glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program javnih 

potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022. godinu usvojeni 

jednoglasno sa  13 glasova od 13  prisutnih članova Općinskog vijeća.  

6.d) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku 6.d) prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 

Vidovec za 2022. godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program javnih 

potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022. godinu usvojeni jednoglasno sa 13 

glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

6.e) Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture  

na području općine Vidovec u 2022. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku 6.e) prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na 

području općine Vidovec u 2022. godini. Da li ima pitanja, koliko vidim nema, dajem takav 

prijedlog na glasanje“. 
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Tko je za :  13 članova Vijeća  

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program gradnje 

objekata društvene infrastrukture na području općine Vidovec u 2022. godini usvojeni 

jednoglasno sa 13  glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 7. 

Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na sedmu točku, prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. 

godinu. Da li ima pitanja po ovoj točci, koliko vidim nema, dajem takav prijedlog na 

glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program utroška 

sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu usvojeni jednoglasno sa 13 glasova od  13 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 8. 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na osmu točku, prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem 

takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. 

godinu usvojeni jednoglasno sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 9. 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu  

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na devetu točku, prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini. Da li ima pitanja, koliko vidim nema, 

dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program utroška 

sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini 

usvojeni jednoglasno sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 10. 

Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“  

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

Prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“  

za 2023. i 2024. godinu (2. razina) 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na desetu točku, prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2022. 

godinu (3.i 6. razina) i Prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 

2023. i 2024. godinu (2. razina). Da li ima pitanja, koliko vidim nema, a zadnji puta je bila 

prisutna i ravnateljica pa nam je dosta toga razjasnila. Dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća uputila je pitanje odnosno molbu za hitno zaposlenje 

asistenta u našem vrtiću za autističnu djecu .“ 

 

Odgovor o zaposlenju asistenta podnio je  Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li ima još netko kakvo pitanje, nema, to smo razjasnili pa dajem takav prijedlog 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2022. godinu i Prijedlog Projekcija 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. i 2024. godinu na glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su Financijski plan 

Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2022. godinu (3.i 6. razina) i Projekcija Financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. i 2024. godinu (2. razina) usvojeni jednoglasno sa  13 

glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 11. 

Prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na jedanaestu točku, prijedlog 1. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima pitanja, sugestija, koliko vidim nema, 

dajem takav prijedlog na glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

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

dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu usvojena 

jednoglasno sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na dvanaestu točku, prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Vidovec. Da li ima pitanja?“ 

 

Nikola  Pozder član Općinskog vijeća : 

„Ja bi imao prijedlog da se na kraju točke osam doda jedan stavak npr.  - Za kontrolu količine 

i kvalitetu radova na održavanju groblja i ovjeru dnevnika radova odgovorna je ovlaštena 

stručna osoba koju imenuje Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika. Ja to 

predlažem ako se vi slažete s time.“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Tko je za takav prijedlog sa dopunom gospodina Pozdera, da to uvrstimo kako je predložio? 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

komunalnim djelatnostima na području Općine Vidovec sa dopunom gospodina 

Pozdera usvojena jednoglasno sa 13 glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 13. 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na trinaestu točku, prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na 

području Općine Vidovec. Da li tu ima nekih pitanja, sugestija? Koliko vidim nema pa dajem 

takav prijedlog Odluke na glasanje.“ 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

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

Odluke o komunalnom redu na području Općine Vidovec usvojena jednoglasno sa  13 

glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec  

u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na četrnaestu točku, prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine 

Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Da li tu ima pitanja, nema, dajem 

takav prijedlog Odluke na glasanje.“ 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu usvojena jednoglasno sa 13 glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na čk.br. 778/4 k.o. Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na petnaestu  točku, prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na 

čk.br. 778/4 k.o. Vidovec. Gospodine načelniče  ako treba možete malo pojasniti“. 

 

Pojašnjenje o donošenju Odluke podnio je Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li  ima pitanja, ako nema, dajem takav prijedlog Odluke o sklapanju ugovora na 

glasovanje.“ 
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Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na čk.br. 778/4 k.o. Vidovec usvojena 

jednoglasno sa  13 glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 16. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na šesnaestu točku, prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu. Da li ima pitanja.“   

 

Mihael Blažekovć član Općinskog vijeća postavio je pitanje, odgovor je podnio Bruno Hranić 

načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ima još pitanja po ovoj točci, ako nema, dajem takav prijedlog Odluke o usvajanju 

Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu na 

glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. 

godinu usvojena jednoglasno sa  13 glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 17. 

Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima  

s područja Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na sedamnaestu točku, prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) 

umirovljenicima s područja Općine Vidovec. Kao i svake godine isplaćujemo 

umirovljenicima božićnicu, pa tako imamo prijedlog i za ovu godinu. Da li tu ima netko 

pitanja ? Nema, hvala, dajem takav prijedlog Odluke na glasanje.“ 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o isplati 

prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec usvojena 

jednoglasno sa  13 glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 18. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procesa uspostavljanja 

međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Tordinci 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na osamnaestu točku, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje 

procesa uspostavljanja međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Tordinci. 

Molim načelnika Brunu Hranić da nam pojasni.“  

 

Prijedlog o uspostavljanju suradnje između Općine Vidovec i  Općine Tordinci koja se nalazi 

u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, a kasnije i suradnje između udruga, u cilju razvoja 

prijateljstva  i suradnje na svim područjima društvenog i gospodarskog života, podnio je i 

predložio Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog odluke na glasanje.“ 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

davanju suglasnosti za pokretanje procesa uspostavljanja međusobne suradnje između 

Općine Vidovec i Općine Tordinci usvojena jednoglasno sa 13 glasova od  13 prisutnih 

članova Općinskog vijeća. 

Točka 19. 

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih  

Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na devetnaestu točku, prijedlog Programa rada i Financijskog plana Savjeta 

mladih Općine Vidovec za 2022. godinu. Da li ima pitanja ili diskusije. Tamara možeš ti oko 

programa i aktivnosti ukratko?. 

 

Tamara Meljnjak predsjednica Savjeta mladih Općine Vidovec ukratko je prezentirala 

Program rada Savjeta mladih Općine Vidovec koji je doneseni na sjednici Savjeta mladih i 

odnosi se na 2022. godinu kao i Financijski plan za provedbu planiranih aktivnosti. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Hvala lijepa Tamari, vrlo pohvalno da ste aktivni, da li ima još netko kakvih pitanja po ovoj 

točci, ako nema, dajem ovakav Program rada i Financijski plana Savjeta mladih Općine 

Vidovec za 2022. godinu na glasanje“. 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program rada i 

Financijski plan Savjeta mladih Općine Vidovec za 2022. godinu usvojeni jednoglasno sa  

13 glasova od  13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

Točka 20. 

Razno 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na točku razno. Ako netko ima kakvo pitanje ili sugestiju, pa i van našeg dnevnog 

reda, izvolite“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Kulturno umjetničko društvo Vidovec ove subote organizira menifestaciju pod nazivom 

Jurjevski  krijesovi. To je projekt koji je financiralo Ministarstvo kulture i medija, pa vas 

pozivam da se sukladno epidemiološkim mjerama odazovete. 

Ines je objavila na stranicama KUD-a i mi smo stavili na stranice Općine da im damo potporu 

jer moraju na neki način opravdati novce koje im je Ministarstvo dodijelilo.  

 

Isto tako vas obavještavam, a obzirom da započinje  advent, da je Općina dala izraditi tri 

velika adventska vijenca za naselje Tužno, Vidovec i Nedeljanec. U subotu navečer  u 20,00 

sati je paljenje prve svijeće u Tužnom, u nedjelju ujutro, nakon Svete mise zornice u Vidovcu 

i u  8,30 u Nedeljancu pa tko ima vremena od vas vijećnika molim vas da se uključite. 

Uključile su se i Udruga branitelja, Udruga žena i Kulturno umjetničko društvo pa da na neki 

način obilježimo ulazak u advent.  

 

Nadalje, Petra Rogina pročelnica JUO pokrenula je putem Povjerenstva za razvoj ruralnog 

turizma organizaciju oko tradicionalnog dočeka Nove godine u Vidovcu i vjerujem da ćemo 

uspjeti to organizirati, obzirom da je to na otvorenom prostoru. Znači 31.12. u 12,00 sati, 

popodne, prema dosadašnjem uhodanom programu.  

 

Također ide podjela dječjih darova za djecu i to će ići organizacija na način da je dogovoreno 

sa Školama i Vrtićom da preuzmu te darove koje je osigurala Općina da se oni podjele u 

Školama i Vrtiću uz priredbe koje organiziraju, ali to će biti zatvorenog tipa. 

 

Imamo isto jednu inicijativu Koordinacijskog odbora „Općina Vidovec – prijatelj djece“ , 

znači mladi koji su članovi tog odbora dogovaraju da bi napravili tijekom adventa jedno malo 

druženje u dvorištu Etno kuće u Domitrovcu od kićenja bora, kuhanja čaja, kobasica i svega 

ostaloga, ali o tome ćete biti informirani. Isto tako bilo bi dobro da onda vijećnici budu 

nazočni na tim događajima sukladno svojim mogućnostima.  
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Vraćam se na obljetnicu pada Vukovara, nije nas bilo baš puno, mislim da na takve događaje 

bi trebali vijećnici dolaziti, to je mala moja opaska, što se toga tiče.  

 

Ukoliko mjere popuste, napravit ćemo još jednu sjednicu Vijeća i neko zajedničko druženje 

za kraj godine“. 

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća: 

„Ja mislim da je i bez sjednice načelnik dužan napraviti domjenak za sve vijećnike prema 

svim epidemiološkim mjerama. Ako to možemo napraviti u KUD-u, nogometnom klubu, 

mislim da u vrijeme adventa mora se pronaći jedno vrijeme da se svi zajedno uživo nađemo 

jer međusobno druženje ima daleko veće značenje od ovakvog online“.  

 

 Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Organizirat ćemo nešto. Još informacija, sljedeći tjedan kreće natječaj za stipendije. Što se 

tiče natječaja za potpore mladim obiteljima, Komisija je pregledala sve te prijave i biti će 

objavljeni rezultati natječaja. Molim Petru za više informacija“. 

 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec : 

„Zaprimljeno je 25 prijava, ali bi ostavila još vremena da sve još jednom pregledamo svaku 

prijavu posebno. Ima nepotpune dokumentacije kod pojedinih prijavitelja, no treba nam još 

malo vremena da detaljno sve pregledamo ipak su značajna financijska sredstva u pitanju i 

nakon toga podnijeti prijedlog općinskom načelniku za donošenje odluke.  

 

Mihael Blažeković član Općinskog vijeća: 

„Imam pitanje, ako će neki papir faliti, da li će se pozvati da to dostave ili je to gotovo“.  

 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec : 

„U tekstu poziva je pisalo da se u obzir uzimaju potpune prijave, a to znači sa svom 

dokumentacijom“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Evo da pohvalim KUD na dobivenim sredstvima od strane Ministarstva“. 

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća : 

„Ja Vas sve skupa isto pozivam, mislila sam sutra proslijediti sve pozivnice, nadam se da će te 

se odazvati, mi smo se potrudili da sve bude po epidemiološkim mjerama, tako da dođite i 

podržite nas“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Ovime zatvaram 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec i zahvaljujem svima na 

sudjelovanju.“ 
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