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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  
    

KLASA: 021-05/21-01/17 

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

Vidovec, 25.  studenog  2021. 

  

OBJEDINJENE ODLUKE i ZAKLJUČCI 

DONIJETI NA 05. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 25.  studenog  2021. GODINE 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o davanju prethodne suglasnosti na  

Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova isporučitelju 

usluge trgovačkom društvu Dimax d.o.o. iz Varaždina, M. Krleže ½. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova i Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja 

dimnjačarskih poslova koji su sastavni dio 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. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju groblja Vidovec za 2020. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2020. 

godinu. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova 

za groblje Vidovec u 2022. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program uređenja i održavanja groblja s 

troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2022. godini. Obvezuje se Čistoća d.o.o., a na 

postavljeno pitanje člana Općinskog vijeća Davida Šanteka dostaviti očitovanje o povećanju 

administrativnih troškova. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu (3. i 6. razina) i 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Proračun Općine Vidovec za 2021. godinu (3. i 6. 

razina) kao i Projekciju Proračuna Općine Vidovec za 2022. i 2023. godinu (2. razina) 

Proračun Općine Vidovec za 2022. godinu i Projekcija Proračuna Općine Vidovec 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.   
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec  

za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o izvršavanju Proračuna Općine  

Vidovec za 2022. godinu. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2022. 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. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Programa  

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća: 

a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec 

za 2022. godinu, 

b) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. 

godinu, 

c) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022. godinu, 

d) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022. godinu, 

Navedeni Programi iz članka 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 Programa gradnje objekata društvene infrastrukture  na području 

općine Vidovec u 2022. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području općine Vidovec u 2022. godini. 

Navedeni Program iz članka I. ove Odluke, 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 Programa o utrošku sredstava vodnog doprinosa  za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program o utrošku sredstava vodnog doprinosa za 

2022. godinu. 

Program o utrošku sredstava vodnog doprinosa za 2022. 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 Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu. 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2022. 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 Programa utroška sredstava naknade za promjenu  namjene 

poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program utroška sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini. 
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Program utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. 

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.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2022. godinu (3.i 6. 

razina) i  Projekcije Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. i 2024. godinu (2. 

razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Financijski plan Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 

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

2023. i 2024. godinu (2. razina). Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Vidovec za 2021. godinu  

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća  1. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu. 

1. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća  Odluku o komunalnim djelatnostima na  

području Općine Vidovec uz dopunu članka 8. Odluke koja glasi : 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, a na prijedlog 

člana Općinskog vijeća Nikole Pozdera. 

Odluka iz članka 1. 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 komunalnom redu na području Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o komunalnom redu na području Općine 

Vidovec. 

Odluka iz članka 1. 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 isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima  

s područja Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o isplati prigodnog dara (božićnice) 

umirovljenicima s područja Općine Vidovec. 

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja 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 donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec  u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o donošenju Plana djelovanja Općine 

Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 

2022. godinu i Plan djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu, a koji je sastavni dio ove Odluke, 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.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Vidovec za 2022. godinu i 

Financijskog plana za Program rada Savjeta mladih Općine Vidovec za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program rada Savjeta mladih Općine Vidovec za 

2022. godinu i Financijski plan za Program rada Savjeta mladih Općine Vidovec za 2022. 

godinu. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na čk.br. 778/4 

k.o. Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o sklapanju Ugovora o zakupu zemljišta na 

čk.br. 778/4 k.o. Vidovec sa posjednikom Stjepanom Kovačić iz Krkanca, Kneza Branimira 

17. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu. 

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 

2022. 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. Ovaj 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje procesa 

uspostavljanja međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Tordinci 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje 

procesa uspostavljanja međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Tordinci. 

Odluka iz članka 1. 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.  

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 
 


