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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:  021-05/21-01/18 

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

Vidovec,  21.12.2021.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

21. prosinca 2021. godine ( utorak ) 
 

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

(uz obavezu poštivanja propisanih epidemioloških 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 i djelatnice Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vidovec.   

 

 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, David Šantek, Danijel Mašić, Nikola Pozder, Maja Pintarić, Mihael Blažeković  

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Matija Mihalina  i Marijo Serini 

 

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 

 

OSTALI PRISUTNI :    

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

Andreja Peharda referent-adm.tajnica, Nives Zagorec referent za financijsko-računovodstvene 

poslove i Nikolina Koščak viši referent za komunalno gospodarstvo. 
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 06. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dobili ste svi dnevni red za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec. Imamo dvije 

dopune dnevnog reda pa predlažem pod točkom 11. uvrstiti Prijedlog Odluke o 1. izmjenama 

i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2021. 

do 2025. godine i pod točkom 12. uvrstiti Prijedlog Odluke o zapošljavanju dodatnog/e 

učitelja/učiteljice razredne nastave u Programu produženog boravka, a točka 13 da bude točka 

Razno. 

 

Tko je za takav prijedlog dnevnog reda, sa dopunom?“ 

 

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 06. 

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. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu  i Projekcije 

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

2. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 

2021. do 2023. godine, 

3.       a) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu, 

b) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2021. godinu, 

c) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2021. godinu, 

d) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 

Vidovec za 2021. godinu, 

e) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području Općine Vidovec u 2021. godini, 

4. Prijedlog Analize stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Vidovec za 2021. 

godinu, 

5. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine Vidovec za 2022. 

godinu, 

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

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

za 2022. godinu, 

7. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 

2024. godine, 
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8. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 2022. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 879/46 k.o. Vidovec, 

10. Prijedlog Odluke o financiranju komunalnog opremanja- priključak plina, 

11. Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području 

Općine Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. godine, 

12. Prijedlog Odluke o zapošljavanju dodatnog/e učitelja/učiteljice razredne nastave u 

Programu produženog boravka, 

13. Razno. 

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 25.11.2021. GODINE ; 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi ste zaprimili skraćeni zapisnik s 05. sjednice zajedno sa materijalima za sjednicu, ima 

tko kakvu primjedbu ili nadopunu? Ako nema, dajem na  usvajanje skraćeni zapisnik s  05. 

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

11 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

Točka 1. 

Prijedlog 3. 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 prvu točku, prijedlog 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2021. 

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

 

Kratko obrazloženje 3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec  za 2021. godinu podnio 

je Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala načelniku, ima netko pitanje. Ako nema dajem takav prijedlog 3. izmjena i dopuna 

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

(3. i 6. razina) na glasovanje“. 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su 3. izmjena i 

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

2023. godinu (3. i 6. razina) prihvaćeni jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  
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Točka 2. 

Prijedlog 3. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje 

od 2021. do 2023. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku, prijedlog 3. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine 

Vidovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Da li ima pitanja, koliko vidim nema i dajem 

takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. izmjena i 

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

godine prihvaćena jednoglasno, sa 11  glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 3. 

a) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu 

b) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu 

c) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu 

d) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Općine Vidovec za 2021. godinu 

e) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području Općine Vidovec u 2021. godini 

 

 

Točka 3.a) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 3.a) prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima pitanja, 

koliko vidim nema i dajem takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2021. godinu prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  
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Točka 3.b) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 3.b) prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima pitanja, nema,  dajem 

takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. izmjena i 

dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec 

za 2021. godinu prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

 

Točka 3.c) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 3.c) prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima pitanja,   nema, dajem takav 

prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. izmjena i 

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

godinu prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 3.d) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 3.d) prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog na 

glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. izmjena i 

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

prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 3.e) Prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području Općine Vidovec u 2021. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 3.e) prijedlog 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području Općine Vidovec u 2021. godini. Da li ima pitanja,  nema, dajem 

takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec u 2021. godini prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

Točka 4. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne  zaštite  

na području Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na  točku 4. prijedlog Analize stanja sustava civilne  zaštite na području Općine 

Vidovec za 2021. godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Analiza stanja 

sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2021. godinu prihvaćena 

jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 5. 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području  

Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 5. prijedlog Plana razvoja sustava civilne  zaštite na području Općine 

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

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu prihvaćeni 

jednoglasno, sa 11 glasova od  prisutnih 11 članova Općinskog vijeća.  
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Točka 6. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

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

Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 6. prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

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

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

glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 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 2022. 

godinu prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 7. 

Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija  

za razdoblje od 2022. do 2024. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na  sedmu točku, prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 

za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog na 

glasovanje“.  

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Srednjoročni 

(trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2022. do 2024. godine prihvaćeni 

jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 8. 

Prijedlog Plana davanja koncesija na području  

Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 8. prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 

2022. godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 



Skraćeni zapisnik s 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 21.12.2021. Stranica 8 
 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Plan davanja 

koncesija na području Općine Vidovec za 2022. godinu prihvaćeni jednoglasno, sa  11 

glasova od  11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 879/46 k.o. Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na  točku 9. prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 879/46 k.o. Vidovec. Da li 

ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

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

zemljišta k.č.br. 879/46 k.o. Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11  

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o financiranju komunalnog opremanja- priključak plina 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na  točku 10. prijedlog Odluke o financiranju komunalnog opremanja- priključak 

plina. Da li ima pitanja, ako nema dajem takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

financiranju komunalnog opremanja-priključak plina prihvaćena jednoglasno, sa 11 

glasova od  11 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi  

na području Općine Vidovec  

za razdoblje 2021. do 2025. godine, 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na  točku 11. prijedlog  Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa potpora 

poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2021. do 2025. godine. Da li ima 

pitanja, ako nema dajem takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  11 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 1. 

izmjenama i dopunama Programa potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec 

za razdoblje 2021. do 2025. godine prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o zapošljavanju dodatnog/e učitelja/učiteljice razredne nastave u 

Programu produženog boravka 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku 12. prijedlog Odluke o zapošljavanju dodatnog/e učitelja/učiteljice 

razredne nastave u Programu produženog boravka na pola radnog vremena, na određeno 

vrijeme. Svi znamo o čemu se radi. Tko je za prijedlog takve Odluke?“ 

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

zapošljavanju dodatnog/e učitelja/učiteljice razredne nastave u Programu produženog 

boravka prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.  

Točka 13. 

Razno 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku razno. Da li ima kakvih pitanja?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec : 

„Evo ja bi na kraju svima Vama se zahvalio na dobroj suradnji u ovih 6 mjeseci i na potpori 

koju mi dajete kroz odluke koje donosimo na vijeću, a posebno mojim najbližim suradnicima 

Krunoslavu kao predsjedniku Vijeća, Maji i Mihaelu kao potpredsjednicima Vijeća i Ljubici 

kao zamjenici, jer stvarno ste se svi maksimalno angažirali kroz razno razne aktivnosti koje se 

održavaju. Isto tako se zahvaljujem svojim djelatnicima koji se isto tako svih ovih godina  

trude da JUO funkcionira kako treba i svima želim povodom ovih blagdana sretan Božić i 

Novu godinu.  

 

Obzirom da je Općina sa našim Udrugama i Povjerenstvom za razvoj ruralnog turizma  

organizator podnevnog dočeka Nove godine, sve skupa vas pozivam na doček Nove godine 

31.12., u 12 sati u Vatrogasnom domu u Vidovcu na vanjskom prostoru uz pridržavanje 

epidemioloških mjera, a također Vas pozivam i nakon ove sjednice na druženje, domjenak.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ja bi isto tako zahvalio se svima vama koji ste prisutni na svakoj sjednici, a i svim ostalim 

vijećnicima i načelniku na suradnji.  Ima komunikacije, vidljivo je da se radi, konstruktivni 

smo i možemo razgovarati o svemu.  Želim Vam svima sretan Božić i Novu godinu, vama i 

vašim familija i zatvaram 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec. 
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Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec završila je u  19 sati i 30 min. 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Andreja Peharda 


