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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  
    

KLASA: 021-05/21-01/18 

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

Vidovec, 21.  prosinca  2021. 

  

OBJEDINJENE ODLUKE i ZAKLJUČCI 

DONIJETI NA 06. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 21.  prosinca  2021. GODINE 

 

 

ODLUKA o prihvaćanju 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 2021. godinu 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za 

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

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

2022. i 2023. godinu (3. i 6. razina), 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 3. izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa Općine Vidovec 

za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 3. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 

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

3. 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)  3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu, b) 3. izmjena i 

dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  Općine Vidovec za 

2021. godinu, c) 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2021. godinu i d) 3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća : 

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

području Općine Vidovec za 2021. godinu 
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b) 3. izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području      

Općine Vidovec za 2021. godinu 

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

za 2021. godinu 

d)  3. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. 

godinu 

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 3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području Općine Vidovec u 2021. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata 

društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2021. godini. 

3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec 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 usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec 

za 2021. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vidovec za 2021. godinu. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2021. godinu sastavni je 

dio ovog Zaključka.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

ZAKLJUČAK o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec 

za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec usvaja Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vidovec za 2022. godinu.  

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu sastavni je 

dio ovog Zaključka. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

 

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 2022. godinu 

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 2022. godinu. 

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.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 

od 2022. do 2024. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija 

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

 

ODLUKA o prihvaćanju Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 2022. 

godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Plan davanja koncesija na području Općine 

Vidovec za 2022. godinu. 

Plan davanja koncesija na području 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. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća  Odluku o kupnji zemljišta k.č.br. 879/46 k.o. 

Vidovec. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 879/46 k.o. 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o financiranju komunalnog opremanja- priključak plina 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o financiranju komunalnog opremanja-

priključak plina Ivanu Korparu iz Vidovca, Hrvatski ratni vojni invalid sa 20% oštećenja 

organizma iz Domovinskog rata. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o zapošljavanju dodatnog /e  učitelja /učiteljice razredne 

nastave u Programu produženog boravka 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o zapošljavanju dodatnog /e  učitelja 

/učiteljice  razredne nastave u Programu produženog boravka. Ovaj Zaključak stupa na snagu 

dano donošenja. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa potpora 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o 1. izmjenama i dopunama Programa 

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

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 

 

 


