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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:  024-01/22-01/02 

URBROJ: 2186-10-01/1-22-2 

Vidovec,  31.01.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

31. siječnja 2022. godine ( četvrtak ) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec sazvana je elektroničkim putem i održala se 

putem aplikacije za održavanje online sastanaka. Materijali za sjednicu za članove Općinskog 

vijeća Općine Vidovec dostavljeni su u elektroničkom obliku uz poziv. 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec započela je u 17 sati i 30 min.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec pozdravio je sve članove 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, načelnika Općine Vidovec, zamjenika direktora Čistoće 

d.o.o i djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vidovec. 

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 12 

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, 

Matija Mihalina  

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  Marijo Serini 

 

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 

 

OSTALI PRISUTNI :    

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, Saša Avirović zamjenik direktora Čistoće d.o.o., 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec i Emina Ljubek viši stručni suradnik za opće 

poslove i EU fondove 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 31.01.2022. GODINE I S 02. IZVANREDNE 

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 13.01.2022. 

GODINE; 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi ste zaprimili skraćeni zapisnik s 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec i 

skraćeni zapisnik s 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine zajedno sa objedinjenim 

zaključcima, pa vas molim da dizanjem ruku potvrdimo da li prihvaćamo takve skraćene 

zapisnike i objedinjene zaključke s 06. i 02. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec?“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su skraćeni 

zapisnik s 06. sjednice Općinskog vijeća i skraćeni zapisnik s 02. izvanredne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 12 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 07. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prelazimo na predloženi dnevni red za 07. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec koji 

ste zaprimili uz materijale za sjednicu. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 07. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 12 glasova od  12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i    

    namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec, 

3. Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022., 

4. Prijedlog Odluke o dodjeli novčane nagrade, 

5. Razno. 
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Točka 1. 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku, prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada, svi ste dobili materijale i pročitali, pa će nam gospodin Saša Avirović 

pojasniti, a onda krećemo sa pitanjima.“ 

 

Saša Avirović zamjenik direktora Čistoće d.o.o. najprije je uputio pozdrav svima, a zatim 

ukratko pojasnio osnovne smjernice kod donošenja ove nove Odluke o načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada, novosti koje su regulirane ovom Odlukom, iznos 

cijene obavezne minimalne javne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada kao i sve ostale 

situacije između davatelja usluge i korisnika usluge. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala lijepa gospodinu Saši Aviroviću na pojašnjenju, poštovani članovi Vijeća da li ima 

kakvih pitanja, sugestija?.   

 

Za riječ javio se Danijel Mašić član Općinskog vijeća te postavio pitanje, odgovor  na 

postavljeno pitanje podnio je gospodin Saša Avirović.  

 

U raspravu uključila se i Ines Pavleković članica Općinskog vijeća, na postavljeno pitanje  

gospodin Saša Avirović podnio je dodatno pojašnjenje. 

 

Za riječ također javili su se i pitanje postavili članovi Općinskog vijeća Mihael Blažeković, 

Nikola Pozder, Ljubica Hosni,  te načelnik Općine Vidovec  Bruno Hranić. 

 

Gospodin Saša Avirović podnio je odgovore na postavljena mu pitanja od strane članova 

Općinskog vijeća i načelnika, a vezano uz povećanje cijene i troškova. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Tražit ćemo sigurno uvid u poslovanje Čistoće jer smo dioničari, a na kraju krajeva sa 

smećem nekamo moramo. Moje mišljenje je da je cijena možda malo previsoka, ali smeće 

moramo nekamo deponirati je će nam smeće biti veliki problem u općini“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Ja bi samo molio da nam zamjenik direktora odgovori ukoliko se ne prihvati ovo povećanje 

što nam slijedi?“ 

 

Gospodin Saša Avirović zamjenik direktora Čistoće d.o.o.: 

„Mi ne možemo raditi sa minusom ako je naša cijena preskupa, ako ne prihvatite odluku i ako 

ne možemo raditi po cijenama koje nam pokrivaju troškove onda ćemo se rastati kao ljudi pa 

će te si naći nekog drugo tko će to raditi, ne znam koje je drugo rješenje, neodrživo je da 

radimo sa gubitkom, na kraju krajeva vi ste vlasnici Čistoće“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala gospodinu Saši Aviroviću na sudjelovanju, da li ima još netko, ako nema, dajem na 

glasovanje prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. 

Tko je za takav prijedlog“. 
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Tko je za :  2 člana Vijeća 

Tko je protiv :   6 članova Vijeća 

Ima li suzdržanih :   4  člana Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da ovaj prijedlog 

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada nije podržani.   

 

Gospodin Saša Avirović zahvalio se na pozivu i odjavio sa zoom sjednice.  

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec. 

Dobili ste materijale pa vidite da prema naputku Ministarstva pravosuđa i uprave moramo 

uskladiti koeficijente i nove nazive radnih mjesta. Da li ima pitanja, ako nema dajem na 

glasovanje?“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

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

i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova 

od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku, prijedlog Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 

2021./2022.. Otvaram raspravu.“ 

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća postavio je pitanje gospodinu Mihaelu Blažekoviću 

predsjedniku Povjerenstva za dodjelu stipendija. 

 

Mihael Blažeković član Općinskog vijeća i predsjednik Povjerenstva za dodjelu stipendija 

podnio je odgovor na pitanje člana Vijeća. 

 

Dodatno obrazloženje podnijela je i Emina Ljubek viši stručni suradnik za opće poslove i EU 

fondove i član Povjerenstva za dodjelu stipendija.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala Danielu i Emini. Ima još netko? Izvolite načelniče“ 

 

Za riječ javio se i  Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 



Skraćeni zapisnik s 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 31.01.2022. Stranica 5 
 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala gospodinu načelniku, tu se isto slažem, znate kako se dokumenti za natječaj 

ispunjavaju, da mora sve biti potpuno čitko ispunjeno, da svi dokumenti moraju biti ispunjeni 

koji su traženi u natječaju tako da ako bi se jednome pregledalo kroz prste onda bi se moralo i 

njima deset pregledati kroz prste, a to se kod natječaja i po zakonu ne može. Trebaju malo 

bolje gledati dokumente i ako uoče grešku da jave prije nego je natječaj pri kraju. Da li još 

ima netko, ako nema dajem takav prijedlog Odluke o  broju stipendija u školskoj/akademskoj 

godini 2021./2022. na glasanje“.  

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

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

stipendija u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. prihvaćena jednoglasno, sa 12 

glasova od  12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o dodjeli novčane nagrade 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četvrtu točku, prijedlog Odluke o dodjeli novčane nagrade. Dobili ste svi u 

materijalima informaciju o kome se radi i visini novčane nagrade pa da li ima kakvih pitanja. 

Nema. Ja isto mislim da takve ljude treba nagraditi koji rade pogotovo na takvih stvarima i 

koji su educirani i školovali su se za to. Dajem takav prijedlog Odluke na glasanje?“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

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

novčane nagrade prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

 

 

Točka 5. 

Razno 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

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

 

David Šantek član Općinskog vijeća: 

„Vezano uz popis stanovništva, bilo je po medijima da se jave ljudi koji nisu popisani pa me 

zanima neka šira slika glede toga, koliko bi ljudi bilo u pitanju, na temelju čega se temelje 

stavovi da su napravljeni neki propusti u tome i kada će to završiti?“  
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Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Problem nije samo u našoj općini problem je i u drugim općinama, javili su nam se ljudi koji 

nisu popisani koje nisu obišli popisivači i iz drugih svih analiza koje proizlaze, a vidjeli ste 

moje objave u medijima i na mojem face boku. Kontaktirala me i ravnateljica Državnog 

zavoda za statistiku vezano uz sve to, tako da veli da će se te sve stvari još popraviti. Nama je 

definitivno broj stanovnika pao kad gledamo zadnjih deset godina mi imamo nekih 300 

stanovnika manje i vjerujem da će se to napraviti kroz nekih mjesec/dva, još će se sve 

provjeriti. Ovi ljudi koji su se javili vjerujem da će se uvrstiti u popis stanovništva“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko, nema, možemo se načelniče vratiti na onaj prvi dio prijedlog koji nam nije 

prošao što nam sada slijedi?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„To ćemo sada vidjeti od Čistoće što nam slijedi. Sada imamo problem odvoza smeća, zato 

sam i pitao ako Čistoća po tim cijenama koje sad imamo neće moći voziti. Ne znam da li 

ćemo naći mogućnost da po povoljnijoj cijeni nađemo nekoga drugoga. Trebali bi raspisati 

natječaj i sve ostalo sprovesti da vidimo onda tko bi nam mogao voziti smeće. Moramo se čuti 

sa direktorom Čistoće kako dalje postupiti. Ono što nam se može desiti, znači ako to sve 

skupa na vrijeme ne obavimo da ćemo imati probleme odnosno smeće pred Općinom. Koliko 

ja imam informacija većina Općina je to prihvatila“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Vremenski rok nam je do četvrtog mjeseca. Znači moramo se čuti u nekom kratkom roku sa 

njima i moramo se dogovoriti “.  

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća: 

„Meni se postavlja pitanje prvo na kako dugo bi mi s njima potpisali ugovor, vezano na 

njegov komentar ako budu poslovali pozitivno ili s  tri kune plusa, da li je to ta  cijena dalje, 

ako budu oni stvarali kakvu dobit da li je to ta cijena manje, mene najviše od svega toga muči 

onaj drugi dio, a to je varijabilni dio. Dakle mi u ovom momentu da smo donijeli takvu 

odluku kakvu su oni predlagali mi nemamo apsolutno nikakav utjecaj na onaj varijabilni dio. 

Temeljem čega i kakav bude izračun tog varijabilnog dijela što znači da meni može onda 

cijena odvoza smeća doći do 150,00 kuna, ako su si oni zacrtali da je varijabilni dio 

promjenjiv. Ja sam potpuno svjesna toga da mi moramo zbrinuti otpad, ali ako s njihove 

strane žele se održati oni moraju imati određeni broj svojih korisnika usluge. Da li su spremni 

na kakav kompromis i da li je ta cijena koju su oni danas nama rekli ista za sve općine“.  

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća : 

„Trebalo bi vidjeti s njima i neka pronađu neku srednju cijenu i mislim da ćemo ju svi 

prihvatiti. Ovako veliko poskupljenje nerealno je i ako gledamo broj domaćinstva puta cijena 

povećanja, to su ogromni novci. Ja ne vjerujem da su oni baš sve te godine mogli poslovati 

donekle  i sad u par mjeseci s tako velikom nulom. To je moje osobno mišljenje.“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko. Slažem se da je poskupljenje veliko, ali sve je poskupjelo. Vidjet ćemo. Ne 

vjerujem da budu spuštali cijenu, ako su drugi prihvatili, onda smo mi u situaciji status quo. 

Vidjet ćemo budući da većina općina ima sada sjednice. Vidjet ćemo kako će sve ostale 

općine to prihvatiti“. 

 



Skraćeni zapisnik s 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 31.01.2022. Stranica 7 
 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Moj prijedlog, ono što se govorilo često o socijali, sad smo podmirivali svima bez obzira na 

visinu mirovine. Sada će ići promjena odluke znači po članu koji je stariji od 65 i koji ima 

mirovinu do 2.000,00 kuna, njima će se plaćati, mislim da ostalima nema potrebe“.  

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća: 

„Treba napraviti reda na svim poljima. Ako nam je cenzus 2.000,00 kuna za uskrsnicu i 

božićnicu onda nam tih 2.000,00 kuna neka bude cenzus za kompletnu socijalu koju 

primjenjujemo u Općini“.  

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća : 

„Prije svega ja mislim da bi trebalo vidjeti jer ima još nekih obitelji koji nemaju kantu. Znači 

ne plaćaju smeće, a s njim idu znamo kamo. Tome bi isto trebalo stati na kraj.“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Budemo na vezi, vidjet ćemo kako će to prihvatiti sve općine, pa opet sazovemo izvanrednu 

sjednicu i donesemo odluku sukladno situaciji kako bude. Ima još netko nešto. Ako nema 

zatvaram ovu 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec u 18 sati i 30 min. 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

Predsjednik 

Krunoslav Bistrović  

Zapisničarka 

Andreja Peharda 

 


