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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA: 024-01/22-01/02 

URBROJ: 2186-10-01/1-22-04 

Vidovec, 31.  siječnja 2022. 

  

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA  07. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 31. siječnja  2022. GODINE 

 

 

ZAKLJUČAK o ne prihvaćanju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec ne prihvaća prijedlog Odluke o načinu pružanja javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada. 

Predlaže se stupiti u kontakt sa direktorom Čistoće d.o.o. radi utvrđivanja odnosno iznalaženja 

mogućnosti umanjenja predložene nove cijene obvezne minimalne javne usluge koja se 

odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa području općine Vidovec, a predložene 

u članku 17. navedene Odluke. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

ZAKLJUČAK  o prihvaćanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i  namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidove 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Vidove. 

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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 

2021./2022. 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o broju stipendija u školskoj/akademskoj 

godini 2021./2022. 

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.   
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o dodjeli novčane nagrade 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o dodjeli novčane nagrade za izvrsnost 

Ivani Osredek iz Cargovca, sukladno obrazloženju iz navedene Odluke. Ovaj Zaključak stupa 

na snagu danom donošenja.   

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

 

 

 

 

 

 

 


