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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:   024-01/22-01/04 

URBROJ: 2186/10-01/1-22-02 

Vidovec,   17.03.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

17. ožujka 2022. godine (  četvrtak ) 
 

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, medije, gospođu Melitu Vrkić 

Hajsok 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, Melita Vrkić Hajsok  

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA : - 

  

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 

 

OSTALI PRISUTNI :    

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

Nikolina Stipan viši referent za komunalno gospodarstvo, Emina Ljubek viši stručni suradnik 

za opće poslove i EU fondove, Tamara Meljnjak predsjednica Savjeta mladih Općine Vidovec 

i mediji Nikolina Jureković Novoselec Radio Megaton i Nebojša Kalajdžija Aktualno hr.  
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 07. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 31.01.2022. GODINE I SKRAĆENOG 

ZAPISNIKA S 3. IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

VIDOVEC ODRŽANE DANA 07. VELJAČE 2022. GODINE 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Svi ste zaprimili skraćeni zapisnik s 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec održane 

dana 31.01.2022. godine i skraćeni zapisnik s 3. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec održane dana 07. veljače 2022. godine zajedno sa materijalima za sjednicu. 

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

07. sjednice i skraćeni zapisnik s 3. 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 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec i skraćeni zapisnik s 3. 

izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 12 

glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 08. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prije nego krenemo na dnevni red, ja bi Vas zamolio da minutom šutnje odamo počast našem 

preminulom bivšem članu Općinskog vijeća Općine Vidovec Edi Košiću…… Neka mu je 

vječna slava i hvala. 

 

Dobili ste svi prijedlog dnevnog reda za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec. Tko je 

za takav prijedlog dnevnog reda?“ 

 

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 08. 

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 Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata 

člana Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i početku obnašanja dužnosti nove 

članice Općinskog vijeća Općine Vidovec  

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za 

statutarno – pravna pitanja  
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3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za 

izbor i imenovanja  

4. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. 

godine  

5. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine 

Vidovec  

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vidovec 

za projekt „Rekonstrukcija parka“  

7. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike 

članova Savjeta mladih Općine Vidovec  

8. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vidovec  

9. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te 

Plana zaštite od požara za Općinu Vidovec  

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2021. godinu  

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa demografskih mjera za 

poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2021. 

godinu  

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 

Općine Vidovec za 2021. godinu  

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu  

14. Prijedlog Odluke o podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine Vidovec 

15. Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Vidovec  

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

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec  

17. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta u 

neotuđivom vlasništvu Općine Vidovec na k.č.br. 942/1 k.o. Vidovec  

18. Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice 

„Varaždinski bregi“  

19. Prijedlog Odluke o izradi pripremne dokumentacije razvoja širokopojasnog pristupa 

prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na području Općina Vidovec, Beretinec, 

Gornji Kneginec i Sveti Ilija 

20. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skraćeni zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 17.03.2022. Stranica 4 

 

Točka 1. 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju 

mandata člana Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i početku obnašanja 

dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku, prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne 

komisije o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Vidovec u mirovanje i početku 

obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec. Molim predsjednika 

Mandatne komisije gospodina Blažekovića da podnese izvješće.“ 

 

Član Općinskog vijeća i predsjednik Mandatne komisije Mihael Blažeković podnio je 

Izvješće o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća Općine Vidovec Marija Serini u 

mirovanje i početku obnašanja dužnosti nove članice Općinskog vijeća Općine Vidovec 

Melite Vrkić Hajsok.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dajem takav Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije 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 Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata člana Općinskog 

vijeća Općine Vidovec u mirovanje i početku obnašanja dužnosti nove članice 

Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćen jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Sada molim gospođu Melitu da prisegne, ja ću pročitati tekst prisege, a ti Melita nakon toga 

izgovaraš „prisežem“.  

 

Nakon što je Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća pročitao tekst prisege, 

gospođa Melita Vrkić Hajsok položila je prisegu te istu potvrdila vlastoručnim potpisom.   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Zahvaljujem se gospođi Meliti i želim joj dobrodošlicu. Konstatiram da nas je na sjednici 

prisutno ukupno 13 članova Općinskog vijeća i da imamo kvorum.“ 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika  

i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru 

predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja. Kao što je vidljivo iz 

materijala, moramo mijenjati člana Komisije, a mijenja se na način da se član pod rednim 

brojem 3. Marijo Serini za člana, mijenja sa Melita Vrkić Hajsok za članicu.  
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Tko je za takav prijedlog o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Komisije za statutarno – pravna pitanja?“ 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

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

Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna 

pitanja prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika  

i članova Komisije za izbor i imenovanja 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru 

predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja, a mijenja se na način da se član pod 

rednim brojem 1. Marijo Serini za predsjednika, mijenja sa Melita Vrkić Hajsok za 

predsjednicu, a članica pod rednim brojem 4. Ivančica Košić Čačić za članicu, mijenja sa 

Petra Pozder za članicu. Tko je za takav prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i 

izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja?“ 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

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

Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja  

prihvaćena jednoglasno, sa  13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 4. 

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika  

za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četvrtu točku, polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje 

od 01.07. do 31.12.2021. godine“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec podnio je ukratko pismeno Izvješće o radu za 

razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine. 

 

Pitanje je postavila članica Općinskog vijeća Ines Pavleković, odgovor je podnio Bruno 

Hranić načelnik Općine Vidovec. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima pitanja, nema, dajem takav Izvještaj o radu Općinskog načelnika na glasovanje“.  

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Polugodišnji 

izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine  

prihvaćeni jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 5. 

Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima 

 s područja Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petu točku, prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) 

umirovljenicima s područja Općine Vidovec. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog 

na glasovanje“.  

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

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

prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec prihvaćena 

jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Vidovec za projekt „Rekonstrukcija parka“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na šestu točku, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području Općine Vidovec za projekt „Rekonstrukcija parka“. Materijal ste zaprimili, ima li 

kakvih pitanja. Nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasovanje.“ 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vidovec za projekt 

„Rekonstrukcija parka“ prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  
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Točka 7. 

Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na sedmu točku, prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje 

kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vidovec.“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec ukratko je obrazložio prijedlog o donošenju Odluke o 

objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Općine Vidovec. Ujedno se zahvalio dosadašnjem predsjedniku, zamjenicima kao i cijelom 

Savjetu mladih na dosadašnjem radu.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Također se zahvaljujem dosadašnjem Savjetu mladih na radu, da li ima pitanja, nema, dajem 

takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

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

javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osmu točku, prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 

za Općinu Vidovec. Materijal ste dobili. Ima netko pitanja?“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec pojasnio je potrebu izrade i donošenja Procjene rizika 

od velikih nesreće i na koje se ona odnosi, a ujedno se nadovezao na točku 9. i točku 10. 

dnevnog reda. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Pošto su te sve tri točke vezane jedna uz drugu, ja bi objedinio te tri točke, ako se slažete i 

dao na glasanje u paketu. Tko je „za“ da se te tri točke objedine i glasamo u paketu. 

Konstatiram jednoglasno.   

 

Znači dajem na glasovanje točku 8. prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Vidovec, točku 9. prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Vidovec i točku 10. 

prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu. Tko je za takve prijedloge?“ 
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Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su Odluka o 

donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vidovec, Odluka o donošenju 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za 

Općinu Vidovec i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 2021. godinu prihvaćene jednoglasno, sa 13 glasova od 

13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

  

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa demografskih mjera za 

poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji  

na području Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na jedanaestu točku, prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 

Općine Vidovec za 2021. godinu. Ima li pitanja po ovoj točci. Nema, dajem takav prijedlog 

Odluke na glasanje“. 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2021. godinu 

prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 12.  

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 

Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na dvanaestu točku, prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima nekih pitanja, nejasnoća? 

Nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasanje“. 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 

2021. godinu prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.  
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Točka 13. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na trinaestu točku, prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Vidovec za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. 

godinu. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća na 

glasanje.“ 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za 

razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2021. godinu prihvaćen jednoglasno, sa 13 glasova 

od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četrnaestu točku, prijedlog Odluke o podmirenju novčanih obveza prema 

Proračunu Općine Vidovec, znate o čemu se radi, razgovarali smo o tome i na prethodnom 

Vijeću. Ima li pitanja?“ 

 

Pojašnjenje za donošenjem ovakve posebne Odluke zatražio je David Šantek član Općinskog 

vijeća.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec podnio je odgovor. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još pitanja, nema, dajem takav prijedlog na glasovanje“.  

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   1 član Vijeća  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine Vidovec prihvaćena 

jednoglasno, sa 12 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 15. 

Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petnaestu točku, prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze 

korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Vidovec. Da li tu ima netko pitanja. Nema, znači 

dajem takav prijedlog Odluke na glasovanje.“  

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0  

Ima li suzdržanih :   1 član Vijeća  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

kriterijima za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 13 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.  

 

Točka 16. 

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

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na šesnaestu točku, prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o koeficijentima za 

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

 

Bruno Hranić načelnik  Općine Vidovec predložio je i obrazložio prijedlog Odluke o 2. 

izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika za radno mjesto 

viši stručni suradnik za opće poslove i EU Fondove.  

 

U raspravu uključili su se Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća, Nikola Pozder 

član Općinskog vijeća i Danijel Mašić član općinskog vijeća. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još kakvih pitanja, nema, dajem takav prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o 

koeficijentima na glasovanje“.  

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 2. 

izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova 

od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 17. 

Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta 

u neotuđivom vlasništvu Općine Vidovec na k.č.br. 942/1 k.o. Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na sedamnaestu točku, prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj 

uporabi-nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu Općine Vidovec na k.č.br. 942/1 k.o. 

Vidovec“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je prijedlog Odluke o ukidanju svojstva 

javnog dobra.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasovanje“.  

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta u neotuđivom 

vlasništvu Općine Vidovec na k.č.br. 942/1 k.o. Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa  13 

glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 18.  

Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke 

zajednice „Varaždinski bregi“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osamnaestu točku, prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji na 

osnivanju Turističke zajednice „Varaždinski bregi“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je pokretanje inicijative o udruživanju 

jedinica lokalne samouprave za osnivanje Turističke zajednice kroz turistički zajednički ured 

temeljem sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima kakvih pitanja, nema, dajem takav prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma na 

glasovanje“.  

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0  

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju Turističke zajednice „Varaždinski 

bregi prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 19.  

Prijedlog Odluke o izradi pripremne dokumentacije razvoja širokopojasnog pristupa 

prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na području Općina Vidovec, 

Beretinec, Gornji Kneginec i Sveti Ilija 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na devetnaestu točku, prijedlog Odluke o izradi pripremne dokumentacije razvoja 

širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na području 

Općina Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Sveti Ilija“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec objasnio je prijedlog Odluke o izradi pripremne 

dokumentacije razvoja širokopojasnog pristupa na području Općine Vidovec, Beretinec, 

Gornji Kneginec i Sveti Ilija prema zajedničkom Sporazumu o suradnji na tom projektu.   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

Da li ima pitanja, diskusije, nema,  dajem takav prijedlog Odluke na glasovanje“.  

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

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

pripremne dokumentacije razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje 

iz europskih fondova na području Općina Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Sveti 

Ilija prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

20. Razno 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Točka razno, imam prijedlog da se dodjeli jednokratna novčana pomoć obitelj preminulog 

našeg bivšeg člana Općinskog vijeća Općine Vidovec. Radi se o obitelji s petero djece, 

srednjoškolci i studenti, supruga nezaposlena i smatram da im se treba pružiti novčana pomoć 

s obzirom na situaciju koja ih je zadesila“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Ne radi se samo o tome da je Edo Košić bio naš vijećnik, radi se o sedmeročlanoj obitelji 

naše Općine, sa petero djece dva srednjoškolaca, dva studenta i jedan je upisao doktorat u 

Grazu, a supruga je nezaposlena jer se posvetila odgoju djece. Mislim da jedan mali dio naše 

pomoći će im dobro doći, pa predlažem da se obitelji dodjeli jednokratna novčana pomoć u 

iznosu od 10.000,00 kuna te da se pruži daljnja pomoć djeci u slučaju bilo kakve potrebe“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li se slažete svi sa prijedlogom? Konstatiram jednoglasno.“ 
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Danijel Mašić član Općinskog vijeća: 

„Imam tri pitanja. Prvo pitanje je pitanje vrana, drugo pitanje zašto ovaj put u nastavku kojim 

šetate liči na sve osim ne na put i treće pitanje da li je objekt NK Budućnost Vidovec 

legalizirani?“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Objekat NK Budućnost Vidovec je legalizirani. Što se tiče vrana, na tome se radi i danas su 

bili lovci sa jednim sokolom, a put će se riješiti čim dozvole vremenski uvjeti.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Još informacije. Bio sam na skupštini Čistoće koja je imala neke prijedloge oko cijena i 

udjela općina koji nisu prošli i druga informacija da će se početi frezati asfalt kao priprema za 

nastavak radova na kanalizaciji koji će započeti nakon 15.04.“  

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća: 

„Što se tiče Čistoće, treba isforsirati ako mogu drugi gradovi mogu i oni, da se ugrade na 

kamione vage. To je moje mišljenje. U Međimurju imaju već godinama vagu i ne mogu reći 

da se ne isplati. Činjenica jest da je to trošak, sve je trošak što radiš, ali dugoročno gledano za 

potrošače to je najrealnija opcija.“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko nešto. Nema, zahvaljujem se svima na prisustvovanju i konstruktivnoj sjednici 

Općinskog vijeća i zatvaram 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec, hvala vam lijepa.“ 

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec završila je u  19 sati i 45 min. 
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