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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA: 024-01/22-01/04 

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

Vidovec, 17.  ožujka  2022. 

  

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA  08. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 17. ožujka  2022. GODINE 

 

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 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata člana Općinskog vijeća 

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

Općine Vidovec. 

Na temelju Izvješća iz točke I. ovog Zaključka: 

1. utvrđuje se mirovanje mandata iz osobnih razloga člana Općinskog vijeća Općine Vidovec 

Marija Serini sa danom 27. prosinca 2021. godine,  

2. zamjenica člana Općinskog vijeća Općine Vidovec Melita Vrkić Hajsok započinje s 

obnašanjem dužnosti članice Općinskog vijeća Općine Vidovec sa danom 17. ožujka 2022. 

godine. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i 

članova Komisije za statutarno – pravna pitanja 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru 

predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja. 

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 izmjeni Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i 

članova Komisije za izbor i imenovanja 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i izboru 

predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja. 

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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ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.07. do 31.12.2021. godine 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika 

za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s 

područja Općine Vidovec 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o isplati prigodnog dara (uskrsnice) 

umirovljenicima s područja Općine Vidovec.  

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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

Općine Vidovec za projekt „Rekonstrukcija parka“ 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Vidovec za projekt „Rekonstrukcija parka“  

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 objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za 

članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vidovec 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o objavi javnog poziva za predlaganje 

kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vidovec. Ovaj Zaključak 

stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

Općinu Vidovec 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih 

nesreća za Općinu Vidovec.  

Odluka iz članka I. ovog Zaključka i Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vidovec, 

dostavljaju 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 donošenju Procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Vidovec 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od 

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

Odluka iz članka I. ovog Zaključka, Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te 

Plan zaštite od požara za Općinu Vidovec dostavljaju 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.   

 

 

 

 

 



Objedinjeni zaključci i odluke donijeti na 8. sjednici Općinskog vijeća OV, 17.03.2022. Stranica 3 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za 2021. godinu 

Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika Općine Vidovec o izvršenju Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, KLASA: 920-11/20-01/02, URBROJ: 2186-

10-02/1-22-07 od 07. ožujka 2022. godine.   

Podnijeto Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. 

godinu sastavni je dio ovog Zaključka. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa demografskih 

mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec 

za 2021. godinu 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 

području Općine Vidovec za 2021. godinu. 

Odluka iz članka I. ovog Zaključka i Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za 

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

godinu, dostavljaju 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 usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u 

poljoprivredi Općine Vidovec za 2021. godinu 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa potpora u poljoprivredi Općine Vidovec za 2021. godinu.  

Odluka iz članka I. ovog Zaključka i Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi 

Općine Vidovec za 2021. godinu dostavljaju 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 usvajanju Izvješća o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec 

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

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec za razdoblje od 

2017. do 2022. godine za 2021. godinu, KLASA: 351-03/22-01/02, URBROJ: 2186-10-02/1-

22-01, od dana 07. ožujka 2022. godine. 

Izvješće iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.  

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine 

Vidovec 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o podmirenju novčanih obveza prema 

Proračunu Općine Vidovec. 

Navedena 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 kriterijima za preuzimanje obveze  

korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Vidovec 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o kriterijima za preuzimanje obveze 

korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Vidovec. 

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 2. izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o 2. izmjeni Odluke o koeficijentima za 

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

radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove. 

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 ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi-

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

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj 

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

Vidovec. 

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 potpisivanju Sporazuma o suradnji na osnivanju 

Turističke zajednice „Varaždinski bregi“ 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o potpisivanju Sporazuma o suradnji na 

osnivanju Turističke zajednice „Varaždinski bregi“. 

Zaključak 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 izradi pripremne dokumentacije razvoja 

širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na području 

Općina Vidovec, Beretinec, Gornji Kneginec i Sveti Ilija 

Općinsko  vijeće  Općine  Vidovec prihvaća Odluku o izradi pripremne dokumentacije 

razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz europskih fondova na 

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

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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ODLUKU o isplati jednokratne novčane pomoći 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća prijedlog o isplati jednokratne novčane pomoći 

obitelji preminulog Ede Košića iz Krkanca, Kneza Branimira 43. 

Novčana pomoć isplatit će se u iznosu od 10.000,00 kuna iz stavke Socijalne skrbi, konto 

3721912 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Ostale naknade – pomoć 

kućanstvima na račun supruge preminulog Meri Košić.  

Obzirom da je preminuli Edo Košić bio član Općinskog vijeća Općine Vidovec te da se radi o 

šesteročlanoj obitelji koja se našla u životno teškoj situaciji, Općinsko vijeće Općine Vidovec 

suglasno je da se obitelji isplati novčana pomoć. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja.  

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

 


