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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:   024-01/22-01/05 

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

Vidovec,   16.05.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

16. svibnja 2022. godine (  ponedjeljak ) 
 

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 i djelatnice Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vidovec.   

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 10 

članova od izabranih 13 članova Općinskog vijeća Općine Vidovec budući da su se Danijel 

Mašić, Matija Mihalina i Neven Hajsok ispričali zbog nedolaska, a zatim 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, Ljubica Hosni, Ivan Benček, Petra Pozder, Ines Pavleković, David 

Šantek, Nikola Pozder, Maja Pintarić, Mihael Blažeković i Melita Vrkić Hajsok  

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA : Danijel Mašić, 

Matija Mihalina i Neven Hajsok – svi navedeni članovi Općinskog vijeća opravdali su svoj 

izostanak 

  

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 

 

OSTALI PRISUTNI :    

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

Emina Ljubek viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove i Andreja Peharda 

referent,adm.tajnica. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 08. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 17.03.2022. GODINE   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prije nego krenemo na dnevni red, dajem na glasovanje skraćeni zapisnik i objedinjene 

zaključke s 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec održane dana 17.03.2022. godine. 

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

08. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec?“ 

 

Tko je za :  10 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je skraćeni zapisnik 

s 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 10 glasova od  

10 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 09. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dobili ste svi prijedlog dnevnog reda za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec. Tko 

je za takav prijedlog dnevnog reda?“ 

 

Tko je za :   10 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 09. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 10 glasova od   10 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu 

2. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća    

    Općine Vidovec 

4. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec 

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Vidovec za razdoblje od  

    2020.-2030. godine 

6. Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Vidovec 

7. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i  

    zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vidovec 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec 

9. Informacija o naplati komunalnog doprinosa 

10. Razmatranje mogućnosti otkupa zemljišta na katastarskoj čestici 877/24 k.o. Vidovec za   

      potrebe poljskog puta 

11. Razno 
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Točka 1. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge  

za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne 

usluge za 2021. godinu. U materijalima ste dobili i obrazloženje, da li ima kakvih pitanja? 

Nema, dajem takav prijedlog Zaključka na glasovanje.“  

 

Tko je za : 10  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu prihvaćen 

jednoglasno, sa 10 glasova od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 2. 

Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine 

Vidovec. Prijedlog ste dobili u materijalima, nadam se da ste pročitali, da li ima kakvih 

pitanja?“ 

 

Dodatno pojašnjenje zatražila je Ines Pavleković članica Općinskog vijeća. 

 

Obrazloženje je podnio Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec i Petra Rogina pročelnica 

JUO. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Tko je za takav prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec?“ 

 

Tko je za :  10 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Kodeks 

ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćen jednoglasno, sa 10 

glasova od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade  

članovima Općinskog vijeća 

Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade 

članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec. U materijalima ste dobili prijedlog Odluke, da 

li ima kakvih pitanja, nejasnoća?“  
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Obrazloženje prijedloga zatražio je David Šantek član Općinskog vijeća.  

 

Pojašnjenje je podnio Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća. 

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su David Šantek član Općinskog vijeća i Bruno Hranić 

načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko pitanja po ovoj točci, ako nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasovanje“. 

 

Tko je za : 9  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   1 član Vijeća  

 

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

i dopuni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec 

prihvaćena, sa 9 glasova od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima  

načelnika Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četvrtu točku prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima 

načelnika Općine Vidovec, što je isto zakonska obaveza, da li ima pitanja?“  

 

Pitanje je postavila Ines Pavleković članica Općinskog vijeća. Odgovor je podnio Bruno 

Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

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

 

Tko je za :  10 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o plaći i 

ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa  10 

glasova od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 5. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Vidovec  

za razdoblje od 2020.-2030. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petu točku prijedlog Odluke o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine 

Vidovec za razdoblje od 2020.-2030. godine. Prijedlog ste također zaprimili u materijalima, 

pa da li tu ima kakvih pitanja, nejasnoća? Nema, dajem takav prijedlog Odluke o usvajanju 

Plana ukupnog razvoja na glasovanje“ 

 

Tko je za : 10  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Vidovec za razdoblje od 2020.-2030. godine 

prihvaćena jednoglasno, sa 10 glasova od 10  prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada  

na području Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na šestu točku prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području 

Općine Vidovec, da li ima tu pitanja. Nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasovanje“. 

 

Tko je za :  10 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, 

sa 10 glasova od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura  

za izbor članova i zamjenika članova  

Savjeta mladih Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na sedmu točku prijedlog Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje 

kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vidovec. Zaprimili 

ste materijale iz kojih je vidljivo da se nitko nije javio, zbog toga je i takav prijedlog Odluke. 

Dali ima kakvih pitanja?“ 

 

U raspravi sudjelovali su članovi Općinskog vijeća David Šantek, Ines Pavleković, Nikola 

Pozder, Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec i predsjednik Općinskog vijeća Krunoslav 

Bistrović. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dajem takav prijedlog Odluke na glasovanje“. 

 

Tko je za : 10  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Vidovec prihvaćen jednoglasno,  sa 10 glasova od 10 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća  

za prevenciju Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osmu točku prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za 

prevenciju Općine Vidovec. Obrazloženje ste dobili u materijalima, vidite koji su članovi 

uključeni, pa da li ima pitanja?“ 

 

Pojašnjenje vezano uz izmjenu Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju podnijela je Petra 

Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još nekih pitanja, nema, dajem na glasovanje takav prijedlog Odluke o izmjeni 

Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Vidovec“. 

  

Tko je za : 10  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 Vijeća za prevenciju Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa  10 

glasova od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Točka 9. 

Informacija o naplati komunalnog doprinosa 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na devetu točku Informacija o naplati komunalnog doprinosa. Načelniče izvolite“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec podnio je informaciju o naplati komunalnog 

doprinosa, o trošenju tih namjenskih sredstava kao i o oslobođenju plaćanja komunalnog 

doprinosa pravnih i fizičkih osoba.  
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Ujedno je najavio za jednu od sljedećih sjednica donošenje izmjene odluke o komunalnom 

doprinosi u dijelu koji se odnosi na mogućnost oslobođenja od plaćanja komunalnog 

doprinosa te dodao da od ove godine ne koristi više mogućnost da pojedine obveznike 

oslobodi plaćanja, s obzirom na to da je potrebno uravnotežiti proračun te isfinancirati sve 

kapitalne projekte koji su u tijeku te koji će se realizirati u ovoj i sljedećim godinama, a 

posebno se to odnosi na komunalnu infrastrukturu. 

 

Pitanje vezano uz naplatu prireza postavila je Ines Pavleković članica Općinskog vijeća. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec : 

„Nemamo točan podatak pa će se dostaviti naknadno“.  

 

Za riječ javili su se članovi Općinskog vijeća Nikola Pozder i David Šantek. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još pitanja vezano uz tu informaciju, nema, o tome ne glasamo, možemo dalje“. 

 

Točka 10. 

Razmatranje mogućnosti otkupa zemljišta na katastarskoj čestici 877/24 k.o. Vidovec 

 za potrebe poljskog puta 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na desetu točku razmatranje mogućnosti otkupa zemljišta na katastarskoj čestici 

877/24 k.o. Vidovec za  potrebe poljskog puta“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Radi se o parceli na potezu između Krkanca prema Tužnom. Zemljište je u vlasništvu Težak 

Zdravka iz Šijanca, najčešće poplavljeni dio i u naravi je dio oranica, a dio poljski put, za koji 

postoji pravo služnosti.    

Vlasnik čestice bi to prodao, jer mu se vozikaju po parceli, odnosno tu se radi o dvije parcele, 

ali smo dali na procjenu samo tu jednu parcelu,  pa bi i na neki način mu pomogli da nema tih 

problema. Ako se otkupi taj dio jedne parcele, ukoliko pristane na tu cijenu prema procjeni 

sudskog vještaka, uvrstili bi ju kao nerazvrstanu cestu“.  

 

 Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

 „Obzirom da nama to ne treba, možemo mu odgovoriti da je ovo Općinsko vijeće razmotrilo 

ponudu i da je ovo naš prijedlog, ako se složi dobro, ako ne ostaje dalje pravo služnosti 

prolaza“. 

 

U raspravi sudjelovali su članovi Općinskog vijeća Petra Pozder, Ljubica Hosni, Bruno 

Hranić načelnik Općine Vidovec i Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec : 

„Ovo je samo informacija, predlažem da si opet sjednemo sa njim, vidimo njegov prijedlog pa 

ćemo vidjeti i na temelju toga na sljedećoj sjednici donijeti odluku“. 
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Točka 11. 

Razno 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na jedanaestu točku razno.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Samo da vas informiram o jednom dobrom projektu. Radi se o zemljištu iza Konzuma u 

centru Vidova, gdje su učitelji imali nekad vrtove, to je državno zemljište, sve je provjereno i 

ne postoji zahtjev za povratom. Prijedlog je da od države zatražimo darovanje i tu bi se 

napravilo veliko parkiralište s javnim wc-om obzirom da je to u Vidovcu jedan veliki 

problem“.    

 

Također imamo jednu zamolbu od Ivanke Cmuk iz Nedeljanca. Radi se o tročlanoj obitelji s 

transplantiranim bubrezima, kojoj smo pomogli prošle godine u vezi grijanja i jednokratnom 

pomoćju za liječenje i sad su dali zamolbu za pomoć u sanaciji kompletnog krovišta na 

obiteljskoj kući. 

Inače pomažemo ljudima u takvim situacijama kupnjom materijala do 5.000,00 kn, a ovdje se 

radi o velikoj investiciji i oni nemaju nikakve mogućnosti na koji način prikupiti ta sredstva“.  

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća: 

„Ona je naš član DVD-a Nedeljanec-Prekno. DVD Nedeljanec-Prekno je organizirao akciju i 

mi smo također sudjelovali i kroz donacije i sponzore u obnovi grijanja, pri kupnji kuhinjskog 

i sobnog namještaja, televizora i činjenica je da je kod njih situacija takva kakva je, 

samohrana je majka i svi su nažalost bolesni. Možda da se i pribavi više ponuda da se vidi 

točno što im treba, da li cijelo krovište ili samo dio. Budem si uzeo to za zadatak“. 

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi članovi Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

 

 Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Koliko ja vidim radi se o kompletnom krovištu. Da li da odredimo neki iznos ili možemo 

prikupiti više ponuda, da imamo više informacija o tome, ali pitanje gdje će ostali dio od 

iznosa prikupiti. Nikola možete se vi porazgovarati sa njima i izvidite situaciju o kakvim 

radovima se radi (sanacija krovišta, uređenje potkrovlja, promjena, izmjena, zidarski radovi i 

sl.) pa da imamo na sljedećoj sjednici više informacija i da onda vidimo koga možemo još 

uključiti u akciju“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Bliži nam se Dan Općine, kojega zbog pandemije nismo mogli obilježiti i razgovarali smo 

danas da bi svečanost bila na igralištu NK Nedeljanec u Nedeljancu, budući NK Nedeljanec 

obilježava 40 obljetnicu pa bi zajedničkom organizacijom i financijski obilježili i tu obljetnicu 

Kluba i Dan Općine 17. i 18. lipnja, znači na prostoru NK u Nedeljancu pod šatorom. 

Ovo je samo informacija pa ako imate kakvih prijedloga ili pitanja možete. Da li se slažete sa 

time ? Slažete.“ 

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi članovi Općinskog vijeća Općine Vidovec. 
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Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec : 

„Samo da vas informiram, trebala je danas biti na dnevnom redu točka o rješavanju problema 

oko puta Težak Zvonko i Orsag Marija, čitali ste to i u Varaždincu. Njihov odvjetnik je trebao 

dostaviti prijedlog odluke da bi se išlo u otvaranje ulice te da bi se riješio taj problem, no 

nažalost do danas nismo zaprimili nikakve prijedloge. Sud je donio pravosudnu presudu u 

korist Zvonka Težaka, ne znam zašto njima nije omogućio nužni prolaz“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

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

Općinskog vijeća i zatvaram 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec, hvala vam lijepa.“ 

 

 

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec završila je u 20 sati. 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Andreja Peharda 

 


