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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA: 024-01/22-01/05 

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

Vidovec, 16.  svibnja  2022. 

  

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA  09. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 16. svibnja 2022. GODINE 

 

 

ZAKLJUČAK : o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec razmotrilo je i prihvaća Izvješće o radu davatelja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i drugih vrsta otpada za 2021. godinu 

trgovačkog društva Čistoća d.o.o. sa sjedištem u ulici Ognjena Price 13, 42000 Varaždin, 

OIB: 02371889218. Izvješće iz stavka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

ZAKLJUČAK : o prihvaćanju Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća 

Općine Vidovec.  

Kodeks 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 i dopuni Odluke o visini naknade članovima 

Općinskog vijeća Općine Vidovec 

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

članovima Općinskog vijeća 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 plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika 

Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o plaći i ostalim materijalnim pravima 

načelnika 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.   
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ZAKLJUČAK : o prihvaćanju Odluke o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine Vidovec za 

razdoblje od 2020.-2030. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o usvajanju Plana ukupnog razvoja Općine 

Vidovec za razdoblje od 2020.-2030. godine. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

ZAKLJUČAK : o prihvaćanju Odluke o sprječavanju odbacivanja  otpada na području Općine 

Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o sprječavanju odbacivanja 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 poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za 

izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o poništenju Javnog poziva za isticanje 

kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vidovec iz razloga 

navedenog u samoj Odluci. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK : o prihvaćanju Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju 

Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za 

prevenciju 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 : Općinsko vijeće Općine Vidovec razmatrajući mogućnost otkupa zemljišta u 

vlasništvu Zdravka Težaka iz Šijanca na katastarskoj čestici 877/24 k.o. Vidovec za  potrebe 

poljskog puta zauzelo je sljedeći stav:  

        - da se vlasniku čestice ponudi cijena u skladu sa izrađenim elaboratom o procijenjenoj 

vrijednosti nekretnine od sudskoj vještaka, 

        -  da se, u slučaju kupnje čestice 877/24, ista čestica uvrsti kao nerazvrstana cesta 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 


