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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA:  024-01/22-01/06 

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

Vidovec,  09.  lipnja  2022. 

 

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA 10. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 09. lipnja 2022. GODINE 

 

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 

2021.godinu (4. i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec 

za 2021.godinu (4. i 6. razina). 

Godišnji izvještaj iz članka I. ove Odluke, dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske 

županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za 

2021.godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine 

Vidovec za 2021.godinu. 

Izvještaj iz članka I. ove Odluke dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2021. godinu  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2021. godinu. 

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2021. godinu  prilog je ovoj Odluci. Ova odluka objavit će se u ''Službenom 

vjesniku Varaždinske županije''. 

 

ODLUKA o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine vidovec za 2021. godinu 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2021. godinu.  

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 

2021. godinu prilog je ovoj Odluci. Ova odluka objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske 

županije'' 
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ODLUKA o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa Javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2021. godinu  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2021. godinu.   

Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2021. 

godinu prilog je ovoj Odluci. Ova odluka objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske 

županije''. 

 

ODLUKA o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

općine vidovec za 2021. godinu  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 

2021. godinu. 

Izvještaj o izvršenju Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2021. godinu 

prilog je ovoj Odluci. Ova odluka objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''. 

 

ODLUKA o prihvaćanju izvještaja  o  izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području Općine Vidovec u 2021. godini  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području 

Općine Vidovec u 2021. godini. 

Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec u 2021. godini  prilog je ovoj Odluci. Ova odluka objavit će se u ''Službenom vjesniku 

Varaždinske županije''. 

 

ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa 

za 2021.godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog 

doprinosa za 2021.godinu. 

Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021.godinu, dostavlja se 

nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na 

objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava  

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.godini. 

Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u 2021.godini, dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt 

radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova Odluka 

stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu. 

Izvještaj iz članka I. ove Odluke, dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske 

županije. Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja.   
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 

2021.godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine  

Vidovec za 2021.godinu. 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2021.godinu 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 sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja 

u proračunu Općine Vidovec u razdoblju 2022.-2024. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog 

razdoblja u proračunu Općine Vidovec u razdoblju 2022.-2024. godine. 

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.   

ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica 

za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. godine (4. i 6. razina) te Odluka o pokriću manjka iz 

prethodne godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg 

vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. godine (4. i 6. razina) te Odluka o pokriću 

manjka iz prethodne godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu  i 

projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vidovec za  

2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina).  

1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 

2024. godinu (3. i 6. razina) dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu 

opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. Izmjena i dopuna Programa  

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća : 

a) 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na   području 

Općine Vidovec za 2022.godinu 

b) 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec 

za 2022.godinu 

c) 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 

2022.godinu 

d) 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022.godinu 

1. Izmjene i dopune Programa iz članka I. ove Odluke, dostavljaju se nadležnom tijelu državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   
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ODLUKA o prihvaćanju 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. Izmjene i dopune  Programa gradnje objekata  

društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu. 

1. Izmjene i dopune Programa iz članka I. ove Odluke, dostavljaju se nadležnom tijelu državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 1. Izmjene  i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. 

godinu ( 3. i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 1. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg  

vrtića Škrinjica za 2022. godinu ( 3. i  6. razina). Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa i 

drugim razlozima osnovanosti pokretanja postupka izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih 

inicijativa i drugim razlozima osnovanosti pokretanja postupka izrade 2. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Vidovec. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o groblju na području Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o groblju na području Općine Vidovec. 

Odluka o groblju 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 visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta 

na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele 

grobnog mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu. 

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 komunalnom doprinosu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o komunalnom doprinosu. 

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 osnivanju Vijeća za prevenciju Općine 

Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o 2. 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.   
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o dodjeli nagrade za posebna postignuća 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o dodjeli nagrade za posebna postignuća. 

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 dodjeli priznanja građanima i pravnim osobama za naročite 

uspjehe 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o dodjeli priznanja građanima i pravnim  

osobama za naročite uspjehe. 

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 dodjeli godišnje nagrade najboljem učeniku Osnovne škole 

Vidovec i Osnovne škole Tužno 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o dodjeli godišnje nagrade najboljem  

učeniku Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno. 

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 pokretanje procesa uspostavljanja 

međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Pagégiai (Republika Litva) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje  

procesa uspostavljanja međusobne suradnje između Općine Vidovec i Općine Pagégiai (Republika 

Litva) 

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.   

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

 

 


