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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:   024-01/22-01/08 

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

Vidovec,   07.07.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

07.  srpnja 2022. godine (  četvrtak ) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održala se u Etno kući Domitrovec (KITEC),  

(uz obavezu poštivanja 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 su se Nikola 

Pozder, Neven Hajsok i Mihael Blažeković ispričali, 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. Također je spomenuo da nema pročelnice Petre Rogina te 

da se ispričala. 

 

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Krunoslav Bistrović, Ljubica Hosni, Ivan Benček, Petra Pozder, Matija Mihalina, Ines 

Pavleković, David Šantek, Maja Pintarić, Melita Vrkić Hajsok, Danijel Mašić     

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA : Neven 

Hajsok, Nikola Pozder i Mihael Blažeković 

  

PREDSJEDATELJ :  Krunoslav Bistrović 

 

OSTALI PRISUTNI :    

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, Emina Ljubek viši stručni suradnik za opće poslove i 

EU fondove, Andreja Peharda referent,adm.tajnica i Vlasta Rožić viši referent za komunalno 

gospodarstvo. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 09.06.2022. GODINE    

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prije nego krenemo na utvrđivanje dnevnog reda, da li ima tko kakvu primjedbu ili nadopunu 

na skraćeni zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća? Ako nema dajem na glasanje skraćeni 

zapisnik i objedinjene zaključke s 10. 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 10 glasova od   

10 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA 4. IZVAREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG 

VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 27. LIPNJA 2022. GODINE 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

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

objedinjene zaključke s 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec. Tko je za 

takav skraćeni zapisnik?“ 

 

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 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno sa 10 

glasova od  10 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dobili ste svi prijedlog dnevnog reda za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

Sada ću ga pročitati. Ima li prijedloga za dopunu. Ako nema dajem na glasanje prijedlog 

dnevnog reda za 11. sjednicu Općinskog vijeća?“ 

 

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 11. 

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

prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica  

učenicima osnovnih škola s područja Općine Vidovec za školsku godinu 2022./2023. 

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta  

poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode  na tržnicama  

te uređenim prostorima namijenjenim za prodaju poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan 

Varaždinske županije u 2022. godini 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika  

financijske dokumentacije Općine Vidovec 

4. Razno. 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica učenicima 

osnovnih škola s područja Općine Vidovec za školsku godinu 2022./2023. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica 

učenicima osnovnih škola s područja Općine Vidovec za školsku godinu 2022./2023. Svi ste 

dobili materijale. Da li ima pitanja ili diskusije?“  

 

Za riječ javio se David Šantek, a zatim i Danijel Mašić članovi Općinskog vijeća. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, kroz obrazloženje prijedloga Odluke podnio je i 

odgovore na postavljena pitanja članova Općinskog vijeća, a zatim predložio usvajanje 

Odluke u obliku kakvom je predložena.  

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su članovi Općinskog vijeća Ines Pavleković, Ljubica Hosni, 

Danijel Mašić, David Šantek i Melita Vrkić Hajsok te Krunoslav Bistrović predsjednik 

Općinskog vijeća i Bruno Hranić načelnik Općine te spomenuo mogućnost povećanja iznosa 

sufinancirana od 1- 4 raz  sa 180,00 kn na 200,00 kn i  za 5-8 raz sa 300,00 kn na 350,00 kn.  

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća :  

„Ja predlažem, ako je ikako moguće, jer mi odnekud krenuti moramo, da u principu ne idemo 

selektivno, idemo sad se dogovoriti za ovu stavku, a onda idemo za sljedeću sjednicu vidjeti 

korak dalje. Mislim da ovaj prijedlog od načelnika bi trebalo dati prvi na glasanje, ako je to 

maksimum, a mislim da on jako dobro zna kao odgovorna osoba za proračun koliko je to 

maksimum koji Općina može izdvojiti za tu stavku“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još netko za raspravu oko ovog prijedloga. Idemo onda s tim prijedlogom 

gospodina načelnika sada predloženo, znači da se sufinanciraju troškovi kupnje radnih 

bilježnica učenicima osnovnih škola od 1- 4 raz  sa 200,00 kn i  za 5-8 raz sa 350,00 kn. Tko 

je za takav prijedlog?“ 
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Tko je za :  5 članova Vijeća 

Tko je protiv :   3 člana Vijeća 

Ima li suzdržanih :  2 članova Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je prijedlog 

prihvaćeni sa 5  glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana, od 10  prisutnih članova Općinskog 

vijeća uz napomenu 200,00 kn 1.-4. raz i 350,00 kn 5.-8. raz.   

 

David Šantek član Općinskog vijeća Općine Vidovec: 

„Nešto tu ne štima, kako je bilo glasovanje, većina nije za i mislim da prijedlog nije 

prihvaćeni.“ 

 

U daljnju raspravu oko izglasavanja uključili su se svi članovi Općinskog vijeća te tražili 

provjeru po Poslovniku o radu Općinskog vijeća. 

 

David Šantek član Općinskog vijeća Općine Vidovec: 

„Predsjedniče mogu ja zatražiti stanku od 5 minuta“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Može, stanka“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prošla pauza, svi smo, sjednica se nastavlja po prvoj točci.  

Članak 62. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec glasi : „nakon što se završi 

rasprava o prijedlogu akta, o njemu se glasuje.  

Vijeće može prijedlog akta usvojiti, ne prihvatiti ga ili vratiti predlagatelju radi dodatne 

obrade, u skladu s Poslovnikom.  

Ako Vijeće ne prihvati prijedlog akta, prijedlog se ne može podnijeti ponovno prije isteka 

roka od tri (3) mjeseca, osim ako Vijeće ne odluči drugačije“.  

Nadam se da shvaćate o čemu se radi i da mi tu nemamo vremena jer školska godina samo što 

nije započela. Predlažem da se ponovno glasa o ovoj odluci i ako bude prihvaćena dobro ako 

ne, vi ste vijećnici znamo da to nosi našu odgovornost. U biti nemamo vremena i opet ću dati 

prijedlog sa tim povećanjem na glasanje.“ 

 

David Šantek član Općinskog vijeća Općine Vidovec: 

„Vi imate potkrijepljeno da to napravite?“ 

 

Melita Vrkić-Hajsok Članica općinskog vijeća: 

„Dakako, idemo striktno protumačiti tu pod zakonsku odredbu. Prvo trebamo staviti na 

glasovanje da li se Vijeće slaže da takav prijedlog ponovno ide na dnevni red da se ponovno 

glasa. Znači to je preduvjet za to da se ide ponovno glasat o toj točci“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Prvo dajem na glasanje prijedlog da se ponovno glasa o toj točci uz obrazloženje da nemamo 

vremenski rok i ako Vijeće prihvati prijedlog o ponovnom glasovanju, onda ćemo glasati 

ponovno o prijedlogu. Dajem prijedlog da ponovimo glasanje točke dnevnog reda broj 1. Tko 

je za takav prijedlog?“  
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Tko je za :  7 članova Vijeća 

Tko je protiv :  1  član Vijeća 

Ima li suzdržanih :  2 članova Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je prijedlog 

prihvaćeni sa 7  glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana, od 10  prisutnih članova Općinskog 

vijeća te da možemo ponovno glasati o prijedlogu.  

 

Dajem na glasanje prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica 

učenicima osnovnih škola s područja Općine Vidovec za školsku godinu 2022./2023. sa ovim 

izmjenama koje smo promijenili 200,00 kn za učenike od 1.-4. raz i 350,00 kn za učenike od 

5.-8. raz.  Tko je za takav prijedlog?“ 

 

Tko je za :  6 članova Vijeća 

Tko je protiv :  3  člana Vijeća 

Ima li suzdržanih :  1 član Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je prijedlog Odluke 

prihvaćeni sa 6  glasova od 10  prisutnih članova Općinsko vijeća.  

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta 

poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode  na tržnicama te 

uređenim prostorima namijenjenim za prodaju poljoprivrednih proizvoda unutar i 

izvan Varaždinske županije u 2022. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog 

mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode  na tržnicama te 

uređenim prostorima namijenjenim za prodaju poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan 

Varaždinske županije u 2022. godini. Da li ima pitanja ili nejasnoća“. 

 

Za riječ javio se Danijel Mašić član Općinskog vijeća.  

 

Pojašnjenje prijedloga Odluke podnijeli su Bruno Hranić načelnik Općine i Emina Ljubek viši 

stručni suradnik za opće poslove i EU fondove. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala na obrazloženju, da li ima još netko. Ako nema dajem takav prijedlog Odluke na 

glasanje.“ 

 

Tko je za :  6 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :  4 člana Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju 

vlastite poljoprivredne proizvode  na tržnicama te uređenim prostorima namijenjenim 

za prodaju poljoprivrednih proizvoda unutar i izvan Varaždinske županije u 2022. 

godini prihvaćena sa  6 glasova od  10  prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o  

određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec 

  

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika 

financijske dokumentacije Općine Vidovec iz koje je vidljiva izmjena zbog odlaska na 

porodiljni. Da li ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasanje.“ 

 

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 određivanju potpisnika financijske dokumentacije Općine Vidovec prihvaćena 

jednoglasno sa 10  glasova od 10 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

 

Točka 4. 

Razno. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na točku razno. Da li ima netko nešto pod razno. Ako nema, zatvaram 11. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Vidovec u 19 sati i 54 minuta. 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

Zapisničarka 

Andreja Peharda 

 


