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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:   024-01/22-01/10 

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

Vidovec,   30.09.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

30.  rujna 2022. godine (  petak ) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održala se u prostorijama Općine Vidovec u 

dvorani za sastanke (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, djelatnice Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vidovec te medij. 

 

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, 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 će članica Općinskog vijeća Ines Pavleković kasniti pa će se 

pridružiti, a članovi Općinskog vijeća Danijel Mašić i Ivan Benček svoj su izostanak 

opravdali. 

 

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Krunoslav Bistrović, Ljubica Hosni, Petra Pozder, Neven Hajsok, Ines Pavleković, David 

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

Mihalina 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  Ivan Benček i   

Danijel Mašić   

  

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, Andreja Peharda 

referent,adm.tajnica i Nikolina Jureković Novoselec Radio Megaton. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 07.07.2022. 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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec? Ako nema dajem na 

glasanje skraćeni zapisnik i objedinjene zaključke s 11. 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 su skraćeni 

zapisnik zajedno sa objedinjenim zaključcima i odlukama s 11. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno, sa 10 glasova od 10 prisutnih članova 

Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dobili ste svi prijedlog dnevnog reda za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec sa 

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

prijedlog dnevnog reda za 12. 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 12. 

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 Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge 

koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog 

komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava  

na području Općine Vidovec, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u 

vlasništvu Općine Vidovec, 

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Škrinjica, 

4. Prijedlog Odluke o produljenju nerazvrstane ceste N-1-038 ulica dr. Ante Starčevića čkbr. 

254/51 z.k.ul.br. 2258 k.o. Zamlača te o otvaranju odvojka iste ceste, 

5. Prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području općine Vidovec, 

6. Razno. 
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Točka 1. 

Prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne 

usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih  

iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz  

kategorije kućanstava na području Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku dnevnog reda prijedlog Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze 

plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu 

pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije 

kućanstava na području Općine Vidovec. Da li ima pitanja ili nejasnoća. Nema, tko je za 

takav prijedlog Odluke?“ 

 

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 

kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na 

odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog 

otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine 

Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 10 glasova od 10 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.   

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja  

nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja 

nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vidovec. Dobili ste obrazloženje u materijalima, 

da li ima kakvih pitanja?“ 

 

Pitanje, odnosno komentar vezano uz Analizu iznio je David Šantek član Općinskog vijeća. 

 

Petra Rogina, pročelnica JUO Općine Vidovec obrazložila je pravni temelj i razloge 

donošenja ove Odluke i Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u 

vlasništvu Općine Vidovec s time da je NK Sloboda Tužno izuzeto u Analizi obzirom da su 

2022. godine postali vlasnici čestice na kojoj se nalazi i objekat i nogometno igralište. 

   

U raspravu uključio se pojašnjenjem i Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća: 

„Ja bi samo iznijela komentar pa možemo to konstatirati i zapisnički. Iako sam to već rekla i 

gospodinu načelniku usmeno u svojem nekom obraćanju, ne bi željela da se upravo zbog toga 

što je predsjednik Vijeća rekao, a vezano za bilo kakve natječaje ili u bilo kojem kontekstu 

NK Sloboda Tužno drži postrani od Općine i ako će biti onako kako je načelnik rekao da će se 

između Općine i našeg Kluba sklopiti određeni ugovor o nekakvim pomaganjima u takvim 

dijelovima.  
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Svima nam je bilo za cilj da probamo od bivšeg vlasnika ishoditi da dobijemo tu parcelu.  

Za one koji ne znaju vlasnik ni pod koju cijenu nije htio prepisati to na Općinu, ali je rekao da 

ako treba nekome dati da će dati NK Slobodi Tužno i on je to učinio. Ne bi htjela da zbog 

toga što nije Općina direktno vlasnica da se u bilo kojem dijelu Klub zakine od onog dijela 

kojega će i ostali Klubovi dobivati iz same Općine. Tim više, a ne znam zašto, u tom nadzoru 

nije uopće spomenuto da je ipak Općina vlasnica ove dvije parcele koje smo kupili da bi 

proširili nogometno igralište. Stoga lijepo molim da se NK Sloboda Tužno kod bilo kakvih 

projekata ne ostavlja po strani zbog toga što nije u vlasništvu Općine“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec pozdravio je članicu 

Vijeća Ines Pavleković koja se pridružila sjednici Vijeća u 19 sati i 10 minuta.  

Također je konstatirao da je na sjednici prisutno ukupno 11 članova Općinskog vijeća.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec nadovezao se pojašnjenjem na izlaganja članova 

Općinskog vijeća. 

 

U daljnju raspravu uključili su se Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća, David 

Šantek član Općinskog vijeća, a zatim ponovno Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li ima još pitanja. Nema, dajem takav prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vidovec na glasanje. Tko je za takav 

prijedlog?“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :    0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu 

Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.   

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti  

na Statut Dječjeg vrtića Škrinjica 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg 

vrtića Škrinjica. Materijale ste zaprimili. Radi se o usklađivanju sa zakonom. Ima li pitanja?“ 

 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec pojasnila je razloge i postupak donošenja 

Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Škrinjica. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još nekih pitanja?“ 

 

Melita Vrkić Hajsok članica Općinskog vijeća postavila je pitanje, a odgovor je podnijela  

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec.  
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko za raspravu, pitanje. Nema, dajem takav prijedlog Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Škrinjica na glasanje. Tko je za takav prijedlog?“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :    0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Škrinjica prihvaćena 

jednoglasno, sa  11  glasova od 11  prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o produljenju nerazvrstane ceste N-1-038 ulica dr. Ante Starčevića 

čkbr. 254/51 z.k.ul.br. 2258 k.o. Zamlača te o otvaranju odvojka iste ceste 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četvrtu točku prijedlog Odluke o produljenju nerazvrstane ceste N-1-038 ulica 

dr. Ante Starčevića čkbr. 254/51 z.k.ul.br. 2258 k.o. Zamlača te o otvaranju odvojka iste 

ceste. Načelniče izvolite pojasniti“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec detaljno je obrazložio prijedlog o produljenju 

postojeće nerazvrstane ceste čkbr 254/51 na čkbr. 255/42 te o otvaranju odvojka iste 

nerazvrstane ceste na čkbr. 255/1 k.o. Zamlača te istaknuo : 

„S obzirom da obitelj Orsag već desetljećima nema pristupni put do svoje parcele, Općina je 

dužna osigurati prilaz do parcele. Do sada je održano niz sastanaka sa susjedima no nije 

postignuti nikakav dogovor da bi se riješio problem. Jedino nam ostaje mogućnost da im se 

osigura prilaz do parcele sa istočne strane putem izvlaštenja postojećih čestica (3 čestice) te se 

predlaže da Vijeće donese odluku da se ide u tom smjeru. Potrebno je prvo ishoditi lokacijsku 

dozvolu te na temelju nje pokrenuti daljnje radnje.“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima netko još kakvih pitanja? Ako nema dajem takav prijedlog Odluke o produljenju 

nerazvrstane ceste N-1-038 ulica dr. Ante Starčevića čkbr. 254/51 z.k.ul.br. 2258 k.o. 

Zamlača na glasanje. Tko je za takav prijedlog Odluke?“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :    0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

produljenju nerazvrstane ceste N-1-038 ulica dr. Ante Starčevića čkbr. 254/51 z.k.ul.br. 

2258 k.o. Zamlača te o otvaranju odvojka iste ceste prihvaćena jednoglasno, sa 11  

glasova za od  11 prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Točka 5. 

Prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petu točku prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na području općine 

Vidovec. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je prijedlog o gašenju javne rasvjete na 

području Općine Vidovec u svrhu smanjenja troškova električne energije za javnu rasvjetu u 

vremenu od 00:00 do 04:00 sata počevši od 15.10.2022. godine. 

 

Nikola Pozder član Općinskog vijeća : 

„Slažem se i podržavam to da se gasi javna rasvjeta jedino bi promijenio vrijeme gašenja za 

pola sata malo prije, znači u 11:30 da se gasi i u 04:30 da se pali zbog radničkih buseva i bilo 

bi dobro da je rasvjeta već u 05:00 sati upaljena“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec : 

„U predloženoj odluci piše do 05:00 sati ali sam vam obrazložio do 04:00 sata zbog toga jer 

postoje dvije mogućnosti u Elektri ili od 11:00 do 05:00 ili od 00:00 do 04:00 sata. Upravo iz 

tog razloga predložena je ova druga mogućnost do 04:00 sata“.   

 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec: 

„Ja bi samo molila da se onda prema prijedlozima izvrši ispravak, znači u članku 1. prijedloga 

Odluke da stoji „Donosi se Odluka o gašenju javne rasvjete na području općine Vidovec u 

vremenu od 00:00 do 04:00 sata i u članku 2. da stoji „Ova Odluka stupa na snagu prvog dana 

od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dajem takav prijedlog Odluke o gašenju javne rasvjete na glasanje sa ovim izmjenama. Tko 

je za takav prijedlog znači od 00:00 do 04:00 sata?“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :     0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

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

javne rasvjete na području općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa  11  glasova od 11  

prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Točka 6. 

Razno 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća :  

„Prelazimo na točku razno. Da li ima netko nešto pod razno. Ako nema, zatvaram 12. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Vidovec u 19  sati i 30  minuta. 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

 

 

 

 

Zapisničarka 

Andreja Peharda 

 


