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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA:  024-01/22-01/10 

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

Vidovec,  30. rujna  2022. 

 

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA 12. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 30. rujna 2022. GODINE  

 

 

ZAKLJUČAK o donošenju 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 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku 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. 

Odluka iz članka I. ovog Zaključka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja 

nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o usvajanju Analize upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Vidovec. 

Odluka iz članka I. ovog Zaključka objavljuje se u „Službenom vjesnik Varaždinske 

županije“. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o  donošenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Statut Dječjeg vrtića 

Škrinjica 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Dječjeg vrtića Škrinjica, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Škrinjica na 

sjednici održanoj 21. rujna 2022. 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.   
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ZAKLJUČAK o  donošenju 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 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku 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. Odluka iz članka I. ovog Zaključka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o donošenju  Odluke o gašenju javne rasvjete na području općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o gašenju javne rasvjete na području općine 

Vidovec. 

Odlukom je regulirano gašenje i paljenje javne rasvjete na području općine Vidovec u svrhu 

smanjenja troškova električne energije za javnu rasvjetu i to u vremenu : od 00:00 do 04:00 

sata, počevši od 15.10.2022. godine, odnosno kada se stvore svi preduvjeti za provedbu 

Odluke. 

Odluka iz članka I. ovog Zaključka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 


