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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:   024-01/22-01/11 

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

Vidovec,   21.11.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

21. studenog 2022. godine (  ponedjeljak ) 
 

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, gđu. Maju Đurđek te medij. 

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 13 

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.   

  

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  

Krunoslav Bistrović, Ljubica Hosni, Petra Pozder, Neven Hajsok, Ivan Benček, Ines 

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

Mihael Blažeković, Matija Mihalina 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :   - 

  

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, Vlasta Rožić viši referent za komunalno gospodarstvo, Nikolina Šrajbek 

viši stručni suradnik za financije i proračun, Maja Đurđek Madura Konzalting i  David Bralo 

Radio Megaton. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 30.09.2022. 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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec? Ako nema dajem na 

glasanje skraćeni zapisnik i objedinjene zaključke s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec“.  

 

Tko je za :  13  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 12. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova 

Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na dnevni red koji ste zaprimili u materijalima za 13. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Vidovec, s time da predlažem da se točka broj 6. objedini, ako ste svi za da se točka 6. 

izmjene i dopune Programa objedini. Da li se slažete s prijedlogom?“ 

 

Tko je za : 13 članova Vijeća  

Tko je protiv: 0  

Ima li suzdržanih: 0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Konstatiram jednoglasno, 13 članova Vijeća za.“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„I druga izmjena, da se točka 19., s obzirom da vijećnica Melita Vrkić Hajsok mora u jednom 

dijelu sjednice napustiti sjednicu, stavi iza šeste točke, da pomaknemo. Da li se slažemo sa 

time?“. 

 

Tko je za : 13 članova Vijeća  

Tko je protiv: 0  

Ima li suzdržanih: 0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Konstatiram jednoglasno, 13 članova Vijeća za.“. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na utvrđivanje prijedloga dnevnog reda za 13. sjednicu Općinskog vijeća. Tko je 

za takav dnevni red sa ovim izmjenama?“ 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 13. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 13 glasova od       

13 prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Općine Vidovec  

za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

2. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika  

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine 

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec  

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina) 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica  

za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina) 

5. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije 

Proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina) 

6. a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

b) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

c) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  

Općine Vidovec za 2022.godinu 

d) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

Općine Vidovec za 2022.godinu 

e) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2022.godinu 

7. Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika  

Općinskog suda u Varaždinu 

8. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica  

za 2022. godinu (2. i 6. razina) 

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica 

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za razrješenje i imenovanje člana  

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica 

12. Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima  

s područja Općine Vidovec u 2022. godini 

13. Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 

obitelji na području Općine Vidovec za 2022. godinu 
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14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih 

nepogoda za 2023. godinu 

15. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Vidovec za razdoblje od 2023.do 2029. godine 

16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

17. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

18. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec 

19. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Vidovec 

20. Razno 

 

 

Točka 1. 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma  

Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma 

Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Molim gospođu Maju Đurđek da 

prezentira Plan razvoja ruralnog turizma“.  

 

Maja Đurđek predstavnica firme Mandura Konzalting kao izrađivač dokumenta Plana razvoja 

ruralnog turizma, ukratko je predstavila strateški dokument Općine Vidovec izrađen u svrhu 

planiranja, organizacije, provedbe i kontrole razvoja ruralnog turizma Općine Vidovec.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Zahvaljujem gospođi Maji na prezentaciji. Ima netko pitanje, gospodine načelniče izvolite“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec također se zahvalio gospođi Maji na prezentaciji te 

podnio dodatno pojašnjenje vezano uz provedbu strategije ruralnog turizam. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko za raspravu, pitanje? Nema, dajem takav prijedlog Odluke o donošenju Plana 

razvoja ruralnog turizma Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2027. godine na glasanje. 

Tko je za takav prijedlog?“ 

 

Tko je za :  13 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 

2027. godine  prihvaćena jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.  Zahvaljujem još jednom Maji.  

 

Maja Đurđek napustila je sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec.  
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Točka 2.  

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika  

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2022. godine. Načelniče izvolite.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je Polugodišnji izvještaj o radu općinskog 

načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine, koji su svi članovi Vijeća zaprimili u 

pismenom obliku.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima netko pitanja. Nema, dajem takav Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika  

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine na glasanje. Tko je za takav polugodišnji 

izvještaj?“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :     0 

Ima li suzdržanih :   1 član Vijeća  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Polugodišnji 

izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine 

prihvaćeni, sa 12 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 3. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec  

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina) 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina). Da li ima kakvih nejasnoća, 

pitanja?“ 

 

David Šantek član Općinskog vijeća zamolio je pojašnjenje. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec podnio je obrazloženje vezano uz polugodišnji 

izvještaj.   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala načelniku. Ima još netko pitanja. Ako nema dajem Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine na glasanje. Tko je 

za takav polugodišnji izvještaj?“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0  

Ima li suzdržanih :  2 člana Vijeća 

 

 

 



Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 21.11.2022. Stranica 6 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. 

godine (4. i 6. razina) prihvaćeni, sa 11 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.   

 

Točka 4. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica  

za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina) 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četvrtu točku Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine. Svi ste dobili 4. i 6. razinu. Da li tu 

ima nekih pitanja. Nema, dajem takav Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine na glasanje.“ 

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :     0 

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01. do 

30.06.2022. godine (4. i 6. razina) prihvaćeni jednoglasno, sa 13 glasova od 13 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 5. 

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i  

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

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petu točku prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. 

godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina). Gospodine načelniče 

izvolite.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Vidovec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima netko pitanje. Ako nema, dajem na glasanje prijedlog 2. izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu.“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :   2 člana Vijeća 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 2. Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 

2024. godinu (3. i 6. razina) prihvaćena, sa 11 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.   
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Točka 6. 

a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

b) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

c) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  

Općine Vidovec za 2022.godinu 

d) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

Općine Vidovec za 2022.godinu 

e) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture  

na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na šestu točku koju smo objedinili i to pod  

a)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   

     infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu, da li ima pitanja, nema. 

 

b)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

     Općine Vidovec za 2022.godinu, da li tu ima netko pitanje, nema. 

  

c)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine   

     Vidovec za 2022.godinu, ima li tu pitanja, nema. 

 

d)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec  

     za 2022.godinu. Da li tu ima nejasnoća, pitanja, nema. 

 

e)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na  

     području Općine Vidovec za 2022.godinu. Ima li tu pitanja, nema. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

Dajem takav prijedlog 2. izmjena i dopuna programa objedinjenih u točci 6.  na glasanje.  

 

Tko je za : 13  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su  

a)    2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   

       infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu  

b)    2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

       Općine Vidovec za 2022.godinu  

c)    2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine   

       Vidovec za 2022.godinu  

d)    2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec  

       za 2022.godinu  

e)    2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na  

        području Općine Vidovec za 2022.godinu, prihvaćene jednoglasno, sa 13 glasova od   

        13 prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Točka 7. 

Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanje  

suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na onu točku kojom smo zamijenili redoslijed točaka, a to je prijedlog Rješenja o 

predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu. Dajem 

riječ vijećnici Meliti Vrkić Hajsok ujedno i predsjednici Komisije za izbor i imenovanja“. 

 

Melita Vrkić Hajsok članica Općinskog vijeća i predsjednica Komisije za izbor i imenovanja 

podnijela je izvješće o zakonskoj osnovi i načinu izbora i imenovanja suca porotnika 

Općinskog suda u Varaždinu, a zatim predložila u ime Komisije, koja se usuglasila, da se za 

suca porotnika imenuje David Šantek.  

 

Emina Ljubek viša stručna suradnica za opće poslove i EU fondove, pojasnila je propisane 

kriterije koji se primjenjuju kod izbora osobe za suca porotnika. 

 

U raspravu uključili su se Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec, a zatim i član Vijeća David 

Šantek. 

  

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Budemo o tome glasali, podržavamo te svi, dajem takav prijedlog Rješenja o predlaganju 

kandidata za imenovanje suca porotnika na glasanje.“  

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  1 član Vijeća    

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Rješenje o 

predlaganju kandidata Davida Šanteka za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u 

Varaždinu prihvaćeno, sa 12 glasova od 13 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Obzirom da je Melita Vrkić Hajsok članica Općinskog vijeća napustila sjednicu Vijeća u 19 

sati i 45 min, konstatiram da je sjednici prisutno ukupno 12 članova Vijeća“.  

 

Točka 8. 

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica  

za 2022. godinu (2. i 6. razina) 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osmu točku prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića 

Škrinjica za 2022. godinu. Dobili ste materijale 2. i 6. razina. Da li ima kakvih pitanja, nema. 

Dajem 2. Izmjenu i dopunu financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu na 

glasanje.“ 
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Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih :  0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 2. Izmjena i 

dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 2022. godinu (2. i 6. razina) 

prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na devetu točku prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica. Da li ima pitanja ili je sve jasno. 

Ako nema dajem takav prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na glasanje“.   

 

Tko je za :  12 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 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Škrinjica prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.   

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na desetu točku prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica. Da li ima 

pitanja, nema, dajem takav prijedlog odluke na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  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 Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od  12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Točka 11. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za razrješenje  

i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na jedanaestu točku prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za razrješenje i 

imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica. Da li tu ima kakvih pitanja, nema, 

dajem takav prijedlog Odluke na glasanje.“  

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv : 0     

Ima li suzdržanih :  1 član Vijeća   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

davanju suglasnosti za razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Škrinjica prihvaćena, sa 11 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima  

s područja Općine Vidovec u 2022. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na dvanaestu točku prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) 

umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2022. godini. Ima tu kakvih pitanja. Tko je za 

takav prijedlog Odluke?“  

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih :  0  

 

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

prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2022. godini 

prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12  prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 13. 

Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja  

stambenog pitanja mladih obitelji  

na području Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na trinaestu točku prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2022. godinu“.  

 

Obrazloženje prijedloga Programa podnio je Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec. 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dajem takav prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2022. godinu na glasanje.“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih : 0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je  Program 

demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 

području Općine Vidovec za 2022. godinu prihvaćeni jednoglasno, sa 12 glasova od  12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o donošenju  

Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda  

za 2023. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četrnaestu točku prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine 

Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. Da li tu ima kakvih pitanja. Ako 

nema dajem takav prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području 

prirodnih nepogoda na glasanje.“  

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv : 0     

Ima li suzdržanih :  0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2023. 

godinu prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 15. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Vidovec za razdoblje od 2023.do 2029. godine 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petnaestu točku prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za razdoblje od 2023.do 2029. godine. 

Da li ima pitanja, nejasnoća. Nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasanje“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :   0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec 

za razdoblje od 2023.do 2029. godine prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od  12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Točka 16. 

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na šesnaestu točku prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. Da li ima kakvih 

pitanja, nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasanje.“ 

 

Tko je za :  9 članova Vijeća 

Tko je protiv :  1  član Vijeća 

Ima li suzdržanih : 2  člana Vijeća  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

komunalnoj naknadi prihvaćena, sa 9 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 17. 

Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na sedamnaestu točku prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne 

naknade.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je razloge donošenja ovakve Odluke koja 

se odnosi na povećanje vrijednosti boda komunalne naknade i iskazivanja cijena u eurima.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala načelniku, ako nema više nitko, dajem takav prijedlog Odluke o određivanju 

vrijednosti boda komunalne naknade na glasanje“.  

 

Tko je za :  10 članova Vijeća 

Tko je protiv :   1  član  Vijeća  

Ima li suzdržanih :  1 član Vijeća  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

određivanju vrijednosti boda komunalne naknade prihvaćena, sa 10 glasova od  12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 18. 

Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec 

 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osamnaestu točku prijedlog Odluke o stipendijama Općine Vidovec. Da li ima 

pitanja. Nema, dajem takav prijedlog Odluke na glasanje.“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :   0   

Ima li suzdržanih : 0  
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

stipendijama Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 19. 

Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Vidovec 

 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osamnaestu točku prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Vidovec. Da 

li ima netko pitanje?.  

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća :  

„Ja predlažem da vratimo prirez na 10 %. Pošto je situacija takva, a ima puno investicija i 

svega ili da se barem razmišlja u tom smjeru“. 

 

U raspravu uključili su se članovi/ice Općinskog vijeća : Mihael Blažeković, Ines Pavleković, 

David Šantek i Ljubica Hosni, a zatim Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec i Krunoslav 

Bistrović predsjednik Općinskog vijeća.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko. Nema, dajem takav prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Vidovec na 

glasanje“.  

 

Tko je za : 10  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih : 2 člana Vijeća   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

lokalnim porezima Općine Vidovec prihvaćena, sa 10 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.   

Točka 20. 

Razno  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Otvaram točku 20. Razno. Dobili ste svi otvoreno pismo od PZ Varaždinsko povrće. Mi smo 

prije same sjednice ovog Vijeća održali sastanak sa ljudima iz Zadruge i saslušali njihovu 

stranu, međutim oni su tražili da ih se oslobodi barem dijela komunalnog doprinosa. Po 

zakonu mi to ne smijemo, jer je dosta njih platilo u cijelosti i bilo bi nekorektno da neko plati 

manje, a drugi više.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine: 

 „Ja imam jednu cijelu kronologiju oko tog događaja, da imate neku širu sliku jer i neki 

vijećnici su pitali o čemu se radi, pa da onda nemate samo priču s jedne strane. Zapravo se to 

sve proteže od puni godina unatrag sa zadrugom. Jedan veći dio vas vijećnika ste bili kada 

smo vijećali da Grad Varaždin preuzme područje Barutane, a i bili su koje kakvi planovi da se 

to prepusti određenim privatnim poduzetnicima.  
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Uspjeli smo dobiti pravo građenja pola mi, a pola Grad Varaždinu, a kasnije smo uspjeli 

ishoditi da cijela ta parcela pripadne Općini Vidovec. Formirali smo zonu poduzetničke 

namjene i u tom smjeru smo išli i u izradu izmjene i dopune Prostornog plana gdje se 

utrošilo cca 130 tis. kuna, da bi se upravo našim poljoprivrednicima omogućilo da si 

izgrade svu tu infrastrukturu koja ima je potrebna za razvoj poljoprivrede.  

Od formiranja zadruge nikada nismo imali okršaj sa zadrugarima ni sa upraviteljima, bili smo 

pozivani na kojekakva otvorenja, ali nikada nije istaknuta neka zahvala Općini za to što smo 

napravili za taj dio Barutane, a napravili smo im dobru podlogu. Ono što je bitno 

napomenuti je da od tih devet zadrugara, prije ih je bilo sedamnaest pa su se neki 

maknuli, nisu shvatili da su oni privatna firma kao i netko tko ima firmu d.o.o. ili d.d. Oni i 

dan danas misle da imaju neki posebni status u Općini Vidovec. 

Stvar je u tome, kada smo im dostavili Rješenje o komunalnom doprinosu za izgrađeni objekt, 

što je u biti jako pozitivno jer su aplicirali na europska sredstva i dobili ih za taj objekt, da su 

se trebali javiti u Općinu, ne na razgovor kako su danas došli da im to smanjimo ili ukinemo, 

nego na razgovor da im omogućimo barem odgodu na rate.  

Jest da je to veliki iznos, ali se isti iznos dijeli na njih devet, opet napominjem da je to 

privatna firma i da imamo poduzetnika koji se isto bave poljoprivredom i koji su ove godine 

platili u cijelosti, a neki na rate. Iz Zadruge nas uopće nije nitko nazvao ni za 

sastanak, a komunicirali su sa nama putem odvjetnika.  

Na naše Rješenje žalili su se putem odvjetnika i Županija im je odbila i sad ponovno se 

žale, znači troše novce na odvjetnika, a prošli su im i svi rokovi i prema zakonu moramo 

zaračunati i zatezne kamate tako da nažalost nema više ni dogovora za na rate.  

Danas sam im rekao da imaju rok od 10 dana da podmire dug uz kamatu inače ćemo im 

poslati ovrhu, što znači da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.  

Ono što napominjem je da oni ne mogu shvatiti da su privatnici, da je to jedna velika firma i ti 

zadrugari koji su pojedinačno dobili doma za platiti komunalni doprinos su platili, a sad kad 

treba preko zadruge sad je problem, a prijetili su i novinarima. Obzirom da su svi rokovi 

prošli,  ja se ne želim dovesti u situaciju kad dođe revizija da ispadne da sam oštetio proračun 

zato što nisam pravomoćno naplatio komunalni doprinos, a drugo da nisam naplatio zatezne 

kamate“.   

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća : 

„Bilo bi dobro čuti i mišljenja ostalih vijećnika. Mislim da bi zajednički stav trebao biti da se 

komunalni doprinos ne određuje niti prema kaputu niti prema veličini nego prema kubnom 

metru. Dakle, bez obzira kako se ti zoveš sve ovisi koliko imaš kubnih metara i računica je 

jasna. Vijeće je donijelo takvu odluku i odluku koju smo donesli mislim da trebamo poštivati i 

trebalo bi imati nekakav zajednički stav oko toga, tim više što se vidi iz priloženog da 

određeni broj ljudi je svoju obavezu podmirio. Ja sam osobno rekla njima da ne mogu shvatiti 

i nikad ne budem da ako imaš problem u vlastitoj kući, a tu dolje su svaki dan, da oni nisu 

našli za shodno da traže sastanak čim su dobili Rješenje, na koji način i kako možemo pomoći 

da to plate. Bili smo malo zatečeni, s obzirom na njihov nastup, i ja moram priznati bila sam 

toliko slobodna da sam odmah se prijavila na poslovnu hrvatsku da vidim koji imaju promet 

jer su krenuli s nekakvom notom socijale, da imaju 3 milj. kn prometa, a ako pogledate 

promet imaju 7 milj. kn.  
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Čak ni nije važno koliko imaju prometa bitno je kakav je pristup rješavanja problema. 

Oni su slušali svojeg odvjetnika i odvjetnik im je rekao neka nikoga ništa ne pitaju, oni su išli 

žaliti se, žalbe su sve posuda odbijene i sad su dan prije, odnosno sat vremena prije nego je 

započela naša sjednica, oni traže sa nama sastanak. Mislim da bi trebali na ovoj sjednici 

zauzeti zajednički stav i ne bi smjeli ni u jednom momentu u nepovoljniji položaj dovesti bilo 

kojeg drugog poduzetnika od tih privatnika koji upravljaju Zadrugom. Mislim da bi sa takvim 

zaključkom trebali zauzeti stav ovo Vijeće, osim ako netko drugi ima drugačije mišljenje da 

se iznese na ovoj sjednici i donese zajednički zaključak.“  

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ja se isto slažem s takvim mišljenjem, isto sam bio na sastanku, tako da nekakav stav 

moramo imati, da se usuglasimo, da se može napraviti dopis prema njima da smo imali 

njihovu temu na sjednici i da imamo jasan svoj stav kao kompletnog Vijeća“.  

 

David Šantek član Vijeća Općine Vidovec,  

„Moj stav je malo drugačiji, već smo bili razgovarali o komunalnom doprinosu i svemu. 

Znači njih je devet, pretpostavljam da svaka obitelj drugačije zaradi, ne znam koliko tko 

zaradi, ali recimo da neko zaradi npr. 200.000,00 kn neto i mislim da 30.000,00 kn je 

relativno veliko opterećenje da daš lokalnoj zajednici. To je moj stav. Ne znam svu tu 

kronologiju,  mogli su prije reagirati, mene osobno nitko nije znao, čul jesam za taj problem i 

to je moj način razmišljanja. Netko ima veći promet, netko manji, ali ja više gledam tu dobit“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Jednostavno su trebali kako je rekla i Ljubica doći odmah s problemom, mi primamo 

svakoga, mogli su doći i na sjednicu Vijeća iznijeti svoj stav i iznaći rješenje. Nisu došli nego 

su preko odvjetnika išli sve rješavati“.  

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su članovi/članice Vijeća: Ljubica Hosni, David Šantek, 

Mihael Blažeković i Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec i Krunoslav Bistrović 

predsjednik Općinskog vijeća.  

 

Mihael Blažeković član Općinskog vijeća : 

„Znam da smo imali izvješća Zeljarijade, pa me zanima kada se planira izvješće sa ove 

Zeljarijade“. 

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća : 

„Ako ste za, ja to mogu i sad malo prezentirati“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Mislim da je najbolje pričekati kada se svi računi podmire i odradi sastanak“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Vraćamo se na temu PZ, da li ste za to da se napravi dopis prema PZ Varaždinsko povrće i 

da se zauzme stav Vijeća, u smislu da se ne mogu kršiti odluke koje su donijete na Vijeću i da 

su svi poduzetnici jednaki. Da li ste svi za takav dopis?“  

 

Tko je za: 12 članova Vijeća 

Tko je protiv: 0 

Ima li suzdržanih: 0 

 

Konstatiram jednoglasno.  
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Još jedna informacija, školska dvorana je gotova, slijedi inspekcijski nadzor i u srijedu je 

službeno otvorenje. Uspjeli smo sanirati preko Ministarstva sporta i turizma i nešto preko 

Županije“. 

 

Emina Ljubek viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove : 

„Općina je napravila dobar temelj. S obzirom da je prijavitelj bila Varaždinska županija, mi 

smo morali u sportsku infrastrukturu unesti njihove podatke jer se od tuda kreću podaci prema 

van. S obzirom da se to nalazi na području općine Vidovec mi smo to odradili još dvije 

godine prije i svake godine smo samo iskontrolirali da li i dalje su svi podaci točni.  

Međutim, kako dvije godine natječaji nisu prolazili, ove godine smo uspjeli, a isto tako smo 

bili u kontaktu sa školom i Varaždinskom županijom da i oni provjere da su svi uneseni 

podaci uredu. Kako je podloga bila dobro napravljena izvršili su tu prijavu“.  

 

 Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća : 

„Da li postoji kakav mehanizam da se to održava?“ 

  

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Isto to sam htio reći, mora se održavati znam da je to velika površina i postoji stroj koji to 

može očistiti, međutim to mora ravnatelj potegnuti jer su svaki dan aktivnosti unutra i djeca 

ga koriste“. 

 

Ima još netko pod razno, ako nema zahvaljujem Vam na današnjem dolasku, na raspravi i 

usvajanju svih točaka koje smo danas prihvatili i s time zatvaram 13. sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Vidovec u 20 sati i 45 minuta.  

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

Zapisničarka 

Andreja Peharda 

 

 


