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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:   024-01/22-01/12 

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

Vidovec,   15.12.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

15.  prosinca 2022. godine (  četvrtak ) 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održala se u etno kući KITEC Domitrovec, 

Glavna ulica 32 (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 medije. 

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 12 

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, Ivančica Košić Čačić, Neven Hajsok, Ivan Benček, Ines 

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

Blažeković, Matija Mihalina 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA : Nikola Pozder 

- ispričao se  

  

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, Nives Zagorec 

referent za financijsko-računovodstvene poslove, Nikolina Šrajbek viši stručni suradnik za 

financije i proračun te mediji Nikolina Jureković Novoselec Radio Megaton i Siniša 

Kalajdžija Vž-aktualno. 
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 21.11.2022. 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 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec? Ako nema dajem na 

glasanje skraćeni zapisnik i objedinjene zaključke s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec“.  

 

Tko je za : 12   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 13. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Vidovec usvojeni jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na dnevni red koji ste zaprimili u materijalima za 14. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Vidovec.  Tko je za takav dnevni red?“ 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 14. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 12 glasova od 12 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog  Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku   

    mirovanja mandata i nastavku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća Općine   

    Vidovec, 

2. Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu (2. i 6. razina) i Projekcije  

    Proračuna Općine Vidovec za 2024. i 2025. godinu (2. razina) i Obrazloženje, 

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu, 

4. a)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na   

         području  Općine Vidovec za 2023. godinu, 

    b)  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine   

         Vidovec za 2023. godinu, 

   c)  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu, 

   d)  Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području   

        Općine Vidovec u 2023. godini,  
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5. Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu, 

6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih   

    zgrada u prostoru za 2023. godinu, 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene  

    poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini, 

8. Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. godinu (3.i 6. razina)   

    i prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2024. i 2025.   

    godinu (2. razina) i Obrazloženje 

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova   

    predškolskog odgoja, 

10. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec, 

11. Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec, 

12. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2023. godinu, 

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u   

      vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu, 

14. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec   

      za 2023. godinu, 

15. Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanja suca porotnika Općinskog  

      suda u Varaždinu, 

16. Razno. 

 

Točka 1. 

Prijedlog  Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata i nastavku 

obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne 

komisije o prestanku mirovanja mandata i nastavku obnašanja dužnosti članice Općinskog 

vijeća Općine Vidovec. Dajem riječ predsjedniku Mandatne komisije gospodinu Mihaelu 

Blažekoviću“. 

 

Predsjednik Mandatne komisije Mihael Blažeković podnio je Izvješće Mandatne komisije o 

prestanku mirovanja mandata i nastavku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec Ivančice Košić Čačić. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala gospodinu Blažekoviću, a članici Vijeća Ivančici Košić Čačić želimo dobrodošlicu. 

Ovo Izvješće se prima na znanje“. 

 

Točka 2. 

Prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu (2. i 6. razina)  

i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2024. i 2025. godinu (2. razina) i Obrazloženje 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku prijedlog Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu (2. i 6. 

razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2024. i 2025. godinu (2. razina) uz 

Obrazloženje“. 
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Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec podnio je članovima Općinskog vijeća prijedlog 

Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu te predložio „ ispravak greške na kontu rashoda 

426368 - Izrada projektne dokumentacije – Sportski centar Tužno i  kontu prihoda 61 Prihodi 

od poreza na način da se isti umanje za iznos od 22.000,00 EUR-a, koja je nastala kod 

programskog izračuna i prikazana je dva puta za istu namjenu.  To znači da će umjesto iznosa 

od 44.000,00 EUR-a stajati iznos od 22.000,00 EUR-a za Sportski centar Tužno“.   

 

U raspravi sudjelovali su članovi Općinskog vijeća : Ines Pavleković, David Šantek, a zatim i 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec i Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još netko za raspravu. Ako nema dajem takav prijedlog Proračuna Općine Vidovec 

za 2023. godinu i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2024. i 2025. godinu sa 

predloženim izmjenama načelnika 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 su Proračun Općine 

Vidovec za 2023. godinu (2. i 6. razina) i Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2024. i 

2025. godinu (2. razina) uz Obrazloženje prihvaćeni, sa 10 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023. 

godinu. Da li ima netko za raspravu. Ako 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 

izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu prihvaćena jednoglasno, sa  12 

glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 4. 

a)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području  Općine Vidovec za 2023. godinu, 

b)  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Vidovec za 2023. godinu, 

c)  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu, 

d)  Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području Općine Vidovec u 2023. godini 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četvrtu točku pod a)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području  Općine Vidovec za 2023. godinu, b) Prijedlog Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu, 

c)  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu i d)  Prijedlog 

Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2023. 

godini pa ako se slažete možemo raspravljati o svim prijedlozima. Da li ima pitanja 

nejasnoća“ .   

 

Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec : 

„Kod programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u članku 5. dva puta se 

spominje Sportski centar Tužno, znači treba izvršiti ispravak na način da se u opisnom dijelu 

tablice briše točka 11. obzirom da se ponavlja i izvršiti ispravak ukupnog iznosa aktivnosti u 

tablici i tekstualnom dijelu“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prijedloge dajem na glasanje jedan po jedan, znači tko je za prijedlog pod a) Prijedlog 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Vidovec 

za 2023. godinu sa izmjenom? 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Konstatiram jednoglasno. 

 

Za prijedlog pod b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine  Vidovec za 2023. godinu ?  

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Konstatiram jednoglasno. 

 

Pod c)  Prijedlog Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu ? 

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Konstatiram jednoglasno. 
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I prijedlog pod d)  Prijedlog Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području  

Općine Vidovec u 2023. godini ?   

 

Tko je za :  12 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Konstatiram jednoglasno.  

Točka 5. 

Prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petu točku prijedlog Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. 

godinu. Da li tu ima nekih pitanja, nema. Dajem 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 utroška 

sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu prihvaćeni jednoglasno, sa 12 glasova od  

12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 6. 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2023. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na šestu točku prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih  zgrada u prostoru za 2023. godinu. Da li tu ima nekih pitanja, nema. 

Dajem na glasanje takav prijedlog“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Program utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. 

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

 

Točka 7. 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na sedmu točku prijedlog Programa utroška sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini. Da li tu ima nekih pitanja, nema. Tko je za 

takav prijedlog?“ 
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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 Program utroška 

sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini  

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

 

Točka 8. 

Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. godinu (3.i 6. razina) 

i prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2024. i 2025. 

godinu (2. razina) i Obrazloženje 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osmu točku prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. 

godinu (3.i 6. razina) i prijedlog Projekcija Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 

2024. i 2025. godinu (2. razina) uz Obrazloženje. Da li ima pitanja, nema. Dajem takav 

prijedlog Financijskog plana i Projekcije Dječjeg vrtića Škrinjica na glasanje.“ 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su Financijski plan 

Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. godinu (3.i 6. razina) i  Projekcija Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2024. i 2025. godinu (2. razina) uz Obrazloženje 

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

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova 

predškolskog odgoja 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na devetu točku prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 

djelatnosti ustanova predškolskog odgoja. Da li tu ima nekih pitanja, nejasnoća?“ 

 

U raspravi sudjelovali su članovi Općinskog vijeća : David Šantek i Ines Pavleković te Petra 

Rogina pročelnica JUO Općine i Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima još pitanja pod ovom točkom. Ako nema dajem na glasanje prijedlog Odluke o 

utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja.“ 

 

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 

utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja  

prihvaćena, sa  11 glasova od  12 prisutnih članova Općinskog vijeća.  
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Točka 10. 

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na desetu točku prijedlog  Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec. Da li ima 

nejasnoća i pitanja“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine ukratko je obrazložio prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 

Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala načelniku. Dajem ovakav prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 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 

socijalnoj skrbi Općine Vidovec prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 11. 

Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na jedanaestu točku prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Vidovec.“ 

  

Mihael Blažeković član Općinskog vijeća: 

„S obzirom da sam ja još uvijek jedan od podnositelja zahtjeva za izmjenu Prostornog plana, 

ja ću i dalje biti suzdržani“.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima kakvih prijedloga. Nema, dajem prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PP 

uređenja Općine Vidovec 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 izradi 

2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vidovec prihvaćena, sa 11 

glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Točka 12. 

Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2023. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na dvanaestu  točku prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2023. godinu. 

Da li ima pitanja. Nema, dajem takav prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2023. 

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 Godišnji plan 

davanja koncesija za 2023. godinu prihvaćeni jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.   

Točka 13. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi  

Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na trinaestu točku prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu. Da li ima pitanja. Nema, 

dajem prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća 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 Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec 

za 2021. godinu prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.   

Točka 14. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Općine Vidovec za 2023. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četrnaestu točku prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vidovec za 2023. godinu. 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 

usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2023. godinu  

prihvaćena jednoglasno, sa 12 glasova od 12 prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Točka 15. 

Prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanja suca porotnika  

Općinskog suda u Varaždinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petnaestu točku prijedlog Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanja suca 

porotnika Općinskog suda u Varaždinu. Nažalost do sada nismo pronašli ni jednu osobu koja 

bi udovoljavala kriterijima.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec i Petra Rogina pročelnica JUO Općine Vidovec 

obrazložili su postupak i kriterije za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„S obzirom na iznijeto i s obzirom da je rok za predlaganje kandidata prošao, predlažem da se 

stavi van snage Rješenje sa prošle sjednice i da se očitujemo da Općina Vidovec nema 

kandidata. Dajem takav prijedlog 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 prijedlog 

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

 

16. Razno. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine: 

„Prije svega, zahvaljujem se svim vijećnicima na podržanim projektima i proračunu.  

 

Što se tiče točke razno, predlažem da se stavi van snage Odluka Vijeća koja se odnosi na 

rješavanje problema puta obitelji Orsag, obzirom da smo rekli da se ide u izvlaštenje. U 

međuvremenu održani je sastanak sa vlasnicima tih parcela i oni su uspjeli se napokon 

dogovoriti da bi uz određenu minimalnu naknadu, sukladno procjeni sudskog vještaka pustili 

dio parcele u svrhu otvaranja puta obitelji Orsag. Stoga je potrebno staviti van snage 

prethodnu donesenu Odluku o izvlaštenju, a sljedeću odluku će Vijeće donijeti kad se ishodi 

lokacijska dozvola i procijeni vrijednost tih parcela kroz koje bi prolazio put.“  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Čuli ste prijedlog načelnika da se stavi van snage Odluka Vijeća o izvlaštenju, s obzirom da 

je postignuti dogovor“. 

 

Tko je za : 12  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0  

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćeni.  
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Bruno Hranić načelnik Općine: 

„Radi se o ošasnoj imovini Općine, odnosno imovini koju je Općina naslijedila putem sudske 

rasprave stanovnika naše Općine, bez ikakvih obaveza prema institucijama koje su vodile 

brigu o preminuloj osobi. Obzirom da smo mi suvlasnici u polovini dijela, napravljen je jedan 

prijedlog sa suvlasnikom koji ima polovicu ukupnog dijela u svim tim parcelama.  Obavljeni 

je razgovor sa njime i predloženo je da Općini Vidovec pripadnu parcele gdje se nalazi  kuća 

sa popratnim zgradama i dva gradilišta, a ostali pet gradilišta bi dobio taj drugi suvlasnik.  

Predlažem, s obzirom da bi trebali izvršiti parcelaciju tog dijela, da se Općinsko vijeće izjasni 

oko toga. Nakon što se napravi parcelacija Općina Vidovec bi raspisala javni natječaj za 

prodaju kuće sa popratnim objektima i dva gradilišta.“ 

 

Ljubica Hosni članica Općinskog Vijeća : 

„Može uz dopunu, odnosno ja predlažem da zajednički financiramo troškove nastale oko 

parcelacije terena, ako je već i on pola naslijedio, logično da financira svaki pola“.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine: 

„Ja sam sa gospodinom dva puta razgovarao, pokušali smo pronaći rješenje, pristao je na 

takav prijedlog i nije za to da podmiruje te troškove“. 

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi članov Općinskog vijeća.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Dajem na glasanje prijedlog da se izvrši parcelacija zemljišta koje je u vlasništvu Općine 

Vidovec. Tko je za takav prijedlog?“ 

 

Konstatiram jednoglasno.  

 

Bruno Hranić načelnik Općine: 

„Obzirom da smo prva Općina, Općina - prijatelj djece gdje je pokrenuto i uspješno 

provedeno niz akcija, predlažem da se predsjednici Koordinacijskog odbora Lei Lesar Dolenc 

isplati jednokratna naknada u iznosu od 1.000,00 kuna, barem za pokrivanje jednog dijela 

putnih troškova obzirom da stanuje u Hraščanu“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Tko je za takav prijedlog?“ 

 

Konstatiram jednoglasno.   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Evo na kraju sjednice i na kraju godine, zahvaljujem Vam se u svoje osobno ime na 

odrađenim sjednicama, konstruktivnim prijedlozima i donesenim odlukama. Moram pohvaliti 

rad ovog Vijeća, cure iz Jedinstvenog upravnog odjela, ali moram pohvaliti i istaknuti rad 

načelnika. Ponekad je bilo možda teško, ali smo uspjeli sve odraditi. Želim svima puno 

zdravlja, sreće i ljubavi, a pripremili smo i male poklončiće i domjenak u znak zahvale“.   

 

Ines Pavleković članica Općinskog vijeća: 

„Pozivam Vas na božićnu priredbu u nedjelju, 18.12.2022., godine u 17:00 sati u dvorani 

Osnovne škole Vidovec. Sve je spremno i zahvaljujem se svima koji su se na bilo koji način 

uključili“.  
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Bruno Hranić načelnik Općine: 

„Ja Vas isto pozivam na već tradicionalni podnevni doček Nove godine 31.12., kod 

Vatrogasnog doma u Vidovcu. Također se zahvaljujem svima Vama kao i svim djelatnicima 

Jedinstvenog upravnog odjela. Svima čestitam Božić i Novu godinu i sad Vas pozivam, kao 

što je i predsjednik rekao na mali domjenak“. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko pod razno, ako nema zahvaljujem  svima na raspravi i usvajanju svih točaka 

koje smo danas prihvatili i s time zatvaram ovu 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Vidovec u 20 sati.  

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 
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