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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA:  024-01/22-01/11 

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

Vidovec,   21.11.2022. 

 

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA 13. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 21. STUDENOG 2022. GODINE  

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o donošenju Plana razvoja ruralnog turizma Općine 

Vidovec za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o donošenju Plana razvoja ruralnog 

turizma Općine Vidovec za razdoblje od 2021. do 2027. godine. 

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

2027. godine kao i Plan razvoja, dostavljaju 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.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o radu općinskog načelnika za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2022. godine 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna 

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

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

30.06.2022. godine (4. i 6. razina), dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog 

plana Dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine (4. i 6. razina). Ova 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.   
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ODLUKA o prihvaćanju 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 2. Izmjene i dopune  Proračuna Općine Vidovec za 

2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina). 

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

2023. i 2024. godinu (3. i 6. razina), dostavljaju se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 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 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća : 

a)  2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

                                      na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

b)  2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  

                                      na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

c)  2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  

                                      Općine Vidovec za 2022.godinu 

d)  2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

                                      Općine Vidovec za 2022.godinu 

2. Izmjene i dopune Programa navedenih u članku I. ove Odluke, dostavljaju se nadležnom 

tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na 

objavu u Službeni vjesnik Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja.   

  

ODLUKA o prihvaćanju 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata 

društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022. godinu. 

2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec za 2022. godinu, dostavljaju se nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica za 

2022. godinu (2. i 6. razina) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća 2. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg 

vrtića Škrinjica za 2022. godinu (2. i 6. razina). Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o davanju prethodne suglasnosti na  Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica. 
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ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Škrinjica kao navedeni Pravilnik, dostavljaju 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o davanju prethodne suglasnosti  na 

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića 

Škrinjica. 

 

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Škrinjica kao i navedeni Pravilnik, dostavljaju 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o davanju suglasnosti za razrješenje i imenovanje člana 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o davanju suglasnosti za razrješenje i 

imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Škrinjica. Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s 

područja Općine Vidovec u 2022. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o isplati prigodnog dara (božićnice) 

umirovljenicima s područja Općine Vidovec u 2022. godini. Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja.   

 

ODLUKA o prihvaćanju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Vidovec za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Program demografskih mjera za poticanje 

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

Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 

području Općine Vidovec za 2022. godinu, dostavlja se nadležnom tijelu državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt radi cjelovite provedbe nadzora i na objavu u Službeni vjesnik 

Varaždinske županije. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vidovec u 

području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku  o donošenju Plana djelovanja Općine 

Vidovec u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. 

Odluka  o donošenju  Plana djelovanja Općine Vidovec u području prirodnih nepogoda za 

2023. godinu kao i Plan djelovanja, dostavljaju 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 prihvaćanju Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o usvajanju Strategije upravljanja i 

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

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

Vidovec za razdoblje od 2023. do 2029. godine kao i navedena Strategija dostavljaju 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o komunalnoj naknadi  

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku  o komunalnoj naknadi. Odluka o 

komunalnoj naknadi, 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku  o određivanju vrijednosti boda komunalne 

naknade. 

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o stipendijama Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o stipendijama Općine Vidovec. Odluka o 

stipendijama Općine Vidovec, 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.   

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Odluke o lokalnim porezima Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Odluku o lokalnim porezima Općine Vidovec. 

Odluka o lokalnim porezima Općine Vidovec, 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.   

 

ZAKLJUČAK o donošenju Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanje suca porotnika 

Općinskog suda u Varaždinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi  Rješenje o predlaganju kandidata za imenovanje 

suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

 

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 


