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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA:  024-01/22-01/12 

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

Vidovec,   15.12.2022. 

 

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA 14. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 15.  PROSINCA  2022. GODINE  

 

ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mirovanja 

mandata i nastavku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća Općine Vidovec 

Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata članice 

Općinskog vijeća Općine Vidovec i nastavku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća 

Općine Vidovec. Na temelju Izvješća utvrđuje se : 

1. Ivančica Košić Čačić s danom 06.12.2022. godine nastavlja obnašati dužnost članice 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, osmog dana od dana dostave obavijesti o prestanku 

mirovanja mandata, sukladno članku 79. stavku 8. Zakona o lokalnim izborima („Narodne 

novine“ broj:144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21). 

2.Petra Pozder s danom 06.12.2022. godine prestaje s obnašanjem dužnost zamjenice članice  

Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 

 

ODLUKA o donošenju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu (2. i 6. razina) i Projekcije 

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

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Proračun Općine Vidovec za 2023. godinu (2. i 6. 

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

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

Vidovec za 2024. i 2025. godinu (2. 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.   

 

ZAKLJIČAK o donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 

2023. godinu. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vidovec za 2023. 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. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17737
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17735
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44113
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46705
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=47998
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ODLUKA o donošenju a)  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na   

području  Općine Vidovec za 2023. godinu  

b)  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. 

godinu,  

c)  Programa javnih potreba Općine Vidovec za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području  Općine Vidovec za 2023. godinu uz korekciju članka 5. na način 

da se u opisnom dijelu tablice briše točka 11. obzirom da se ponavlja i izvrši ispravak 

ukupnog iznosa aktivnosti u tablici i tekstualnom dijelu., zatim Program održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023. godinu i Program javnih 

potreba Općine Vidovec za 2023. godinu. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Vidovec za 

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

2023. godinu i Program javnih potreba Općine Vidovec za 2023. 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 donošenju Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Program gradnje objekata društvene infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2023. godinu. Program gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području Općine Vidovec za 2023. 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.   

 

ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 

2023. godinu. Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. 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.   

 

ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Program utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu. Program utroška sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. 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.   

 

ODLUKA o donošenju Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Program utroška sredstava naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini. Program utroška sredstava naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini, 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.   
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ODLUKA o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 2023. godinu (3.i 6. 

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

razina)   

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Financijski plan Dječjeg vrtića „Škrinjica“ za 

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

2024. i 2025. godinu (2. razina).  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti 

ustanova predškolskog odgoja 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje 

djelatnosti ustanova predškolskog odgoja. 

Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja, 

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 Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o socijalnoj skrbi Općine Vidovec. Odluka o 

socijalnoj skrbi 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  Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku  o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Vidovec. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja 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. 

 

ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana davanja koncesija za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Godišnji plan davanja koncesija za 2023. godinu. 

Godišnji plan davanja koncesija za 2023. 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 donošenju Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana  

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. godinu. Odluka o usvajanju 

Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2021. 

godinu kao i Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom, 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 donošenju Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vidovec za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o usvajanju Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vidovec za 2023. godinu.  
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Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec 

za 2023. godinu kao i Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 

2023. 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. Ovaj 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o stavljanju van snage Rješenja o predlaganju kandidata za imenovanja suca 

porotnika Općinskog suda u Varaždinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec na sjednici održanoj dana 21.11.2022. godine donijelo je 

Rješenje o predlaganju kandidata Davida Šanteka za imenovanje suca porotnika Općinskog 

suda u Varaždinu. 

Obzirom da isti, sukladno kriterijima, ne može obnašati dužnost suca porotnika, stavlja se van  

snage Rješenje o predlaganju kandidata za imenovanja suca porotnika  Općinskog suda u 

Varaždinu KLASA:711-01/22-01/03 URBROJ:2186-10-01/1-22-03 od 21.11.2022.  

Zbog nemogućnosti pronalaska kandidata za imenovanje suca porotnika, Općinsko vijeće 

Općine Vidovec zauzelo je stav da se iz navedenog razloga neće predložiti sudac porotnik 

Općinskog suda u Varaždinu. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se 

na znanje Komisiji za izbor i imenovanje Županijske skupštine Varaždinske županije 

nadležnoj za provedbu postupka imenovanja suca porotnika.  

 

ODLUKU o stavljanju van snage 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 

Ovom Odlukom stavlja se van snage 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 

objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ broj: 90/2022. Ova Odluka stupa na 

snagu danom donošenja. 

 

ODLUKU o parcelaciji katastarskih čestica broj 671/3  i 674/1 sve k.o. Cerje Tužno 

Općinsko vijeće Općine Vidovec suglasno je da se pristupi parcelaciji katastarske čestice broj 

671/3 k.o. Cerje Tužno, naslijeđene kao ošasna imovina u ½ suvlasničkom dijelu te 

katastarske čestice broj 674/1 k.o. Cerje Tužno, ukupne površine 6.738 m2.  

Parcelacija katastarskih čestica iz članka 1. ove Odluke izvršiti će se na način da Općini 

Vidovec pripada kuća i gospodarske zgrade ukupne površine 1691 m2 te dvije oranice ukupne 

površine 1368 m2.  Preostali dio katastarskih čestica iz članka 1. ove Odluke u naravi oranica 

površine 3679 m2 pripada drugom suvlasniku upisanom u zemljišnoj knjizi. 

Po izvršenoj parcelaciji katastarskih čestica iz članka 1. ove Odluke na način iz članka 2. ove 

Odluke i sređivanja vlasničkog stanja, pokrenuti će se postupak prodaje iste putem javnog 

natječaja. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

ODLUKU o isplati naknade Lei Lesar Dolenc  

Na prijedlog načelnika Općine Vidovec, Općinsko vijeće Općine Vidovec suglasno je da se 

izvrši isplata jednokratne novčane naknade predsjednici Koordinacijskog odbora akcije 

„Gradovi i općine - prijatelji djece“ za Općinu Vidovec Lei Lesar Dolenc iz Hraščana, za rad i 

postignute uspjehe te za pokrivanje dijela troškova putovanja u obavljanju dužnosti 

predsjednice Koordinacijskog odbora. Naknada u iznosu od 1.000,00 kuna, isplaćuje se na 

račun predsjednice Koordinacijskog odbora  iz  II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Vidovec za 2022. godinu. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 


