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REPUBLIKA HRVATSKA  

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

 

KLASA:   024-01/22-01/13 

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

Vidovec,   29.12.2022.  

 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 

s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, održane dana 

29.  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 predstavnika Čistoće d.o.o. Varaždin. 

 

UTVRĐIVANJE KVORUMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA : 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici prisutno 11 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 

 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA :  Matija 

Mihalina i Nikola Pozder – ispričali 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 i Ivan Bistrović predstavnik Čistoće d.o.o. Varaždin.  
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USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA S 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC ODRŽANE DANA 15.12.2022. 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec? Ako nema dajem na 

glasanje skraćeni zapisnik i objedinjene zaključke s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec“.  

 

Tko je za : 11   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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vidovec usvojeni jednoglasno, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA ZA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VIDOVEC 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na dnevni red koji ste zaprimili u materijalima za 15. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Vidovec.  Tko je za takav dnevni red?“ 

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :   0 

Ima li suzdržanih :   0   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je dnevni red za 15. 

sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćeni jednoglasno, sa 11 glasova od 11 

prisutnih članova Općinskog vijeća.  

 

Usvojeni  

D N E V N I    R E D 

 

1. Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu, 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja s troškovnikom 

radova za groblje Vidovec u 2023. godini, 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog 

mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu, 

4. Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije 

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

5. a) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu, 

b) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2022.godinu, 

c) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Vidovec za 2022.godinu, 

d) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec 

za 2022.godinu, 
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e) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na 

području Općine Vidovec u 2022. godini, 

6. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vidovec za 2022. godinu, 

             Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec  

za 2022. godinu 

b) Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima, 

      Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2023. 

godinu s trogodišnjim učincima, 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika za 2023. godinu, 

8. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec, 

9. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec, 

10. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec, 

11. Razmatranje o potrebi poboljšanja sigurnosti u prometu na nerazvrstanim cestama 

postavljanjem prometnih znakova, 

12. Razno 

 

 

Točka 1. 

Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na prvu točku Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu. Molim 

gospodina Bistrovića za pojašnjenje“.  

 

Ivan Bistrović, predstavnik Čistoće d.o.o. podnio je Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 

razdoblje 2021. godine,  koje se odnosi na održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja 

i ukopa pokojnika te uređivanju putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala gospodinu Bistroviću, ima li pitanja kakvih u vezi Izvješća? Koliko vidim nema, pa 

dajem takvo Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu na glasanje“.  

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Izvješće o 

poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu prihvaćeno, sa 11  glasova od  11 prisutnih 

članova Općinskog vijeća.   

 

  

 

 

 

 

Točka 2. 
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Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja s 

troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2023. godini 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na drugu točku prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja 

groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2023. godini.“ 

 

Ivan Bistrović, predstavnik Čistoće d.o.o. obrazložio je Program uređenja i održavanja groblja 

s troškovnikom radova na groblju Vidovec za 2023. godinu kao i cijenu grobne naknade. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala gospodinu Bistroviću, ima li pitanja kakvih, nema, dajem na glasanje prijedlog Odluke 

o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja s troškovnikom i cijenom grobne 

naknade za 2023. godinu, kako je predloženo.“ 

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za groblje 

Vidovec u 2023. godini prihvaćena, sa 11 glasova od  11 prisutnih članova Općinskog 

vijeća. 

   

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele 

grobnog mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na treću točku prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade 

kod dodjele grobnog mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu.“ 

 

Ivan Bistrović, predstavnik Čistoće d.o.o. obrazložio je visinu i način plaćanja naknade kod 

dodjele grobnom mjesta na groblju u Vidovcu koja se uglavnom odnosila na usklađenje sa 

promjenom valute iz kune u euro.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još kakvih pitanja. Nema, dajem takav prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu 

plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na glasanje.“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

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

Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na starom i novom 

dijelu groblja u Vidovcu prihvaćena, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.   

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  
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„Zahvaljujem se gospodinu Bistroviću na dolasku“.  

 

Gospodin Ivan Bistrović zahvalio se svima, uputio novogodišnju čestitku te napustio  sjenicu 

Općinskog vijeća Općine Vidovec u 19 sati i 15 minuta.  

 

Točka 4. 

Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu i projekcije 

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

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na četvrtu  točku prijedlog 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2022. 

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

 

Bruno Hranić podnio je obrazloženje prijedloga 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec 

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

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala lijepa načelniku, ima pitanja, nema, dajem takav prijedlog 3. Izmjena i dopuna na 

glasanje.“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je su 3. Izmjene i dopune 

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

(3. i 6. razina) sa obrazloženjem prihvaćene, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.   

 

Točka 5. 

a) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu, 

b) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vidovec za 2022.godinu, 

c) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2022.godinu, 

d) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 

Vidovec za 2022.godinu, 

e) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području Općine Vidovec u 2022. godini, 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na petu točku tu predlažem i otvaram diskusiju po svim točkama, a glasovat će se 

po svakoj točci zasebno“.  

 

 

 

Prelazimo na točku pod a) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu, otvaram raspravu.“ 
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Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec ukratko je pojasnio prijedloge 3. Izmjena i dopuna 

Programa koji su usklađeni sa 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vidovec za 2022. 

godinu.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko, nema. Prelazimo na glasanje, pod a) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 

2022.godinu.“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. Izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Vidovec za 2022. godinu prihvaćena, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova 

Općinskog vijeća.   

 

Prelazimo na glasanje pod b) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu. 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. Izmjena i 

dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 

2022. godinu prihvaćena, sa 11  glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Prelazimo na točku pod c) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2022.godinu. 

 

Tko je za :  11 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. Izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022. 

godinu prihvaćena, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Prelazimo na točku pod d) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi Općine Vidovec za 2022. godinu. 

 

Tko je za : 11 članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. Izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022. godinu 

prihvaćena, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.   
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Također dajem na glasanje točku pod e) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2022. godini. 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je 3. Izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine 

Vidovec u 2022. godini prihvaćena, sa  11 glasova od 11  prisutnih članova Općinskog 

vijeća.   

Točka 6. 

a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite  

na području Općine Vidovec za 2022. godinu, 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite  

na području Općine Vidovec za 2022. godinu 

 

b) Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite  

na području Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima, 

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području  

Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na šestu točku  a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu i Prijedlog Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu, otvaram raspravu.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec podnio je izvješće vezano uz Analizu stanja sustava 

CZ za 2022. godinu i Plan razvoja sustava CZ za 2023. godinu.  

 

Za riječ javila se članica Vijeća Ines Pavleković. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Hvala, ima još netko, nema. Dajem na glasanje točku a) Prijedlog Zaključka o usvajanju 

Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu i prijedlog 

Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu.“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je prihvaćeni 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec 

za 2022. godinu i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 

2022. godinu, sa 11 glasova od 11  prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Dajem na glasanje točku b) Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima i prijedlog Plana razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima. 



Skraćeni zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec, 29.12.2022. Stranica 8 
 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je prihvaćeni 

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vidovec 

za 2023. godinu s trogodišnjim učincima i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima, sa 11 glasova od 11  prisutnih 

članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na sedmu točku prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu. Ima li nekih pitanja, 

nema. Dajem takav prijedlog Odluke na glasanje.“ 

 

Tko je za : 11  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  0 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o 

raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika za 2023. godinu prihvaćena, sa 11 glasova od 11 prisutnih članova Općinskog 

vijeća.   

 

Točka 8. 

Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na osmu točku prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća 

Općine Vidovec. U materijalima ste zaprimili prijedlog Odluke, a vezano je uz povećanje. Da 

li ima pitanja.“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je prijedlog Odluke o visini naknade 

članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko. Ako nema, dajem takav prijedlog Odluke o visini naknade članovima 

Općinskog vijeća Općine Vidovec na glasanje.“  

 

 

 

Tko je za : 9  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  2 člana Vijeća 
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Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je Odluka o visini 

naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec prihvaćena, sa 9 glasova od 11  

prisutnih članova Općinskog vijeća.   

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika  

Općinskog vijeća Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na devetu točku prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Vidovec. Otvaram raspravu.“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je prijedlog Odluke o visini naknade za rad 

predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima još netko. Ako nema dajem prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Vidovec na glasanje.“ 

 

Tko je za : 9  članova Vijeća 

Tko je protiv :  0    

Ima li suzdržanih :  2 člana Vijeća 

 

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

naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec, prihvaćena sa 9 glasova 

od 11 prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika  

Općine Vidovec 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na desetu točku prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika 

Općine Vidovec. 

  

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec obrazložio je prijedlog Odluke o plaći i ostalim 

materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec.  

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Ima pitanja, nema. Dajem prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika 

Općine Vidovec na glasanje.“  

 

Tko je za :  9 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 plaći i 

ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec, prihvaćena sa 9  glasova od 11   

prisutnih članova Općinskog vijeća.   

 

Točka 11. 
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Razmatranje o potrebi poboljšanja sigurnosti u prometu na nerazvrstanim cestama 

postavljanjem prometnih znakova 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Prelazimo na sljedeću točku, a to je razmatranje prijedloga o potrebi postavljanja prometnih 

znakova na nerazvrstanim cestama, radi povećanja sigurnosti u prometu. Da li imate kakve 

prijedloge, izvolite načelniče.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Imamo nekoliko sporednih cesta kod kojih vrijedi pravilo desnoga pa predlažem da se donese 

odluka da se obilježe postavljanjem prometnog ogledala ili znaka stop u svim takvim 

nerazvrstanim cestama na području općine Vidovec u cilju poboljšanja stanja sigurnosti u 

prometu i u suradnji sa policijom ( kao što su u naselju Tužno ulica Vinogradska, Braće Radića, 

Selska i Radnička, u naselju Prekno od mosta desno, u naselju Domitrovec, u naselju 

Nedeljanec ulica Livadska, Športska i Braće Radića, u Zamlači kod igrališta tri ulice i u naselju 

Zamlača ulica Livadska, Plitvička, Vukovarska, Ivice Uranića ulica i ulica Ante Starčevića ).  

Što se tiče samog prometa, dobili smo i od strane PU Varaždinske dopis kojim predlažu da se 

smanji ograničenje brzine kretanja po nerazvrstanim cestama na 40 km/h, zbog nesreća koje se 

dešavaju. 

Mi smo jedna od boljih Općina koja radi i na postavljanju prometnih znakova i na obilježavanju 

pješačkih prijelaza, pa ako netko ima još neki drugi prijedlog ili ako smatrate da ima potrebe 

da se negdje napravi pješački prijelaz, nije problem javite nam i riješiti će se“. 

 

U raspravi sudjelovali su članovi Općinskog vijeća : Danijel Mašić, Ljubica Hosni, Ines 

Pavleković i Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Da li ima nekih drugih prijedloga. Nema, da li ste svi suglasni sa postavljanjem prometnih 

znakova na nerazvrstanim cestama na području općine Vidovec“. 

 

Tko je za: 11 članova Vijeća 

Tko je protiv: 0 

Ima li suzdržanih: 0 

 

Konstatiram jednoglasno. 

12. Razno 

 

David Šantek član Općinskog vijeća:  

„Pitanje kanalizacije, završetak  do 01.03. ili, da li se zna nešto?“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Koliko ja imam informaciju, naša Općina bi trebala biti dovršena krajem petog mjeseca, sa 

svim radovima, sanacijom i asfaltiranjem.“  

 

 

Ivan Benček član Općinskog vijeća: 

„U ime svoje Udruge umirovljenika, želim se zahvaliti svima, a posebno Jedinstvenom 

upravnom odjelu na sveukupnoj pomoći i svima čestitam i želim sretnu Novu godinu.“  

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 
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„Imamo Nogometni klub u Vidovcu koji nam je u jako velikom problemu. Svjedočili ste 

kojekakvom prepucavanju preko društvenih mreža. Klub je u teškoj financijskoj situaciji i 

najvjerojatnije im prijeti ovrha za nepodmirena dugovanja. Ljudima se objašnjava da Općina 

ne isplaćuje novce, a novci se redovno doznačuju Klubu preko Zajednice. Režije smo podmirili 

koliko smo mogli i jedino NK Vidovec nije na vrijeme predao račune za režije od 6 mjeseca 

nadalje. Na osnovu onoga što mi znamo Općina ne može više stajati iza takvog poslovanja 

Kluba, jer ovo ne ide u dobrom smjeru, a na kraju će Općina ili ja biti odgovorni za koje kakva 

dugovanja.“  

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća: 

„To je istina što sad govorite. Općina nije podmirila račun dok nije dobila račun? Mi imamo 

saznanja da on redovito šalje račune Općini, jer ako je to istina onda on laže.“ 

 

Bruno Hranić načelnik Općine: 

„Evo tu je Emina, može i ona to potvrditi.“ 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća:  

„Evo i Ljubica je tu koja je preuzela Zajednicu sportskih udruga i sada je predsjednica 

Zajednice, pa može pojasniti. Nedugo je bila Skupština Zajednice sportskih udruga i sva 

sredstva su isplaćena, znači svaki Klub, svaka članica ZŠU je prema kriterijima namirena.“  

 

Ljubica Hosni članica Općinskog vijeća i predsjednica Zajednice sportskih udruga : 

„Htjela sam samo vezano na režije, ne bi htjela da nakon ove sjednice bude nekih upitnika ili 

nesporazuma. Znate da smo mi u proračuna imali 15.000,00 kuna za predviđene troškove 

odnosno za sufinanciranje režijskih troškova za klubove i da smo donesli novu odluku da će se 

to povećati na iznos koliko to bude moguće. Činjenica je da niti jedan klub nije mogao svoje 

troškove pokriti sa sredstvima koje je dobio od Općine. Dakle problem nije samo u režiji, vama 

je daleko veći problem u tim nekakvih osnovnim troškovima koji su nevjerojatno veliki 

odnosno dubioze. 

Ono na što apeliram je, da niti jedan klub i niti jedna udruga ne može funkcionirati na jednoj 

osobi. Mislim da imate nevjerojatno veliku grešku, a to je da nemate niti izvršne odbore niti 

izvještaje, a da ne govorim o osnovnim skupštinama napravljenim kako treba. Osobno sam član 

Izvršnog odbora u našem Klubu u Tužnom i mislim da nama ne prođe niti jedan mjesec da mi 

nemamo Izvršni odbor u kojem ima 23 ljudi. Molim Vas napravite Izvršni odbor, proširite 

djelovanje unutar kluba na više od jedne osobe“. 

 

Danijel Mašić član Općinskog vijeća: 

„Moje saznanje je da djeca nisu trenirala u klubu jer nije bilo grijanja ni tople vode i da Općina 

nije podmirila račune, zbog toga djeca ne treniraju u Vidovcu, tako sam ja upućeni“. 

 

Bruno Hranić načelnik Općine Vidovec: 

„Možete dobiti uvid u sve izvode, sve te račune, kome i koliko je isplaćeno. Bitno je i 

napomenuti da uz sve neplaćene obveze koje su preko 60.000 kuna nisu platili ni trenera, a to 

su isto obveze koje su preostale nogometnog centra Vidovec“.   

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su svi članovi Općinskog vijeća Općine Vidovec. 

 

Krunoslav Bistrović predsjednik Općinskog vijeća: 

„Da li ima još netko pod točkom razno. Ovime zatvaram 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Vidovec u 20 sati i 15 minuta“.  
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