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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIDOVEC 

Općinsko vijeće Općine Vidovec  

    

KLASA:  024-01/22-01/13 

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

Vidovec,   29.12.2022. 

 

OBJEDINJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE 

DONIJETI NA 15. SJEDNICI 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC 

ODRŽANE DANA 29.  PROSINCA  2022. GODINE  

 

ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o poslovanju groblja Vidovec za 2021. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec prihvaća Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2021. 

godinu, a koje podnosi društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13, kao isporučitelj 

komunalne djelatnosti održavanja groblja Vidovec. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja s 

troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2023. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja 

groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2023. godini, u predloženom tekstu. 

Odlukom o prihvaćanju Programa uređenja i održavanja groblja također  je prihvaćeni jedinični 

iznos grobne naknade koji iznosi 45,62 kn/m2 grobnog mjesta, odnosno 6,05 eur/m2 grobnog 

mjesta. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod 

dodjele grobnog mjesta na starom i novom dijelu groblja u Vidovcu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja 

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

Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na 

starom i novom dijelu groblja u Vidovcu, dostavlja se na objavu u Službeni vjesnik Varaždinske 

županije.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   

 

ODLUKA o donošenju 3. 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 donosi 3. Izmjene i dopune Proračuna  Općine Vidovec za 

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

3. Izmjene i dopune 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.   
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ODLUKA o donošenju  

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

području Općine Vidovec za 2022.godinu 

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

Vidovec za 2022.godinu 

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

2022.godinu 

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

2022.godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi sljedeće : a)  3. Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2022.godinu, 

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

Vidovec za 2022.godinu, c) 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Vidovec za 2022.godinu, d) 3. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba 

u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2022.godinu.  

3. Izmjene i dopune Programa iz članka 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 donošenju 3. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture 

na području Općine Vidovec u 2022. godini 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata 

društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2022. godini. 

3. Izmjena i dopuna Programa iz članka I. ove Odluke, 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 Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Vidovec za 2022. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Vidovec za 2022. godinu. 

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, 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 Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Vidovec za 2023. godinu s trogodišnjim učincima 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne 

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

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, 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 donošenju Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2023. godinu. 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika 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.   

 

ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine 

Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o visini naknade članovima Općinskog vijeća 

Općine Vidovec. Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća 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 visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o visini naknade za rad predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Vidovec. Odluka o visini naknade za rad predsjednika Općinskog 

vijeća 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 plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine 

Vidovec 

Općinsko vijeće Općine Vidovec donosi Odluku o plaći i ostalim materijalnim pravima 

načelnika Općine Vidovec. Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika 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  poboljšanju sigurnosti u prometu 

Općinsko vijeće Općine Vidovec razmatralo je prijedlog  o potrebi poboljšanja sigurnosti u 

prometu na nerazvrstanim cestama postavljanjem prometnih znakova te je suglasno da se 

pristupi postavljanju prometnih znakova na nerazvrstanim cestama na području općine 

Vidovec. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

  

Općinsko vijeće Općine Vidovec 

PREDSJEDNIK 

Krunoslav Bistrović 

 

 


