ZAPISNIK
od 19.12.2021. godine
sastavljen na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Visoko, održane u prostorijama Općine
Visoko.
Sjednica vijeća započela je s radom u 16:00 sati.
Sjednicu vijeća otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Visoko Ivan Hadrović
te konstatira da je sjednica sazvana pismenim pozivom KLASA: 021-05/21-01/06 URBROJ:
2186/027-01-21-1 od 08.12.2021. godine.
Molim službenicu da prozove vijećnike.
Jasmina Ceglec
Vrši prozivku vijećnika.
Nakon prozivke predsjednik vijeća konstatira da vijeće broji ukupno 9 vijećnika te na
današnjoj sjednici prisustvuje 7 vijećnika. Prema tome, vijeće ima dovoljan kvorum za
donošenje pravovaljanih odluka.
SJEDNICI PRISUSTVUJU:
Ivan Hadrović, Martina Jež, Dragutin Fruk, Darko Pavliček, Anđelko Tukša, Gordana
Miklečić, Zlatko Deglin
OPRAVDANO ODSUTNA: Marina Stričak
NEOPRAVDANO ODSUTAN: Ivica Baneković

SJEDNICI PRISUSTVUJU I :
Dragutin Mateković, općinski načelnik,
Jasmina Ceglec, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,
Ivana Lendl Trglačnik, viši stručni suradnik- voditelj zapisnika
Ivan Hadrović
Otvaram aktualni sat.
Gordana Mikelčić
1. Pitanje
Moje pitanje odnosi se na ŽC 2175 kod spoja koji ide prema naselju Vrh Visočki,
naime na ŽC izvršeni su radovi rekonstrukcije odnosno asfaltiranja, ali nije završen navedeni
spoj te mještani a i svi koji imaju potrebu ulaziti u naselje Vrh Visočki otežano vozilima ulaze
u naselja prilikom kojeg može doći do oštećenja automobila. Stoga me zanima kada će se
potrebni radovi privesti kraju.
Dragutin Mateković
Odgovor na 1.Pitanje.
Upoznat sam s navedenim problemom, takvih nedovršenih spojeva ima u više
naselja, Županijska uprava za ceste kao naručitelj radova obavještena je o navedenom te
također imam informaciju da će se dovršiti radovi na svim spojevima.
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Ivan Hadrović
Kako nema pitanja od strane vijećnika, prelazimo na prihvaćanje Zapisnika sa 4.
elektronske sjednice održane 26.11.2021. godine i Zapisnika sa 5. telefonske sjednice održane
14.12.2021. godine.
Pitam vijećnike, ima li tko primjedbu na Zapisnike.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu na zapisnike, te predsjednik iste
stavlja na glasovanje, nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće Općine Visoko
jednoglasno donosi,
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Zapisnik sa 4. sjednice
Općinskog vijeća Općine Visoko, održane 26.11.2021. godine.
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Zapisnik sa 5. sjednice
Općinskog vijeća Općine Visoko, održane 14.12.2021. godine.
Nakon toga prelazi se na utvrđivanje dnevnog reda.
Ivan Hadrović
Pitam prisutne da li ima tko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda u pozivu
današnje sjednice. Od prisutnih vijećnika nitko nije imao prijedlog za izmjenu ili dopunu
dnevnog reda stoga predsjednik dnevni red stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće jednoglasno za današnju sjednicu
utvrđuje sljedeći

DNEVNI RED
1. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu, te
projekcije Proračuna Općine Visoko za 2023-2024. godinu.
2. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o izvršenju proračuna Općine Visoko za
2022. godinu.
3. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Visoko za 2022. godinu
4. Razmatranje i
prihvaćanje
prijedloga Programa građenja
komunalne
infrastrukture Općine Visoko za 2022. godinu.
5. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Visoko u 2022. godinu.
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6. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Visoko za 2022. godinu
7. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba za financiranje udruga
građana i političkih stranaka na području Općine Visoko za 2022. godinu.
8. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Visoko u 2022. godinu.
9. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i
predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Visoko u 2022. godinu.
10. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba za Vatrogasnu zajednicu
Općine Visoko i civilnu zaštitu u 2022. godini.
11. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Varaždin za 2022. godinu.
12. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2022. godinu.
13. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu.
14. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022.
godinu.
15. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa korištenja sredstava od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Visoko za 2022. godinu.
16. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava vodnog doprinosa
za 2022.
17. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Proračuna Općine Visoko za 2021.
godinu.
18. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2021.
godinu.
19. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Visoko za 2021. godinu.
20. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa građenja
komunalne
infrastrukture za 2021. godinu.
21. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području Općine Visoko u 2021. godini.
22. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Visoko u 2021. godini.
23. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba za financiranje
udruga građana i političkih stranaka na području Općine Visoko za 2021. godinu.
24. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Visoko u 2021. godini.
25. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom
školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Visoko u 2021.
godini.
26. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba za Vatrogasnu
zajednicu Općine Visoko i Civilnu zaštitu u 2021. godini.
27. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba za obavljanje
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja –Stanica Varaždin za 2021. godinu.
28. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2021. godinu.
29. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.
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30. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih
od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021.
godinu.
31. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Visoko za 2021.
godinu.
32. Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa utroška sredstava vodnog
doprinosa za 2021. godinu.
33. Razmatranje i prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Visoko za 2021. godinu.
34. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Visoko u 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
35. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s
područja Općine Visoko u dječjim vrtićima.
36. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na
području Općine Visoko.
37. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Razmatranje i prihvaćenje prijedloga
Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu te projekcije Proračuna Općine Visoko
za 2023-2024. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu te projekciju Proračuna za 20232024. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim
načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Proračun za 2022 godinu planiran je u iznosu 7.035.000,00 kuna, dok je projekcija
Proračuna za 2023. godinu predviđena u iznosu od 6.708.000,00 kuna, a za 2024. godinu u
iznosu od 6.939.000,00 kuna.
Potom obrazlaže stavku po stavku u prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna i
projekcije.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
prijedlog Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu i projekciju Proračuna za 2023-2024.
godinu. Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali prijedlog Proračuna za 2022. godinu i
projekciju Proračuna za 2023-2024. godinu, te predsjednik isti stavlja na glasovanje. Nakon
provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,
PRORAČUN
Općine Visoko za 2022 godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
Proračun i projekcija prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio
KLASA: 400-01/21-01/1, URBROJ: 2186/027-01-21-2, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
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Točka 2.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o izvršenju proračuna
Općine Visoko za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2022. godinu primili ste u pismenom
obliku pitam vijećnike ima li tko primjedbu na prijedlog Odluke.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbi, te predsjednik prijedlog Odluke
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu.
Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:400-01/21-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1, Odluka će se
objaviti u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 3.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Visoko za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo prijedlog
Programa.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Visoko za 2022. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 363-01/21-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
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Točka 4.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa građenja
infrastrukture Općine Visoko za 2022. godinu

komunalne

Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
prijedlog Programa.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture
Općine Visoko za 2022. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 363-01/21-01/3, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 5.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Visoko u 2021. godinu.
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
prijedlog.
Otvaram raspravu.
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U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Visoko za 2022. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 550-06/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 6.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Visoko za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Općine Visoko za 2022. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 612-13/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 7.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba za financiranje udruga
građana i političkih stranaka na području Općine Visoko za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
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Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
prijedlog Programa.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,

PROGRAM
javnih potreba za financiranje udruga građana i političkih stranaka na području
Općine Visoko za 2022. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 402-01/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 8.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Visoko za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
Program.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
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PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Općine Visoko za 2022. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 620-01/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 9.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i
predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Visoko za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
prijedlog Programa.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
PROGRAM
javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovnaju
na području Općine Visoko za 2022. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 602-01/21-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 10.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba za Vatrogasnu zajednicu
Općine Visoko i civilnu zaštitu u 2022. godini
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
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Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
prijedlog Programa.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
PROGRAM
javnih potreba za Vatrogasnu zajednicu Općine Visoko
i civilnu zaštitu u 2022. godini
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 810-01/21-01/6, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 11.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Varaždin za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Za navedenu točku dnevnog reda primili ste prijedlog navedenog Programa u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade
obrazloženje.
Dragutin Mateković
Program je sastavni dio Proračuna Općine Visoko za 2022. godinu. Obrazlaže stavku
po stavku programa.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedeni
prijedlog Programa.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko, jednoglasno donosi,
PROGRAM
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja – Stanica Varaždin za 2022. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA: 810-01/21-01/7, URBROJ:2186/027-01-21-1.
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“

11
Točka 12.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
2022. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu primili ste
u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da obrazloži navedeni Program.
Dragutin Mateković
Navedenim programom utvrđuje se namjena korištenje i kontrola utroška sredstava
planiranih u 2022. godini kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda
iskorištavanjem šuma, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju. Sredstva iz ovog
Programa koristiti će se za financiranje održavanja komunalne infrastrukture, odnosno
održavanje nerazvrstanih cesta, te na temelju članaka 69. Stavak 4. Zakona o šumama Općinsko
vijeće Općine Visoko dužno je donijeti Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.
godinu.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem na danim obrazloženju.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženi prijedlog Programa, te
predsjednik isti stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno, donosi
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:321-01/21-01/1, URBROJ: 2186/027-01-21-1., a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 13.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog
Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama Općinsko vijeće Općine Visoko dužno je donijeti Program utroška sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu, a kojim se
utvrđuje namjena korištenja i kontrola utroška sredstava naknade namijenjenih za izradu
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prostornih planova te za poboljšanje infrastrukturalne opremljenosti pojedinih područja Općine
Visoko.
Ivan Hadrović
Čuli ste obrazloženje načelnika. Predlažem da prihvatimo navedeni Program.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su obrazloženje koje je podnio Općinski
načelnik te predsjednik isto stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno, donosi
PROGRAM
Utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2022. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:361-02/21-01/4, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"

Točka 14.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022.
godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godine primili ste u pismenom obliku
zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Ovim Programom se raspoređuju namjenski prihodi od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom.
Ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iznosi 2.500,00 kuna i odnosi se na
prihod od privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Prihod od privremenog korištenja namijenjen je podmirenju troškova katastarsko-geodetske
izmjere i troškova postupka koji se vodi u svrhu sređivanja imovinsko pravnih odnosa i
zemljišnih knjiga.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
U svojim diskusijama vijećnici su prihvatli prijedlog Programa korištenja sredstava
ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlsništvu Republike Hrvatske za
2021. godinu, te predsjednik isti stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno, donosi
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PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2022. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:320-02/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 15.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa korištenja sredstava od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Visoko za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta na području Općine Visoko za 2022. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Ovim Programom se utvrđuje namjensko trošenje sredstava ostvarenih od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Visoko u 2022. godini.
Očekivani prihod od naknade za promjenu namjene za poljoprivredno zemljište na području
Općine Visoko u 2022. godini u visini od 1.000,00 kuna rasporedit će se za usluge u svrhu
privođenja funkciji i povećanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
U svojim diskusijama vijećnici su prihvatli prijedlog Programa korištenja sredstava od
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Visoko za 2021. godinu, te
predsjednik isti stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno, donosi
PROGRAM
korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
na području Općine Visoko za 2022. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:320-02/21-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 16.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Programa utroška sredstava
vodnog doprinosa za 2022. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog utroška sredstava vodnog doprinosa također ste primili u pismenom obliku,
zajedno sa materijalom za sjednicu. Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje.
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Dragutin Mateković
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva Općinsko vijeće
Općine Visoko dužno je donijeti Program utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu,
a kojim se utvrđuje namjena korištenja i kontrola utroška sredstava vodnog doprinosa kojeg
plaća investitor u smislu propisa o prostornom urđenju i gradnji. U Proračunu Općine Visoko
za 2022. godinu planirani prihod vodnog doprinosa iznosi 5.000,00 kuna. Sredstva iz ovog
Programa koristit će se za sufinanciranje troškova kanalizacije.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo Prijedlog
programa utroška sredstava vodnog doprinosa. Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženi prijedlog te predsjednik
isti stavlja na glasovanje
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno, donosi

PROGRAM
Utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu .
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:325-11/21-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 17.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Proračuna
Općine Visoko za 2021. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu primili ste u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Vidljivo je iz samih Izmjena i dopuna Proračuna da ih donosimo zbog smanjenja
Proračunskih sredstva i to s 8.130.000,00 kuna na 7.445.000,00 kuna.
Potom, obrazlaže stavku po stavku u prihodovnoj i rashodovnoj strani Izmjena i
dopuna Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama članovi vijeća prihvatili su predloženi prijedlog te predsjednik
isti stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi
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IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA
Općine Visoko za 2021. godinu
Izmjene i dopune Proračuna prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio
KLASA: 400-01/20-01/2 URBROJ: 2186/027-01-21-2, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 18.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune plana
razvojnih programa za 2021. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna plana razvojnih programa za razdoblje 2021. godine primili
ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Plan razvojnih programa vezan je za Izmjene i dopune Proračun te je njegov sastavni
dio, a u njemu su razrađene planirane investicije za razdoblje od 2021. godine.
Obrazlaže stavku po stavku.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihvatimo navedene
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za razdoblje 2021. godine.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su podržali predloženi prijedlog, te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PLANA
razvojnih programa Općine Visoko za 2021. godinu
Izmjene i dopune plana razvojnih programa prileže
Zapisniku i čine njegov sastavni dio
KLASA: 400-01/20-01/3, URBROJ: 2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 19.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Visoko za 2021. godinu
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje
2021. godine primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Za navedenu točku dnevnog reda
primili ste
prijedlog Izmjena
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Visoko za 2021.

i
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godinu. Program je usklađen sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Visoko za 2021.
godinu. Potom obrazlaže svaku stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik prijedlog Izmjena i
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Visoko za 2021. godinu.
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:363-01/20-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 20.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa građenja
infrastrukture za 2021. godinu

komunalne

Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Za navedenu točku dnevnog reda
primili ste
prijedlog Izmjena i
dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Program je usklađen sa
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu. Potom obrazlaže svaku
stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik prijedlog Izmjena i
dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:363-01/20-01/3, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
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Točka 21.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi na području Općine Visoko u 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu
primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Primili ste prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Visoko za 2021. godinu. Program je usklađen sa Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu. Potom obrazlaže svaku stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:550-06/20-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 22.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Visoko za 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu primili
ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Primili ste prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Visoko za 2021. godinu. Program je usklađen sa Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Visoko za 2021. godinu. Potom obrazlaže svaku stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
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Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:612-13/20-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 23.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba
za financiranje udruga građana i političkih stranaka
na području Općine Visoko za 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za financiranje udruga građana i
političkih stranaka za 2021. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za
sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Primili ste prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za financiranje udruga
građana i političkih stranaka na području Općine Visoko za 2021. godinu. Program je usklađen
sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu. Potom obrazlaže svaku
stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko
jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba za financiranje
udruga građana i političkih stranaka za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:402-01/20-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 24.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u sportu na području Općine Visoko za 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu primili
ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.

19
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Primili ste prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih u sportu na području Općine
Visoko za 2021. godinu. Program je usklađen sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Visoko za 2021. godinu. Potom obrazlaže svaku stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u sportu za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:620-01/20-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 25.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Visoko za 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Primili ste prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i
predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Visoko za 2021. godinu. Program je
usklađen sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu. Potom
obrazlaže svaku stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u osnovnom školstvu i
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:602-01/20-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 26.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba
za vatrogasnu zajednicu Općine Visoko i civilnu zaštitu za 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Primili ste prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba vatrogasnu zajednicu
Općine Visoko i civilnu zaštitu za 2021. godinu. Program je usklađen sa Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu. Potom obrazlaže svaku stavku programa
zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba za vatrogasnu zajednicu Općine Visoko
i civilnu zaštitu za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:810-01/20-01/6, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 27.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa javnih potreba
za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja
- Stanica Varaždin za 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
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Dragutin Mateković
Primili ste prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za obavljanje
djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Varaždin za 2021. godinu. Program je
usklađen sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Visoko za 2021. godinu. Potom
obrazlaže svaku stavku programa zasebno.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjrnr i dopune
Programa stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko
jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Varaždin za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:810-01/20-01/7, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 28.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjene i dopune Programa utorška sredstava šumskog
doprinosa za 2021. godini
Ivan Hadrović
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa primili ste u
pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Navedenim programom utvrđuje se namjena korištenje i kontrola utroška sredstava za
2021. godinu kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda
iskorištavanjem šuma, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju. Sredstva iz ovog
Programa koristiti će se za financiranje održavanja komunalne infrastrukture, odnosno
održavanje nerazvrstanih cesta, te na temelju članaka 69. Stavak 4. Zakona o šumama Općinsko
vijeće Općine Visoko dužno je donijeti Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2021. godinu.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
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Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:321-01/20-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1,
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 29.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Ivan Hadrović
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama Općinsko vijeće Općine Visoko dužno je donijeti Izmjene i dopune Programa utroška
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu,
a kojim se utvrđuje namjena korištenja i kontrola utroška sredstava naknade namijenjenih za
izradu prostornih planova te za poboljšanje infrastrukturalne opremljenosti pojedinih područja
Općine Visoko.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:361-02/21-01/4, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 30.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih
od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. Godinu
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Ivan Hadrović
Izmjene i dopune Programa za 2021. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Ovim Izmjenama i dopunama Programa za 2021. godinu se raspoređuju namjenski
prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na
korištenje izravnom pogodbom. Ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
iznosi 2.500,00 kuna i odnosi se na prihod od privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske. Prihod od privremenog korištenja namijenjen je podmirenju
troškova katastarsko-geodetske izmjere i troškova postupka koji se vodi u svrhu sređivanja
imovinsko pravnih odnosa i zemljišnih knjiga.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike hrvatske za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:320-02/20-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 31.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od promjene
namjene poljoprivrednim zemljištem
Na području Općine Visoko za 2021. godinu
Ivan Hadrović
Izmjene i dopune Programa za 2021. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Ovim Izmjenama i dopunama Programa se utvrđuje namjensko trošenje sredstava
ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine
Visoko u 2021. godini. Očekivani prihod od naknade za promjenu namjene za poljoprivredno
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zemljište na području Općine Visoko u 2021. godini u visini od 1.000,00 kuna rasporedit će se
za usluge u svrhu privođenja funkciji i povećanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Korištenja sredstava od promjene namjene
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Visoko za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:320-02/20-01/2, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 32.
Razmatranje i prihvaćanje Izmjena i dopuna
Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu
Ivan Hadrović
Izmjene i dopune Programa za 2021. godinu primili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva Općinsko vijeće
Općine Visoko dužno je donijeti Izmjene i dopune Program utroška sredstava vodnog
doprinosa za 2021. godinu, a kojim se utvrđuje namjena korištenja i kontrola utroška sredstava
vodnog doprinosa kojeg plaća investitor u smislu propisa o prostornom urđenju i gradnji. U
Proračunu Općine Visoko za 2021. godinu planirani prihod vodnog doprinosa iznosi 1.000,00
kuna. Sredstva iz ovog Programa koristit će se za sufinanciranje troškova iskopa i
produljivanja odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik Izmjene i dopune
Programa, stavlja na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine
Visoko jednoglasno donosi,
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IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Utroška sredstava vodnog doprinosa za 2021. godinu
Program prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:325-11/20-01/1, URBROJ:2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije"
Točka 33.
Razmatranje i prihvaćanje Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Visoko za 2021. godinu
Ivan Hadrović
Molim općinskog načelnika da dade obrazloženje za ovu točku dnevnog reda
Dragutin Mateković
Člankom 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.Također uz ovu točku dnevnog reda vezana je i naredna točka dnevnog
reda. Dakle s obzirom na navedeno, Analizu stanja sustava civilne zaštite primili ste u
pismenom obliku. Obrazlaže Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Visoko
za 2021. godinu.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju.
Pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
Od prisutnih vijećnika nitko nije imao primjedbu te predsjednik prijedlog Analize
sustava civile zaštite na području Općine Visoko stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi
A NA L I Z U
stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Visoko za 2021. godinu
Analiza prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio,
KLASA:810-01/21-01/4 URBROJ: 2186/027-01-21-01.
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“
Točka 34.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne
zaštite na području Općine Visoko u 2022. godini s finacijskim učincima
za trogodišnje razdoblje
Ivan Hadrović
S obzirom da je načelnik za ovu točku dnevog reda dao već obrazloženje u sklopu
prethodne točke, a Plan razvoja sustava civilne zaštite dobili ste u pismenom obliku zajedno sa
materijalom za sjednicu, pitam vijećnike ima li tko primjedbu.
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Od prisutnih nitko više nije imao primjedbu te predsjednik prijedlog Plana stavlja na
glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Visoko u 2022. godini s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Plan prileži zapisniku i čini njegov sastavni ,dio,
KLASA:810-01/21-01/5 URBROJ: 2186/027-01-21-1.
a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“

Točka 35.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova
boravka djece s područja Općine Visoko u dječjim vrtićima
Ivan Hadrović
Prijedlog Odluke primili ste u pismenom obliku zajedno sa materijalom za sjednicu.
Molim načelnika da dade obrazloženje.
Dragutin Mateković
Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja troškova boravka djece u dječjim
vrtićima za korisnike s prebivalištem na području Općine Visoko. Ovom Odlukom sufinancirat
će se program boravka djeteta u vtiću koji će dijete pohađati s iznosom od 800,00 kuna po
djetetu, što znači da povećavamo iznos dosadašnjeg sufinanciranja vrtića koji je iznosio 700,00
kuna.
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihavatimo prijedlog
Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Visoko u dječjim vrtićima.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili predloženi prijedlog te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovnja Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi

ODLUKA
sufinanciranju troškova boravka djece s područja
Općine Visoko u dječjim vrtićima
Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio
KLASA: 601-01/21-01/1, URBROJ: 2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije»
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Točka 36.
Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o dopuni
Odluke o komunalnom redu na području Općine Visoko
Dragutin Mateković
Ovu Odluku potrebno je donijeti iz razloga što se dopunjuje Odluka o komunalnom redu
na području Općine Visoko. U članku 10. Iza stavka 1. Dodaje se novi stavak 2. Koji glasi: „Na
svim površinama javne namjene potrebno je osigurati mogućnost korištenja istih na način koji
omogućava kretanje osoba sa posebnim potrebama.“
Ivan Hadrović
Zahvaljujem načelniku na danom obrazloženju, predlažem da prihavatimo prijedlog
Odluke.
Otvaram raspravu.
U svojim diskusijama vijećnici su prihvatili predloženi prijedlog te predsjednik isti
stavlja na glasovanje.
Nakon provedenog glasovnja Općinsko vijeće Općine Visoko jednoglasno donosi

ODLUKA
o dopuni Odluke o komunalnom redu
na području Općine Visoko
Odluka prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio
KLASA: 363-05/19-01/3, URBROJ: 2186/027-01-21-1, a
objaviti će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije»

Točka 37.
Pitanja i prijedlozi
Dragutin Mateković
S obzirom na nadolazeće Božićne blagdane kao i svake godine postavljeni su svjetleći
ukrasi u samom centru.
S obzirom na trenutnu situaciju – epidemiju izazvanu koronavirusom, na staru godinu
dakle 31.12.2021. godine, vjerovatno u ponoć ispred društvenog doma neće biti tradicionalnog
dočeka uz kuhano vino, čaj i veselje.
Ako će mogućnosti dozvoliti, ispalit će se vatromet u znak ispraćaja stare i dočeka
Nove godine.
S obzirom da nam je ovo najvjerojatnije zadnja sjednica u ovoj godini, svima Vam se
zahvaljujem na podršci i zajedničkom radu i trudu, te Vam svima želim blagoslovljene i vesele
nadolazeće blagdane.

Ivan Hadrović
Od prisutnih nitko više nije imao pitanja ni prijedloga
Time je dnevni red današnje sjednice završen, predsjednik se zahvaljuje svima na
odazivu i sudjelovanju u raspravi.
Dovršeno u 18:20 sati.

ZAPISNIČAR:
I. Lendl Trglačnik

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ivan Hadrović

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/6
URBROJ: 2186/027-01-21-2
Visoko, 19.12.2021.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Visoko (Službeni vjesnik Varaždinske
županije broj: 26/21), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici održanoj 19.12.2021.
godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

I.
Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Zapisnik sa 4. sjednice
Općinskog vijeća Općine Visoko, održane 26.11.2021. godine.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ivan Hadrović

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/6
URBROJ: 2186/027-01-21-3
Visoko, 19.12.2021.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Visoko (Službeni vjesnik Varaždinske
županije broj: 26/21), Općinsko vijeće Općine Visoko, na sjednici održanoj 19.12.2021.
godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

I.
Općinsko vijeće Općine Visoko razmotrilo je i prihvatilo Zapisnik sa 5. sjednice
Općinskog vijeća Općine Visoko, održane 14.12.2021. godine.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Ivan Hadrović

