
 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/20-01/07 

URBROJ: 2109/19-01-20-3 

Vratišinec, 15.12.2020. 

 

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19), članka 34. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 5/13, 8/14, 6/16, 1/18, 10/18, 4/20), članka 1. stavak 2. točke 12. Odluke 

Nacionalnog stožera Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških 

mjera za područje Međimurske županije (KLASA: 810-06/20-01/07, URBROJ: 511-01-300-

20-209) od 6.11.2020. godine i sukladno uputama Ministarstva uprave za postupanje u 

izvanrednim okolnostima glede održavanja sjednica predstavničkih tijela JLS (KLASA:023-

01/20-01/114) od 13. ožujka 2020. godine 

 

S A Z I V A M  

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

koja će se održati izjašnjavanjem putem e-maila 

o prijedlogu odluka do 22. prosinca 2020. godine, najkasnije do 14:00 sati 

 

Za sjednicu predlažem: 

1. prihvaćanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća 

2. Ispravak izvoda iz zapisnika s 19. sjednice – na znanje 

 

DNEVNI RED 

 

1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2020. godinu s Planom razvojnih 

programa za period 2020. do 2022.  

2. Proračun Općine Vratišinec za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu 

3. Plan razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2021.-2023. godine 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu 

5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

7. Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2021. godinu 

8. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 

9. Socijalni program Općine Vratišinec za 2021. godinu 

10. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Vratišinec za 2021. godinu 

11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 

 

 

 

 



12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2020. godinu 

13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2021. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

- Aktualni sat 

 

Molim vijećnike općinskog vijeća da se putem e-maila sa „ZA“, „PROTIV“ ili 

„SUZDRŽAN“ izjasne za sve točke dnevnoga reda i Izvod iz zapisnika s 20. sjednice tako 

da na e-mail adresu: opcinavratisinec@gmail.com dostave svoj glas. (primjer: Izvod iz 

zapisnika - ZA, točka 1. – ZA, točka 2. – ZA, točka 3. – ZA, točka 4. – ZA itd.).  

 

Za ispravak izvoda iz Zapisnika s 19. sjednice se ne glasa, on se samo vijećnicima dostavlja 

na znanje te je isti objavljen i na internetskim stranicama.  

 

Vijećnici će uz dnevni red primiti materijale po točkama dnevnoga reda, Izvod iz zapisnika s 

20. sjednice, kao i ispravak izvoda iz zapisnika s 19. sjednice izmijenjen i dopunjen 

primjedbama vijećnika. 

 

Nadalje vijećnicima je dopušteno ako žele da do 22. prosinca 2020. godine do 14:00 sati 

upute pitanja za aktualni sat, a odgovore će primiti naknadno pisanim putem u zakonskom 

roku. Molim vijećnike da jasno istaknu kome su pitanja postavljena kako bi mogli dobiti 

traženi odgovor od prave osobe te da se pridržavaju propisanih rokova iz dnevnog reda. 

Vijećnicima pripadaju i sva ostala prava sukladno Poslovniku i Statutu Općinskog vijeća 

Općine Vratišinec. 

 

Osim u elektronskom obliku vijećnici će materijale primiti i u papirnatom obliku na kućnu 

adresu radi lakšeg snalaženja. 

 

U slučaju bilo kakvih poteškoća molim nazvati Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec 

na broj telefona: 040/866-966 ili putem e-maila: opcinavratisinec@gmail.com. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Mihael Grbavec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Vijećnici Općinskog vijeća (11x) – putem e-maila, 

2. Načelnik i zamjenica Općine Vratišinec – putem e-maila, 

3. Predstavnicima medija (2x) – putem e-maila, 

4. Pismohrana – ovdje. 
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