
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/21-01/02 

URBROJ: 2109/19-01-21-1 

Vratišinec, 05.03.2021.  

 

Na osnovu članka 34. stavka 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, 144/20), te članka 34. 

Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14, 6/16, 1/18, 10/18, 4/20), 

sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vratišinec, koja će se održati u četvrtak, 11.03.2021. u dvorani 

Doma kulture u Vratišincu s početkom u 19,00 sati te predlažem sljedeće: 

 

- prihvaćanje predloženog dnevnog reda 

- prihvaćanje zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća 

 

DNEVNI RED 

1. Donošenje Statuta Općine Vratišinec 

2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2020. godinu 

4. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu  

5. Izvješće o Izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vratišinec za 2020. godinu 

6. Izvješće o Izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2020. 

godinu 

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, športu i udrugama za područje Općine Vratišinec u 

2020. godini 

8. Izvješće načelnika za period 01.07.2020. – 31.12.2020. godine 

9. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu 

10. Godišnje Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2020. godinu 

11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Vratišinec za 2020.godinu 

12. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu 

13. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

14. Donošenje Odluke o stipendijama za studente s područja Općine Vratišinec za akademsku godinu 

2021./2022. 

15. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima s područja Općine 

Vratišinec za akademsku godinu 2021./2022. 

16. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Vratišinec u dječjim vrtićima 

17. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina (točka bez nazočnosti javnosti) 

 

- Aktualni sat  

 

Napomena: Sukladno članku 95.  stavku 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 12/13, 5/18, 4/20) točka 17. Dnevnoga reda održat će se bez nazočnosti javnosti, a 

vijećnici će materijale za navedenu točku primiti na sjednici, a sve u skladu s čl.95.st.1. Poslovnika. 

Također svaki od vijećnika će na sjednici potpisati izjavu o čuvanju tajne (čl.95.st.4. Poslovnika) 

 

Osim poziva članovima Općinskog vijeća za sjednicu obavještavamo i dužnosnike Općine te predstavnike javnog 

priopćavanja. 

Molimo Vas da da se pridržavate svih epidemioloških mjera, uz obvezno nošenje zaštitne maske.   

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Mihael Grbavec 


