
 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/19-01/06 

URBROJ: 2109/19-01-19-4 

Vratišinec, 13.12.2019.g. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vratišinec sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec, koja će se održati dana 18. prosinca 2019. godine, u srijedu, s početkom u 19:00 sati, te 

predlažem sljedeći: 

 

- prihvaćanje predloženog dnevnog reda 

- prihvaćanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća 

 

DNEVNI RED 

 

1. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2019. godinu 

2. Proračun Općine Vratišinec za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu 

3. Plan razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2020.-2022. godine 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vratišinec za 2020. godinu 

5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godine 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

7. Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2020. godinu 

8. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 

9. Socijalni program Općine Vratišinec za 2020. godinu 

10. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Vratišinec za 2020. godinu 

11. Civilna zaštita 

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2019. godinu 

b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2020. godinu 

c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Vratišinec za razdoblje 

od 2020. – 2023. godine 

12. Odluka o donošenju Studije izvodljivosti poduzetničke zone „Ciglenice“ Općine Vratišinec 

13. Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vratišinec 

14. Donošenje odluke po Zamolbi roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću 

 

- Aktualni sat 

 

NAPOMENA: Temeljem članka 67. Poslovnika Općine Vratišinec za točku 12. vijećnici mogu izvršiti 

uvid u materijale od 16.12.2019. do 18.12.2019. u vremenu od 7:00 do 15:00 sati u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vratišinec. 

 

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

predstavnike javnog priopćavanja.   

 
 

                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                     Mihael Grbavec, v.r. 


