
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/20-01/02 

URBROJ: 2109/19-01-20-2 

Vratišinec, 12.03.2020.g. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vratišinec sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec, koja će se održati dana 16. ožujka 2020. godine, u ponedjeljak, s početkom u 19:00 sati, 

te predlažem sljedeći: 

 

- prihvaćanje predloženog dnevnog reda 

- prihvaćanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća 

 

DNEVNI RED 

 

1. Odluka o V. izmjenama i dopunama Statuta Općine Vratišinec 

2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

3. Odluku o III. izmjeni Odluke o imenovanju povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone CIGLENICE - 

VRATIŠINEC 

5. Odluka o dodjeli mjesečne financijske pomoći 

6. Odluka o potpunom oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

7. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom Općine Vratišinec s Popisom javnog 

dokumentarnog gradiva Općine Vratišinec s rokovima čuvanja i s Popisom javnog 

dokumentarnog gradiva Općine Čakovec s rokovima čuvanja 

8. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Vratišinec za 2019. 

godinu 

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu DVD-a Vratišinec i DVD-a Gornji 

Kraljevec 

10. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu MURS – EKOM d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. 

do 31.12.2019. godine 

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Vratišinec za 2019. godinu 

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća 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 2019. 

13. Odluka o prodaji zemljišta k.č. 1660/11 k.o. Gornji Kraljevec 

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

 

- Aktualni sat 

 

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

predstavnike javnog priopćavanja.   

 

 

                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                     Mihael Grbavec 


