
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA      

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                                                      

OPĆINA VRATIŠINEC                                                                                                                                                                              

KLASA: 021-05/21-01/06 

URBROJ: 2109/19-01-21-1 

U Vratišincu, 27.08.2021. 

 

Na osnovi 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), članka 38. Statuta 

Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21), te članka 24. Poslovnika o radu Općinskog 

vijeća Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj: 6/21) sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Vratišinec, koja će se održati 02.09.2021. godine u vijećnici Općine Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 

Vratišinec, s početkom u 19:00 sati te predlažem sljedeće: 

 

- prihvaćanje predloženog dnevnog reda 

- prihvaćanje Izvoda iz zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća 

- aktualni sat 

 

DNEVNI RED 

 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vratišinec za 2021. godinu s izvršenjem Plana razvojnih 

programa 

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Vratišinec za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 

3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Vratišinec za 

2020. godinu 

4. Donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga kao povremenog radnog tijela 

Općinskog vijeća Općine Vratišinec 

5. Donošenje Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec 

6. Donošenje Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vratišinec 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u sportsku dvoranu – Mjera 7.4.1. 

8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Vratišinec za 2021. godinu 

9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odlaganju bio-otpada na deponiju Močila u Gornjem 

Kraljevcu 

10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 403 k.o. Vratišinec  

11. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine 

Vratišinec 

12. Donošenje Odluke o produžetku ulice Novi Brodec 

13. Dani Općine Vratišinec – Informacija 

14. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

Napomena za točku 6. Dnevnoga reda: Sukladno čl. 10. st. 7. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) predstavničko 

tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih 

kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova 

savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova savjeta mladih. Listići za glasanje vijećnicima će 

biti uručeni na samoj sjednici Općinskog vijeća, dok će Izvješće o provjeri formalnih uvjeta sukladno Zakonu biti 

objavljeno na službenoj internetskoj stranici nakon održane sjednice Komisije za izbor i imenovanje koja se održava 

30.08.2021. godine. Također izvješće će vijećnici dobiti putem e-maila. 

 

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

priopćavanja. 

 

Molimo Vas da se pridržavate svih epidemioloških mjera, uz obvezu nošenja zaštitne maske.   

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

                                                                                                                                             Milena Granatir 


