
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRATIŠINEC 

KLASA: 021-05/18-01/09 

URBROJ: 2109/19-01-18-1 

Vratišinec, 07.12.2018. 

OBAVIJEST 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vratišinec sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Vratišinec, koja će se održati dana 12. prosinca 2018. godine, u srijedu, s početkom u 19:00 sati, te 

predlažem sljedeći: 

 

- prihvaćanje predloženog dnevnog reda 

- prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

 

DNEVNI RED 

1. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Vratišinec za 2018. godinu 

2. Proračun Općine Vratišinec za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu 

3. Plan razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2019.- 2021. godine 

4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vratišinec za 2019. godinu 

5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu  

7. Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2019. godinu 

8. Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

9. Socijalni programa Općine Vratišinec za 2019. godinu 

10. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Vratišinec 

11. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Vratišinec 

12. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Vratišinec 

13. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vratišinec 

14. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Vratišinec 

15. Civilna zaštita  

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2018. godinu 

b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2019. godinu 

c) Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Vratišinec 

16. Prihvaćanje izvješća Komisije za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata (stipendije 

2018./2019.) 

17. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vratišinec na 

korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za 

opće dobro (udruge Općine Vratišinec) 

18. Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća Mjesnog odbora Gornji Kraljevec 

19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine 

Vratišinec u dječjim vrtićima 

20. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Vratišinec za 2019. godinu 

21. Plan davanja koncesija za 2019. godinu 

- aktualni sat 
Osim poziva članovima Općinskog vijeća za sjednicu obavještavam dužnosnike Općine te 

predstavnike javnog priopćavanja. 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                                      Mihael Grbavec, v.r. 


