
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA      

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                                                      

OPĆINA VRATIŠINEC                                                                                                                                                                              

KLASA: 021-05/21-01/09 

URBROJ: 2109/19-01-21-3 

U Vratišincu, 15.12.2021. 

 

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 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vratišinec, 

koja će se održati 20.12.2021. godine u dvorani Doma kulture „Dr. Vinko Žganec“, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s 

početkom u 18:00 sati te predlažem sljedeće: 

 

- prihvaćanje predloženog dnevnog reda 

- prihvaćanje Izvoda iz zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća 

- aktualni sat 

 

DNEVNI RED 

1. Proračun Općine Vratišinec za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu 

- Prilog: Plan razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2022.-2024. godine 

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vratišinec za 2022. godinu 

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

5. Program javnih potreba u sportu i udrugama za 2022. godinu 

6. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 

7. Socijalni program Općine Vratišinec za 2022. godinu 

8. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Vratišinec za 2022. godinu 

9. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom Općine Vratišinec za 2022. godinu 

10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

11. Civilna zaštita 

a) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim 

učincima 

b) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vratišinec za 2021. godinu 

12. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vratišinec 

13. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja režijskih troškova za poslovne prostore u vlasništvu Općine Vratišinec 

  

Napomena: Točka 12. Dnevnoga reda sukladno Zakonu nalazi se na javnom savjetovanju do 16.12.2021. te su svi materijali 

uz obrazloženje javno dostupni na službenoj internetskoj stranici Općine Vratišinec www.vratisinec.hr. Ukoliko Jedinstveni 

upravni odjel zaprimi kakve prijedloge vijećnici će iste zaprimiti na stol netom prije održavanja sjednice. 

 

Napomena: sukladno članku 67. Poslovnika („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/21) vijećnicima je 

omogućen uvid u materijale za točku 9. Dnevnoga reda i to: 16., 17. i 20.12. 2021. godine od 7-15 sati. Materijali 

vijećnicima nisu dostavljeni zbog većeg obujma stranica – Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vratišinec 

za 2022. godinu – 24 stranice. 
 

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

 

Svi prisutni sjednici dužni su imati važeću EU COVID putovnicu kojom se potvrđuje da je osoba cijepljena, testirana odnosno 

da je preboljela COVID-19.  

 

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

 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

                                                                                                                                                     Milena Granatir 

http://www.vratisinec.hr/

