
 REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA DOMAŠINEC 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

KLASA: 021-05/16-01/02 

URBROJ: 2109/4-16-01-01 

Domašinec, 06.04.2016. 

 

 Na temelju članka 33. Statuta Općine Domašinec  ("Službeni glasnik Međimurske 

županije" broj: 03/13) i članka 24. i 65. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec 

("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/13.), 
 
 

S A Z I V A M 
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za 

 SUBOTU 09.04.2016. godine u 18:30 sati 
 

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec 
 
 

DNEVNI RED:  
 
 

1.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2015. godinu (materijal 

u privitku, obrazloženje na sjednici), 

 

2. a) Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Domašinec u 2015. godini (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici), 

 

 b) Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Domašinec u 2015. godini (materijal u privitku, obrazloženje na 

sjednici), 

 

 c) Izvješće o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Domašinec za 2015. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici), 

 

 d) Izvješće o izvršavanju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Domašinec za 2015. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici), 

 

3. a) Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 

2015. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici), 

 

 b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Domašinec za vremensko razdoblje od 2016. do 2019. godine (materijal u 

privitku, obrazloženje na sjednici), 

 

4.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području 

Općine Domašinec za 2015. godinu (Izvješće je u privitku poziva), 

 

5.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 

Općini Domašinec za 2015. godinu (Izvješće je u privitku poziva), 

 

6.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a Domašinec i DVD-a 

Turčišće za 2015. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici), 



 

7.  Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Turčišću – k.o. Turčišće (materijal u privitku, 

obrazloženje na sjednici), 

 

8.  Aktualni sat. 

 
 

 

 

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam: 

 

• općinskog načelnika Općine Domašinec, 

• zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec, 

• novinare. 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK 

                                                                                             Dragutin Furdi, mag.med.lab.diag. 
 

 
v.r. 


