
    

                            
             REPUBLIKA HRVATSKA  
  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

    
                   OPĆINA SOPJE 
                 OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/19-01/06 
URBROJ: 2189/10-01-19-1 
Sopje, 30. kolovoza 2019.  
 
 Na temelju članka 34. Statuta Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 1/13, 1/14 i 
1/18) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, 
broj 3/09 i 1/13) 
 

S A Z I V A M 
 

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sopje za SRIJEDA, 04. rujna 2019.  godine  s početkom 
rada u 20:00 sati, u vijećnici Općine Sopje, Kralja Tomislava 20. 
 

 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Aktualni sat; 
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane 29. srpnja 2019. godine; 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima" iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., 
- 3.1.1. ,,Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“; 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne  odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Sopje; 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sopje 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih 

škola sa područja Općine Sopje u učeničke domove za šk. god. 2019./2020. 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli bespovratne financijske potpore redovitim 

studentima s područja Općine Sopje 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Sopje za 2020. godinu 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Sopje za razdoblje od 01.01. - 30.06.2019. godine 
 
 
 

 Materijali za pripremu sjednice Vijeća nalaze se u privitku ovoga Saziva. 
 

 Molimo vijećnike da se odazovu ovom  sazivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da 
obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s 
danom održavanja sjednice. 
  

      PREDSJEDNIK  
 OPĆINSKOG VIJEĆA 
     Siniša Hrgović,v.r. 

    


