
             
REPUBLIKA  HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko vijeće  

KLASA: 021-01/18-01/35 

URBROJ: 2133/17-4/4-18-01 

 Vojnić, 30. kolovoz 2018.  

 

Na temelju članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić (Službeni glasnik 

Općine Vojnić, broj 07/18, 10/18) 

        s a z i v a  

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vojnić, koja će se održati dana  05. rujna 2018. godine 

u  09,00 sati u vijećnici općine Vojnić, Trg Stjepana Radić broj 1 i predlažem 

 - informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja  

– usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća  

 

D n e v n i   r e d 

1. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića za 2018. godinu sa obrazloženjem 

2. Razmatranje i usvajanje razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2018. godinu sa obrazloženjem  

3. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Vojnić 

za 2018. godinu s izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vojnić za 

razdoblje od 01.01.2018. -30.06.2018. g. sa obrazloženjem  

4. Razmatranje i donošenje Odluke o darovanju ½ kč. br. 76/1 k.o. Radonja  

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim 

djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području općine Vojnić 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora  

7. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na 

području općine Vojnić  

8. Davanje suglasnosti na prijedlog izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić 

Vojnić za pedagošku 2018/2019 godinu  

9. Prihvaćanje Izvješća o provedenim upisima u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 

2018/2019. godinu 

10. Odluka o kupnji nekretnina k.č. 4580/1 i 4581/1 k.o. Vojnić  

11. Izvješće o radu načelnika za siječanj-lipanj 2018.godine 

12.  Razmatranje i usvajanje Odluke o sudjelovanju Vodovoda i odvodnje Vojnić d.o.o. na 

natječaju mjera 7.2.1. ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.  

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o postavljanju prometnih znakova  

 

 



14. Odlučivanje o pojedinačnom podnesku po pismenom zahtjevu stranke za k.č. 4719/2 

k.o. Vojnić  

 

 

                 Općinsko vijeće                                                                                                 

                                                                                                                  Predsjednik  

                                                                                                                      Ramo Čović v.r. 
 


