
                    
REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ 
               OIB 32028576296  

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-01/19-01/05 

URBROJ: 2133/17-03-19-01 

Vojnić, 21. veljače 2019. godine 

 

 

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

Općine Vojnić“, broj 07/18 i 10/18) 

 

 

s a z i v a m 

 

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vojnić, koja će se održati dana 26. veljače 2019. godine 

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

 

- informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja 

- razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

D n e v n i    r e d 

 

1. Zaključak o usvajanju Izvješća gospodarenja otpadom za 2018. godinu 

2. Razmatranje i usvajanje Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge 

    prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

    Općine Vojnić 

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom redu 

4. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

5. Izvješće o izvršenju programa upravljanja imovinom u 2018. godini   

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u 

    vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama 

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i 

   nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić iz Proračuna Općine 

   Vojnić za 2019. godinu 

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Vojniću  

    u vlasništvu Općine Vojnić  

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu knjižnice i čitaonice Vojnić za 2018. godinu 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu DVD-a Vojnić za 2018. godinu 

11.Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Plana unapređenja zaštite od požara na 

     području Općine Vojnić u 2018. godini 



 

12. Provedbeni operativni plan unaprjeđenja  zaštite od požara na području Općine Vojnić 

      za 2019. godinu 

13. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za 2018. godinu 

14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

     dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

      koncesije za ribnjake u 2018. godini 

15. Zaključak o dodjeli javnih priznanja 

 

 

 

 

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                       Ramo Čović v.r. 


