
 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PERUŠIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:  024-01/22-01/04 

URBROJ: 2125-08-1-22-1 
Perušić,  9. veljače 2022. godine 

 

Pozivam Vas na IX. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 17. veljače 2022. godine u vijećnici 

Općine Perušić s početkom u  11:00 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći 

d n e v n i   r e d 

Aktualni sat 

 

1. Usvajanje zapisnika sa  VIII. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić  

2. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.  srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 

3. Izvješće o izvršenju socijalnog programa za 2021. godinu 

4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba organizacija civilnog društva te vjerskih i sportskih zajednica  za 

2021. godinu 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području civilne zaštite od značaja za Općine Perušić koje se 

odnose na aktivnosti dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja za 2021. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu 

7. Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

8. Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru  za 2021. godinu 

9.  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastruktue za 2021. godinu 

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

11. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu 

12. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih, a nenaplativih potraživanja (Kosa d.o.o.) 

13. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih, a nenaplativih potraživanja (Ko-sa d.o.o.) 

14.  Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih, a nenaplativih potraživanja (Steva Radulov) 

15. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih, a nenaplatiovih potraživanja (Donita d.o.o.) 

16. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih, a nenaplativih potraživanja fizičkih osoba (naknada za uređenje groblja) 

17. Prijedlog Odluke o izradi XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić  

18. Prijedlog Odluke o izradi XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Perušić 

19. Prijedlog Programa posebnih aktivnosti zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine 

Perušić za 2022. godinu  

20. Ostalo 

 

Molimo Vas da na sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 053 679 188.  

S poštovanjem,   

 

 

             Predsjednik Općinskog vijeća 

          Milorad Vidmar 

 


