
REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PERUŠIĆ 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 022-01/16-01/04 
URBROJ: 2125-08-3-16-1 
Perušić, 16. svibnja 2016. godine 
 

Pozivam Vas na 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 31. svibnja 2016. 

godine u vijećnici Općine Perušić s početkom  u 11,00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

d n e v n i   r e d 

1. Usvajanje zapisnika sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić 

2. Prijedlog Odluke o realizaciji proračuna Općine Perušić za 2015. godinu 

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće JU „Pećinski park Grabovača“ 

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice Općine  Perušić 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Perušić 

6. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Perušić 

iz proračuna Općine Perušić 

7. Prijedlog Odluke o kandidiranju na natječaj za  gospodarsku rekonstrukciju  zgrade starog mlina 

Perušić 

8. Prijedlog Odluke o kandidiranju na natječaj za izgradnju kulturno pastoralnog centra Župe Perušić 

9. Prijedlog Odluke o kandidiranju na natječaj za izgradnju nerazvrstane prometnice sa pripadajućom 

infrastrukturom 

10. Prijedlog Odluke o kandidiranju na natječaj za izgradnju prometnice te ulične i komunalne 

infrastrukturne mreža prema ciljanoj izmjeni i dopuni urbanističkog plana uređenja naselja 

Perušić- faza 1 

11. Prijedlog Odluke o kandidiranju na  natječaj za izgradnju prometnice, ulične i komunalne 

infrastrukturne mreže prema ciljanoj izmjeni i dopuni urbanističkog  plana uređenja naselja 

Perušić  – faza 2 

12. Prijedlog Odluke o kandidiranju na natječaj za izgradnju vatrogasne postaje DVD- a Perušić 

13. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Perušić 

14. Prijedlog Odluke o prijenosu  komunalnih vodnih građevina u Poslovnoj zoni Konjsko Brdo 

15. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste 

16. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za RH u 2016. godini na području Općine Perušić 

17. Ostalo 

 

Molim da na sjednici obvezno prisustvujete, a o eventualnom izostanku da nas izvjestite na tel. 

679-188. 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

         Milorad Vidmar 

 

 



 

        

  

 

 

 

 

 


