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Temeljem članka 47. Statuta Općine Vojnić (Službeni Glasnik Općine Vojnić, br. 

03/2018, 06/2018, 04/2020, 07/20) općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću 

 

 
IZVJEŠĆE O RADU 

u periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. 
 

 
Provedene aktivnosti u polugodišnjem razdoblju za 2020. godinu bile su u skladu sa 
odlukama Općinskog vijeća i u okviru Proračuna općine Vojnić, također sam poduzeo 
sve da se pokrenu novi projekti i osigura razvoj općine u narednom periodu. 
 
Pored redovitih aktivnosti kojima se bavi lokalna samouprava Jedinstveni upravni 
odjel provodi i realizaciju niz projekata i to: 
 
 
Projekt „Rekonstrukcija zgrade u općinsku tržnicu“ a vrijednost projekta je 
4.023.154,63 kuna, je završen, dobivena uprabna dozvola očekuje se konačna 
isplata od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi. 
 
Projekt Dobrovoljnog vatrogasnog društvo, pod nazivom „Rekonstrukciju i 
prenamjenu zgrade srednje škole u Vojniću u Vatrogasni dom“ u vrijednosti od 
8.000.000,00 kuna, realizacija projekta završena, dobivena uporabna dozvola, čeka 
se na isplatu od strane APPRRR-a. 
 
Odobreni projekt „Građenje reciklažnog dvorišta“ u iznosu od 1.633.799,39 kuna, 
postupak javne nabave u tijeku, od čega je 1.388.729,58 kuna bespovratnih, a 
245.069,81 kuna je učešće Općine, projekt uspješno završen i stavljen  u funkciju. 
 
Odobren projekt „Izrada projektne dokumentacija za izgradnju kogeneracije na 
biomasu kod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU čija ukupna vrijednost 
iznosi 760.000,00 kuna. 
 
 



Odobren projekt za obnovu doma kulture sa projektorom i platnom te radova  kod 
Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u iznosu od 
214.486,83 kuna i kod Ministarstva kulture za opremu u iznosu od 300.000,00 kuna. 
Vrijednost ukupnog projekta iznosi 800.000,00 kuna 
 
 
U izradu dokumentacije za vodovode i odvodnju uloženo je oko 550.000,00 kuna. 
Uloženi iznos odnosi se na izradu projektne dokumentacije za vodovode Ključar i 
Široka Rijeka te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izvlaštenja, lokacijske i 
građevinske dozvole, konzultantske usluge za pripremu i prijavu projekta građenja 
vodovoda Široka Rijeka. 
 
 
Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je odobren kod Ministarstva i županije, 
u skladu sa zakonskom procedurom te je već završen natječaj za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Ugovori se još ne mogu sklopiti sa 
korisnicima budući je dokumentacija na pregledu u Ministarstvu poljoprivrede. 
 
U suradnji sa Projekt građanskih prava Sisak provodi se program besplatnog 

pružanja pravne pomoći, smješten u prostorijama Općine Vojnić. Partneri smo u niz 

projekata sa udrugom Kreativne udruga Ruke Vojnić  i Turističkom zajednicom 

Vojnić. 

Započinje se sa izradom Razvojne strategije Općine Vojnić za razdoblje 2021.-

2027.u odabiru ponuditelja. 

Kao načelnik održavam sastanke sa direktorima lokalnih poduzeća gdje zajednički 
otklanjamo administrativne prepreke na putu razvoja njihovih tvrtki i otvaranju novih 
radnih mjesta.  
 
Osim navedenih poslova načelnika redovito sam surađivao s državnim tijelima i 

tijelima drugih jedinica lokalne samouprave i Karlovačkom županijom koju su od 

značaja za općinu  u pogledu gospodarskog razvoja te će se i dalje nastaviti sa 

apliciranjem na nove natječaje i javne pozive kako bi se poboljšao standard naših 

građana. 

 
 

Općinski načelnik 
Nebojša Andrić 

 


