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

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-01/20-01/02 

URBROJ: 2133/17-01-4-20-01  

Vojnić, 24. siječanj 2020. 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 

 

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vojnić, koja će se održati dana 30. siječnja 2020. 

godine u 10,30 sati u vijećnici Općine Vojnić, Trg Stjepana Radić broj 1 i predlažem  

 

- informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja 

- razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

D n e v n i    r e d 

 

 

1.  Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

za k.č.br. 1759 i k.č.br. 1910 iz k.o. Vojnić  

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za 

prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja  

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prihvatu ponude za prodaju suvlasničkog 

 dijela općinskog zemljišta u k.o. Vojnić Vito Aronia d.o.o. iz Vojnića 

 Donji Vojnić 24,   

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika  

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

i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić iz Proračuna Općine 

      Vojnić za 2020. godinu   

6. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu nenaplaćene komunalne naknade za fizičke  

osobe    



7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom za 2019. 

godinu 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2019. godini 

.      9.  Razmatranje i usvajanje  Izvješća Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, 

            zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije 

            za ribnjake u 2019. godini 

     10.  Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera   

            u 2019. godini 

     11.  Razmatranje i usvajanje Odluke o potpisivanju Ugovora o slugama Dječjeg vrtića 

            Vojnić sa odabranim izvršiteljem 

     12.  Razmatranje i usvajanje Odluke o potpisivanju Ugovora o javnoj nabavi radova, 

           Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, radovi na rekonstrukciji i opremanju, 

           Dječjeg vrtića Vojnić 

     13.  Razmatranje i usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i  

            i imenovanju povjerljive osobe u Dječjem vrtiću Vojnić 

     14. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu provođena aktivnosti u Dječjem vrtiću na 

           promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje 

 

 

                                                                                            Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                                        Ramo Čović v.r.  


