
 

                    
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 

 

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vojnić, koja će se održati dana 28. veljače 2020. 

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 29. sjednice Općinskog vijeća 

 

D n e v n i    r e d 

 

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Vojnić 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vojnić za 2019. godinu 

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Vojnić za 2020. godinu 

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Vojnić 

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Vojnić 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom u općini 

Vojnić za 2019. godinu 

7. Donošenje Zaključka o suglasnosti na Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi 

Plana unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu u o pćini Vojnić 

8. Razmatranje i donošenje Provedbenog operativnog plana unapređenja zaštite od 

požara na području općine Vojnić za 2020. godinu 

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina kč.br. 

811, Krstinja zgrada, ko. Krstinja  i  kč.br. 812, Zadružni ekonom zgrada i dvorište, 

k.o. Krstinja  



10. Donošenje Zaključka o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u 

vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Karlovačke županije 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. 

godinu 

 

 

                                                                                            Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                                        Ramo Čović v.r.  


