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Vojnić, 19. lipanj 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 

 

33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vojnić, koja će se održati dana 23. lipnja 2020. godine 

s početkom u 13,30 sati u Domu kulture u prostoru TDC-a i predlažem  

 

-          informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja 

-          usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća 

 

Dnevni red 

 

1. Analiza i izvješće o realizaciji Razvojne strategije Općine Vojnić za razdoblje       

2016. – 2020. 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni i izmjeni Odluke o redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću  

3. Razmatranje i donošenje  Odluke o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Vojnić  

4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju nasada pitomog kestena na upravljanje  

Tržnici Vojnić d.o.o. 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju općinskog 

zemljišta kč.br. 4754/6 k.o. Vojnić i kč.br. 4756/3 k.o. Vojnić 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Vodovodu i 

odvodnji Vojnić d.o.o. 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata i imenovanju ravnateljice Knjižnice 

i čitaonice Vojnić 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje rashladnih vitrina Tržnici 

Vojnić d.o.o. 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću 

Vojnić 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vojnić  

11. Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća, naknada i 

drugih primanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Vojnić 



12. Razmatranje i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi u Općini Vojnić 

za 2020. godinu 

13. Razmatranje i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2020. 

godinu 

14. Razmatranje i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa razvoja civilnog društva u 

Općini Vojnić za 2020. godinu 

15. Razmatranje i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa promicanja kulture za 2020. 

godinu 

16. Razmatranje i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa upravljanja imovinom za 2020. 

godinu 

17. Razmatranje i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini 

18. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2020. godini 

19. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić 

za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem  

20. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Vojnić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.godinu s obrazloženjem.  

21. Razmatranje i usvajanje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2020.g. i 

projekcije za 2021. i 2022..g. s II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 

2020. –  2022.g. s obrazloženjem. 

22. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji teretnih vozila i stroja u vlasništvu Općine 

Vojnić 

23. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljište u 

vlasništvu Općine Vojnić 

 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

        Ramo Čović v.r. 


