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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi „ Narodne 

novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - 

pročišćeni tekst), 137/15. ( - ispravak),123/17. i 98/19., a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj 

i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, Općinsko vijeće općine Vojnić na sjednici održanoj 

dana 04. veljače 2021. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

O DONOŠENJU STATUTA OPĆINE VOJNIĆ 

 

Članak 1. 

Donosi se Statut Općine Vojnić. 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ove odluke je Statut Općine Vojnić. 

 

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“.  

 

KLASA:012-01/21-01/01                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/1-21-01                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta Općine Vojnić ("Službeni glasnik Općine Vojnić, 

03/18, 06/18, 04/20, 07/20), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj dana 04. veljače 2021. godine  

donijelo je 

STATUT OPĆINE VOJNIĆ 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak  1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Vojnić, njezina službena 

obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja 

poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja 

referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad 

javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 

druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Vojnić (dalje u tekstu: Općina). 

                  

Članak 2. 

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
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U sastavu Općine su sljedeća naselja: Brdo Utinjsko, Bukovica Utinjska, Donja Brusovača, 

Dunjak, Džaperovac, Gaćeša Selo, Gjekovac, Gornja Brusovača, Jagrovac, Johovo, Jurga, 

Kartalije, Kestenovac, Klokoč, Klupica, Ključar, Knežević Kosa, Kokirevo, Kolarić, Krivaja 

Vojnićka, Krstinja, Kupljensko, Kusaja, Lipovac Krstinjski, Lisine, Loskunja, Malešević Selo, 

Mandić Selo, Međeđak Utinjski, Miholjsko, Mracelj, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, 

Podsedlo, Prisjeka, Radmanovac, Radonja, Rajić Brdo, Selakova Poljana, Svinica Krstinjska, 

Široka Rijeka, Štakorovica, Utinja Vrelo, Vojišnica, Vojnić, Živković Kosa. 

Granice Općine idu rubnim područjima katastarskih općina Bukovca Utinjska, Vrelo Utinja, 

Vojnić, Kolarić, Kupljensko, Radonja, Miholjsko, Selakova Poljana, Kestenovac, Klokoč, 

Krstinja, Široka Rijeka i Svinica Krstinjska. 

 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom  zakonom. 

 

Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 

 

Sjedište Općine je u Vojniću, Trg Stjepana Radića br.1. 

 

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

Članak 4. 

Općina ima grb, zastavu i Dan općine.   

 

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo 

Općine. 

 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom. 

 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 

propisima. 

Članak 5. 

Grb Općine ima oblik štita u zlatno/žutome, crna veprova glava okrenuta desno.  

 

Članak 6. 

Zastava Općine je plave boje s grbom u sredini. 

 

Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 

 

Članak 7. 

Dan Općine je 21. travanj. 

  

III. JAVNA PRIZNANJA 

 

 



3 
 

Članak 8. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za 

razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, 

znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke 

kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.  

  

Članak 9. 

Javna priznanja Općine su: 

1. Počasni građanin  

2. Nagrada za životno djelo 

3.Godišnja nagrada 

4. Nagrada  

5. Zahvalnica  

 

Članak 10. 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode 

postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

 

Članak 11. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 

Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 

inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 

 

Članak 12. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i 

trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.  

 

Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se 

posebnom odlukom općinskog vijeća. 

 

Članak 13. 

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, 

memorandum ili sl.). 

 

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u službenom 

glasilu Općine. 
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V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

 

Članak 14. 

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata 

tijela Općine. 

 

Članak 15. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 

ostvaruju prava građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to 

osobito poslove koji se odnose na:  

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo,  

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje,  

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

- promet na svom području, 

- održavanje nerazvrstanih cesta te 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

 

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama 

općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

   

Članak 16. 

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s 

drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 

zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi općinsko 

vijeće. 
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Članak 17. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje 

od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom 

prenijeti na Karlovačku županiju. 

 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom 

odlukom prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje 

prenesenih poslova. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU  

 

Članak 18. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 

referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 19 . 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, radi prethodnog 

pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom. 

 

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može 

temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova općinskog vijeća, 

općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog 

broja birača upisanih u popis birača Općine. 

 

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja 

Općine nije obvezujući. 

 

Članak 20.   

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati 

i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.  

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  zamjenika 

može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 

članova općinskog vijeća. 

 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i 

prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 

 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma 

za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika. 
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Članak 21. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je 

dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 

dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu. 

 

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati 

referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. 

 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika 

podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga 

članka.  

  

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog 

tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je 

raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, 

predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 

Članak 22. 

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 

koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku 

pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje 

referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će 

birači odlučivati te dan održavanja referenduma. 

 

Članak 23. 

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na 

području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 

 

Članak 24. 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 

drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.  

 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina 

vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik. 

 

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 

od dana zaprimanja prijedloga. 

 

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok 

u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću. 
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Članak 25. 

Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. 

stavka 3. ovoga Statuta. 

 

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 

 

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 

upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 

 

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova 

prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno. 

 

Članak 26. 

Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 

 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

primitka prijedloga. 

 

Članak 27. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 

upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan 

je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 

ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, 

neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije. 

 

VII. TIJELA  OPĆINE VOJNIĆ 

 

Članak 28. 

Tijela Općine su općinsko vijeće i  općinski načelnik. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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Članak 29. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke 

i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, 

zakonom i ovim Statutom. 

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz 

samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u 

nadležnosti su općinskog načelnika. 

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove 

i zadaće obavlja općinsko vijeće. 

 

Članak 30. 

Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine, 

- donosi Poslovnik o radu, 

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 

- donosi odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom 

imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 

imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela i službi, 

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa 

za  Općinu, 

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem 

Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog 

odbora trgovačkog društva, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je 

osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;  

- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

osnivanju nije drugačije propisano, 
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- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  

samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,   

- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i 

dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i 

posebnim odlukama Općinskog vijeća, 

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima. 

 

Članak 31. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih 

članova. 

 

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 

odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih 

članova općinskog vijeća. 

 

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji 

je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom 

glasova svih članova općinskog vijeća.    

 

Članak 32. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih 

članova predstavničkog tijela. 

 

Potpredsjednici Općinskog vijeća, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz 

reda predstavničke većine, a drugih iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. 

 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 

dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno 

posebnoj odluci općinskog vijeća. 

 

Članak 33.  

Predsjednik općinskog vijeća: 
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- zastupa općinsko vijeće, 

- saziva i predsjedava sjednicama općinskog vijeća,  

- predlaže dnevni red sjednica općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko vijeće, 

- brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika  

- dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt koji je donijelo 

predstavničko tijelo radi nadzora nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt, zajedno s izvatkom zapisnika koji se odnosi na postupak 

donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom. Navedeno se 

podjednako odnosi i na donošenje izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata, 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom općinskog vijeća. 

 

Članak 34. 

Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika. 

 

U općinskom vijeću pet vijećnika je obavezno iz redova hrvatskih državljana pripadnika srpske 

nacionalne manjine, jedan vijećnik obavezno iz redova Hrvatskih državljana bošnjačke 

nacionalne manjine i četiri vijećnika obavezno pripadnika hrvatskog naroda, sukladno 

Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.  

 

Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u 

predstavničkom tijelu jedinice u skladu s odredbama ustavnog zakona o pravima nacionalnih 

manjina povećati će broj članova predstavničkog tijela do broja koji je potreban da bi 

odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena. 

 

Smatrati će se da je zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinica 

osigurana tijekom čitavog mandata predstavničkog tijela ako je osigurana u trenutku 

proglašenja konačnih rezultata izbora (redovnih i dopunskih). 

 

Članak 35. 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na 

snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.  

 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana 

konstituiranja općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća izabranog na 

redovnim izborima. 
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Članak 36. 

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 

 

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 

Članak 37. 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke; 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna 

sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke; 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 

- ako mu prestane prebivalište na području Općine Vojnić, danom prestanka 

prebivališta, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i 

- smrću. 

 

Članak 38. 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 

odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to 

vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, 

ako podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana 

prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana 

podnošenja pisanog zahtjeva. 

 

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu. 

 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 

mandata. 

 

Članak 39. 

Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća; 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice 

Vijeća; 

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi 

amandmane na prijedloge akata; 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća; 

- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika; 
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- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, 

a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i 

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih 

tijela Općine. 

 

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, 

izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća. 

 

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za 

koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 

 

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 

općinskog vijeća i Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Vojnić. 

 

Članak 40. 

Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti 

predsjednika općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 

donošenja akata u općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na 

sjednicama te druga pitanja od značaja za rad općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 

potpredsjednika i članova općinskog vijeća te predsjednika i članova radnih tijela općinskog 

vijeća u obavljanju njihovih dužnosti. 

 

1.1.  Radna tijela 

 

Članak 41. 

Radna tijela Općinskog vijeća su: 
- Komisija za izbor i imenovanja, 

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

- Mandatna komisija, 

- Odbor za financije i proračun, 

- Odbor za poljoprivredu, 

- Odbor za infrastrukturu. 

 

Članak 42. 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim 

odlukama općinskog vijeća, 
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- propise  o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u općinskom 

vijeću. 

 

Članak 43. 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik općinskog vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika općinskog 

vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi općinsko vijeće u 

pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu 

njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 

 

Članak 44. 

Mandatna komisija: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava općinsko vijeće o provedenim izborima 

za općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 

nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te 

o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima 

vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom 

predviđeni uvjeti i obavještava općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti 

za početak mandata zamjeniku vijećnika. 

 

Odbor za financije i proračun: 

- raspravlja prijedlog proračuna, njegovim izmjenama i dopunama i daje svoje 

mišljenje o njemu, 

-     raspravlja i predlaže o donošenju financijskih odluka, 

-     prati sustav financiranja Općine.  

 

Odbor za poljoprivredu: 

- prati stanje i probleme u vezi s razvitkom poljoprivrede, sela i obiteljskih 

gospodarstava na području općine, 

- daje mišljenje i prijedloge u vezi sa strategijom razvoja ovih područja, 

- usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak ovih djelatnosti na području 

općine, 

- obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća koji se 

odnose na ova područja. 
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Odbor za infrastrukturu: 

- usklađuje interese i uvjeta za ravnomjerni razvitak i obnovu općine, 

- predlaže unapređivanje gospodarstva, obnove i razvoja područja općine 

poduzetničkih aktivnosti te investicijskih ulaganja i programa na području 

općine, 

- prati stanje i predlaže mjere i aktivnosti u pojedinim područjima gospodarskog 

života, a koje se odnose na komunalnu infrastrukturu, vodoopskrbu, promet i 

veze, 

- obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća koji se 

odnose na ova područja. 

 

Članak 45. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i 

povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga općinskog 

vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja 

koja su na dnevnom redu općinskog vijeća. 

 

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje općinsko vijeće posebnim 

odlukama.  

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Članak 46. 

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. 

 

Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri godine. 

 

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora 

novoga općinskog načelnika. 

 

Općinski načelnik: 

- predstavlja i zastupa Općinu, 

- priprema prijedloge općih akata, 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, 

- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima 

Općinskog vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom 

raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim 

propisima, 

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 
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- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, 

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine te 

pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika, 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine, 

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona, 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti, 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova, 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, 

- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih 

pravnih osoba kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele 

u vlasništvu, 

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu, 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje 

u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku 

Općinskog vijeća o poslovnim prostorima, 

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom 

provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 

- usmjerava djelovanje upravnog odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine te nadzire njihov rad, 

- nadzire rad upravnog odjela i službi u samoupravnom djelokrugu, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 

U slučaju iz stavka 4. točke 6. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati o visini 

pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 

drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik 

može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada 
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može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te 

drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i u skladu sa zakonom. 

 

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom 

području. 

 

Članak 47. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine. 

 

Članak 48.  

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 

radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. 

rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 

 

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti 

i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

 

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana 

od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, 

rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 

pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 

 

Članak 49. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 

 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim 

aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od općinskog vijeća da u 

roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini, 

općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  nadležno tijelo  

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim 

aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo općinsko vijeće.  

 

Članak 50. 

Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže 

od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine 

nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja 

odluka, potpisivanja akata i sl. 
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Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti 

zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. 

 

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se 

uputa općinskog načelnika. 

 

Ako prije isteka mandata prestane mandat načelniku koji nema zamjenu, u Općini će se 

raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog 

načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 

Pravo na zamjenika općinskog načelnika bira se iz reda pripadnika hrvatskog naroda, 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.  

 

Ako za vrijeme trajanja mandata načelnika koji nema zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih 

je načelnik onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga 

spriječenosti, načelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski 

načelnik na početku mandata iz reda pripadnika hrvatskog naroda ili iz reda članova 

predstavničkog tijela. 

 

Članak 51. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili 

volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 

 

Članak 52. 

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 

 

- danom dostave pisane ostavke, 

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu 

zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na području Općine, 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i 

- smrću. 

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine 

mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će 

u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 

 

Članak 53. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga 

Statuta. 
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Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja 

prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike 

Hrvatske. 

 

VIII. RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA I PISMA NACILNALNE 

MANJINE 

 

Članak 54. 

U Općini Vojnić je ravnopravna službena uporaba hrvatskog jezika i latiničnog pisma i pisma 

i jezika srpske nacionalne manjine na cijelom području općine. 

 

U ostvarivanju prva iz stavka 1. ovog statuta u Općini na cijelom području ispisuju se 

dvojezično – na hrvatskom i srpskom jeziku istom veličinom slova: 

- pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu, 

- nazivi ulica i trgova, 

- nazivi mjesta i lokaliteta. 

 

Na području općine iz stavka 1. ovog članka, pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu 

djelatnosti mogu ispisivati nazive dvojezično na hrvatskom i srpskom jeziku. 

 

Članak 55. 

U Općini rad Općinskog vijeća odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, srpskom 

jeziku i ćiriličnim pismom. 

 

U Općini osigurava se dvojezično, na hrvatskom i srpskom jeziku: 

- ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova, 

- ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela Općine, 

kao i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova. 

 

Vijećnicima, odnosno građanima Općine osigurava dvojezično, na hrvatskom i srpskom 

jeziku, na njihov zahtjev: 

- dostavu materijala za sjednicu Općinskog vijeća, 

- objavljivanje službenih obavijesti i poziva općinskog vijeća i upravnog tijela, 

kao i materijala za sjednicu Općinskog vijeća. 

Općina osigurava prava građanima da im se dvojezično, na hrvatskom i srpskom jeziku: 

- izdaju javne isprave, 

- tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe. 

 

Pripadnici srpske manjine imaju u postupku prvog i drugog stupnja pred upravnim tijelom 

općine ista prava kao i u postupku pred tijelima državne uprave prvog stupnja. 
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Članak 56. 

Pripadnici bošnjačke i srpske nacionalne manjine ima pravo na zastupljenost u izvršnim i 

upravnim tijelima Općine. 

 

Planom prijama u službu utvrđuje se popunjenost upravih tijela i planira zapošljavanje 

potrebnog broja pripadnika bošnjačke i srpske nacionalne manjine radi ostvarivanja 

zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravnima nacionalnih manjina. 

 

Kada pripadnici srpske i bošnjačke nacionalne manjine podnose prijavu na natječaj za prijam 

u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja ima pripadaju sukladno 

odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. 

 

Kod zapošljavanja novih službenika, odnosno službenika koji se primaju na upražnjena radna 

mjesta, prednost, pod istim uvjetima, imaju pripadnici navedenih nacionalnih manjina. 

 

Članak 57. 

Slobodna je uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika 

nacionalnih manjina. 

 

Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine mogu 

isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina. Kada se izvodi himna i/ili 

svečana pjesma  nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske. 

 

Pripadnici nacionalnih manjina ima pravo isticati svoje nacionalne zastave, zajedno sa 

zastavom Republike Hrvatske na Dan Općine Vojnić, dane državnih blagdana, u svečanim 

prigodama značajnim za nacionalne manjine te da zastava srpske i bošnjačke nacionalne 

manjine bude istaknuta na zgradi Općine Vojnić, zajedno sa zastavom Republike Hrvatske. 

 

Na zgradi općine može biti istaknuta i zastava europske unije, zajedno sa zastavom Republike 

Hrvatske. 

 

IX. UPRAVNA TIJELA 

 

Članak 58. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje povjerenih poslova 

državne uprave, ustrojavaju se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić. 

 

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i 

obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. 

 

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 
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Jedinstvenim upravnim odjelom  upravlja pročelnik koje na temelju javnog natječaja imenuje 

općinski načelnik. 

 

Politika zapošljavanja u Jedinstvenom upravnom odjelu i drugim tijelima  Općine provodit će 

se na način da se srpskom i bošnjačkoj nacionalnoj manjini osigura zastupljenost u upravnom 

tijelu. 

 

Članak 59. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i 

nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane 

mjere.  

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz 

svoje nadležnosti odgovorna općinskom načelniku. 

 

Članak 60. 

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine. 

 

X. JAVNE SLUŽBE 

 

Članak 61. 

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području 

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe 

građana.  

 

Članak 62. 

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 59. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog 

pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba. 

 

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u 

kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije 

propisano. 

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA 

 

Članak 63. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 

ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.  

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili 

za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom 

zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

Mjesni odbor je pravna osoba. 
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Članak 64. 

Mjesni odbori na području Općine su:  

- Mjesni odbor Brdo Utinjsko, obuhvaća područje naselja Brdo Utinjsko; 

- Mjesni odbor Bukovica, obuhvaća područje naselja Bukovica Utinjska i Mandić 

Selo; 

- Mjesni odbor Kestenovac, obuhvaća područje naselja Kestenovac, Klokoč, 

Dunjak i Petrova Poljana; 

- Mjesni odbor Ključar, obuhvaća područje naselja Ključar; 

-  Mjesni odbor Knežević Kosa, obuhvaća područje naselja Loskunja, Knežević 

Kosa, Živković Kosa i dio Kokirevo po granici popisnog kruga broj II. (od 

kućnog broja 1-11); 

-  Mjesni odbor Krstinja, obuhvaća područje naselja Krstinja, Prisjeka, Kusaja, 

Lipovac Krstinjski, Donja Brusovača, Džaperovac, Selakova Poljana; 

- Mjesni odbor Kupljensko, obuhvaća područje naselja Kupljensko i 

Radmanovac; 

- Mjesni odbor Miholjsko, obuhvaća područje naselja Miholjsko, Johovo, Rajić 

Brdo, Klupica, Mračaj Krstinjski i Lisine; 

- Mjesni odbor Radonja, obuhvaća područje naselja Radonja, Jurga, Krivaja 

Vojnićka i ulica Gornji Vojnić; 

- Mjesni odbor Svinica Krstinjska, obuhvaća područje naselja Svinica Krstinjska, 

Gejkovac i Mracelj; 

- Mjesni odbor Široka Rijeka, obuhvaća područje naselja Široka Rijeka, Jagrovac 

i Štakorovica; 

- Mjesni odbor Vojišnica, obuhvaća područje naselja Vojišnica i dio Kokireva po 

granici popisnog kruga I. ( od kućnog broja 12-34); 

- Mjesni odbor Utinja Vrelo, obuhvaća područje naselja Utinja Vrelo, Malešević 

Selo, Podsedlo, Kartalije, Gaćeša Selo i Međeđak Utinjski; 

-  Mjesni odbor Vojnić, obuhvaća područje naselja Vojnić i Kolarić. 

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

Članak 65. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis 

birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog 

tijela, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik. 

 

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom 

obliku dostavlja općinskom načelniku. 
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Članak 66. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 

podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

 

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži 

podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i 

zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. 

 

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se 

o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

 

Članak 67. 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena 

te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i 

granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te 

prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora. 

 

Članak 68. 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

 

Članak 69. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 

pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 

 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom općinskog 

vijeća. 

 

Članak 70. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana 

donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka 

mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 

 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 

60 dana. 

 

Članak 71. 

Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje se za: 

- Mjesni odbor iz čl. 64. točka 4). – tri člana 

- Mjesne odbora iz čl. 64. točka 1)., 2)., 3)., 7)., 8). i 12). – pet članova 

- Mjesne odbore iz čl. 64. točka 5)., 6)., 9)., 10)., 11). i 13). – sedam članova 

- Mjesne odbora iz čl. 64. točka 14). – jedanaest članova 
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Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog odbora. 

 

Članak 72. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova 

svih članova, na vrijeme od četiri godine. 

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.  

 

Članak 73. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  

poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge 

poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog 

načelnika. 

Članak 74. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju 

područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava 

komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju 

zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih 

lokalnih potreba na svom području. 

 

Članak 75. 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 

mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 

ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga 

pitanja od značaja za rad mjesnog odbora. 

 

Članak 76. 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi općinsko vijeće te 

pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba. 

 

Članak 77. 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje 

pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana. 

 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 

 

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 

vijeće. 

Članak 78. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni 

odjel Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada 

Jedinstvenog upravnog odjela. 
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Članak 79. 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski 

načelnik. 

 

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 

pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja. 

 

Članak 80. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.  

 

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik 

može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši 

odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 

   

 

XII. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE VOJNIĆ 

 

Članak 81. 

 Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Vojnić, 

čine imovinu Općine Vojnić. 

 

Članak 82. 

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama 

zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina. 

 

U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede 

upravljanja imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja imovinom Općine.  

 

Članak 83. 

Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

 

Prihodi Općine su: 

 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i 

posebnim odlukama općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine, 

- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine 

odnosno u kojima Općina ima udjele, 

- prihodi od koncesija, 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u 

skladu sa zakonom, 
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- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za 

decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, 

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom 

proračunu i 

- drugi prihodi određeni zakonom. 

 

Članak 84. 

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 

 

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 

 

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima. 

 

Članak 85. 

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za 

godinu za koju su doneseni. 

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. 

prosinca. 

 

Članak 86. 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima 

propisanim zakonom.  

 

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, 

Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim 

zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.  

 

Članak 87. 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, 

proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih 

prihoda. 

 

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku 

propisanom za donošenje proračuna. 

 

Članak 88. 

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 

 

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 

financija. 

 

XIII. AKTI OPĆINE 
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Članak 89. 

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom općinsko vijeće donosi Statut, 

Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte.  

  

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim 

stvarima. 

 

Članak 90. 

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće 

akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom općinskog vijeća. 

 

Članak 91. 

Radna  tijela općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.  

 

Članak 92. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 90. stavka 1. ovoga Statuta, na 

način i u postupku propisanom ovim Statutom. 

 

Opći akti objavljuju se u  službenom glasniku Općine Vojnić.   

 

Članak 93. 

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata općinskog vijeća donose pojedinačne akte 

kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, 

izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije ili pokrenuti upravni spor. 

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku i drugih propisa. 

 

U izvršavanju općih akata općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su 

odlukom općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti. 

 

Članak 94. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 

djelokruga obavlja nadležno tijelo državne uprave. 

 

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o  

pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 

 

Upravna tijela Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju upravnim 

stvarima u prvom stupnju. 
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Protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela Općine, može se izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu županije. 

 

Protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela Općine, u obavljanju povjerenih poslova 

državne uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim 

zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje. 

 

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku. 

 

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama 

Zakona o upravnim sporovima. 

 

Odredbe ovoga članka odnose se na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 

odlukom Općinskom vijeća Općine u skladu sa zakonom povjereno obavljanje javnih ovlasti 

u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općina. 

 

XIV. JAVNOST RADA 

 

Članak 95. 

Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan. 

 

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s 

odredbama Poslovnika općinskog vijeća. 

 

Članak 96. 

Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 

općih i drugih akata općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim 

stranicama Općine. 

 

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija 

za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom 

glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine. 

 

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i 

objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine. 

 

XV. NADZOR ZAKONITOSTI 

 

Članak 97. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 

djelokruga obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave, svako u svom djelokrugu 

sukladno posebnom zakonu. 
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XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 98. 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika općinskog vijeća, općinski 

načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost općinskog vijeća. 

 

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta. 

 

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 

predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red 

općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

 

Članak 99. 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Vojnić ("Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ 03/18, 06/18, 04/20, 07/20) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i 

zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana. 

   

Članak 100. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Vojnić". 

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Vojnić ("Službeni glasnik 

Općine Vojnić“ 03/18, 06/18, 04/20, 07/20). 

 

KLASA:012-01/21-01                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/1-21-02                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Na temelju članka 52. st.6. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine 

52/2018) i članka 30. Statuta Općine Vojnić ("Službeni glasnik Općine Vojnić" broj 3/18., 

6/18., 4/20., 07/20), Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici, održanoj dana 04. 

veljače 2021.godine , donijelo je 

 

O D L U K U 

o davanje u vlasništvu vozilo trgovačkom društvu Tržnica Vojnić d.o.o. Vojnić 

 

Članak 1. 

Općina Vojnić kao vlasnik prenosi u vlasništvo svom trgovačkom društvu u 100% vlasništvu, 

Tržnica Vojnić d.o.o. Vojnić, Radnička ulica 101, Vojnić, bez naknade i to: 
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Naziv 

vozila 

Karakteristike Nabavna 

vrijednost 

Ispravak 

vrijednosti sa 

31.12.2020. 

Sadanja 

vrijednost 

1.Auto 

Opel Astra 

srebrna boja s efektom, broj šasije 

WOLOGF6925114529 

broj knjižice 4298434 

NE REGISTRIRAN 

Godina proizvodn 

je 2002. 

Datum aktiviranja u JUO 

11.02.2005.  

33.108,37 kn 33.108,37 kn 0,00 kn 

 

  Članak 2. 

Darovano vozilo iz točke I. ove Odluke postaju vlasništvu trgovačkog poduzeća Tržnica Vojnić 

d.o.o. Vojnić, koje je potrebno registrirati i osposobiti za uključivanje u promet i koristiti ga za 

potrebe trgovačkog poduzeća u svojstvu dobrog gospodara. 

 

Članak 3. 

Trgovačko poduzeće Tržnica Vojnić d.o.o. Vojnić dužan je darovano vozilo evidentirati kao 

svoje osnovno sredstvo.  

Članak 4. 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić, a za potpisivanje 

Ugovora o darovanju vozila  iz točke I. ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 

Vojnić. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“. 

 

KLASA:406-01/21-01/03                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/1-21-01                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Na temelju članka 52. st.6. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine 

52/2018) i članka 30. Statuta Općine Vojnić ("Službeni glasnik Općine Vojnić" broj 3/18., 

6/18., 4/20., 07/20), Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici, održanoj dana 04. 

veljače 2021.godine donijelo je 

  

O D L U K U 

o davanje u vlasništvu vozila trgovačkom društvu Vojnić-komunalac d.o.o. Vojnić 

 

                     Članak 1. 

Općina Vojnić kao vlasnik prenosi u vlasništvo svom trgovačkom društvu u 100% vlasništvu, 

Vojnić-Krnjak komunalcu d.o.o. Vojnić, Andrije Hebranga 9, Vojnić, bez naknade i to: 
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Naziv vozila Karakteristike Nabavna 

vrijednost 

Ispravak 

vrijednosti sa 

31.12.2020. 

Sadašnja 

vrijednost 

1.Traktor JOHN 

DEERE s 

kabinom 

Diesel, zelene boje, broj 

osovina:2, , registarskih 

oznaka KA136GF, 

godina proizvodnje 

2013,  datum aktiviranja 

16.12.2013. godine 

80.000,00 kn 62.000,00 kn 18.000,00kn 

2. Teretni 

automobil, marka 

vozila Piaggio 

tip vozila Porter, model 

C-232852 EFI 1300, 

bijela boja, broj šasije 

ZAPS850000578749, 

godina proizvodnje 

2008, registarske oznake 

KA513EP, godina 

proizvodnje 2008, 

datum aktiviranja 

02.12.2016.godine 

25.000,00 kn 12.950,00 kn 12.050,00kn 

3.Radno vozilo 

rovokopač-

utovarivač 

Venieri VF8.23F 

serijski broj 27500, žute 

boje, godina proizvodnje 

2019, datum aktiviranja 

12.10.2020.godine 

661.250,00 kn 13.776,04 kn 647.473,96 kn 

 

  Članak 2. 

Darovana vozila iz točke I. ove Odluke su ispravnom i voznom stanju te postaju vlasništvu 

trgovačkog poduzeća Vojnić-komunalcu d.o.o. Vojnić. 

 

Članak 3. 

Trgovačko poduzeće Vojnić- komunalac d.o.o. Vojnić dužno je da darovana vozila  evidentiraju 

u svoja osnovna sredstva.  

 

Članak 3. 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić, a za potpisivanje 

Ugovora o darovanju vozila iz točke I. ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 

Vojnić. 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“. 

 

KLASA:406-01/21-01/04                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/1-21-01                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   
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Na temelju članka 48. st. 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 

i 94/13), članka 3. Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba 

u djelatnosti predškolskog odgoja na području Županije (Glasnik Karlovačke županije br.17/06) 

i članka 30. Statuta Općine Vojnić, Općinsko vijeće Općine Vojnić, na sjednici održanoj dana 

04. veljače 2021. donijelo je 

 

ODLUKU 

o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Vojnić od roditelja-korisnika usluga 

 

Članak 1. 

Ovom Odluku utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vojnić (u daljnjem tekstu: 

Dječji vrtić) od roditelja/korisnika usluga. 

 

Članak 2. 

U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za djecu rane i predškolske dobi od navršenih 

12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu: 

 1. redoviti cjelodnevni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u trajanju do 9 sati dnevno (u nastavku 

teksta: redoviti program) usklađen s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta, 

 2. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s 

teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu, 

           3. posebni program predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece i zahtjevima 

roditelja: 

- program ranog učenja stranih jezika. 

Članak 3. 

Za obavljanje usluga iz čl. 2. ove Odluke puna ekonomska cijena navedenih programa Dječjeg 

vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovu ukupnih godišnjih rashoda i prihoda na 

temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene 

Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

Članak 4. 

Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani Državnim 

pedagoški standardom predškolskog odgoja i obrazovanja i stvarne rashode provedbe svakog 

pojedinog programa (nepredviđeni rashodi i dr. osim izgradnje i adaptacije objekta) 

 

Članak 5. 

Ekonomska cijena za 9-satni program jaslica/vrtića iznosi 2.260,00 kn 

 

Članak 6. 

Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području 

Općine Vojnić, u ekonomskoj cijeni redovitih 9-satnih programa određuje se kako slijedi: 

- redoviti 9-satni program u okviru redovitog programa.................1.760,00kn-osnivač 

            ..........................................................................................................500,00 kn-roditelj 
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Članak 7. 

Roditelj-korisnik usluge Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području općine Vojnić plaća 

punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 5. ove Odluke 

Izuzeto od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na 

području druge jedinice lokalne samouprave čiji je čelnik sklopio ugovor o sufinanciranju 

programa predškolskog odgoja djece sa osnivačem Dječjeg vrtića Vojnić, a kojim su regulirana 

međusobna prava i obveze, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci 

predstavničkoj tijela te jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 8. 

Iznos sudjelovanja roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području općine Vojnić u punoj 

mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, smanjuje se 

kako slijedi: 

- roditelji sa dvoje djece u Vrtiću za 20%  od iznosa utvrđenog za odgovarajući program; 

- roditelji sa troje djece u Vrtiću za 30%, roditelji sa četvero djece u Vrtiću za 40% od iznosa 

utvrđenog za odgovarajući program;    

- roditelji sa petero ili više djece  u Vrtiću oslobađaju  se sudjelovanja u cijeni programa. 

Korisnici usluga čija djeca  imaju samo jednog živog roditelja ostvaruju pravo na umanjenje 

sudjelovanja u cijeni programa za dodatnih 20% po djetetu. 

Korisnici usluga koji primaju stalnu novčanu pomoć na temelju Rješenja Centra za socijalnu 

skrb u Karlovcu ostvaruju pravo na umanjenje od 20% od iznosa utvrđenog za odgovarajući 

program. 

 

Članak 9. 

Izuzeto od odredaba ove Odluke, oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg 

vrtića:   

- djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata, 

- djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim  100%-tnim stupnjem invaliditeta temeljem 

rješenja ovlaštene Komisije za utvrđivanje invaliditeta, 

- djeca bez oba roditelja. 

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa za djecu invalida Domovinskog rata u 

postotku koji odgovara stupnju invaliditeta roditelja utvrđenog na temelju ovlaštene Komisije 

za utvrđivanje invaliditeta. 

                

                                                                 Članak 10. 

Korisnici usluga Vrtića se obvezuju da će se utvrđeni iznos naknade uplaćivati unaprijed za 

svaki tekući mjesec, najkasnije do 20-tog u mjesecu, počevši od mjeseca u kojem su se upisali 

u jaslice/vrtić na HR7323400091850300008, poziv na broj 687803-OIB korisnika i o tome 

predočiti dokaz/kopiju uplatnice u Dječji vrtić koji-koje njegovo dijete-djeca pohađa-pohađaju.  

Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana do isteka zadnjeg dana dospijeća 

obveze iz stavka 1. ovog članka, Vrtić će otkazati pružanje usluga, a potraživanje će naplatiti 

putem suda. 
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Vrtić će također otkazati roditelju čije –ja dijete-dijeca izostaje-ju iz Dječjeg vrtića, a roditelj o 

razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana od početka izostanka. 

 

Članak 11. 

Ako korisnik ispisuje dijete iz Vrtića dužan je o tome obavijestiti Vrtić pismenim putem 

najmanje 15 dana prije ispisivanja djeteta. 

                                                                                                               

Članak 12. 

Korisnici usluga Vrtića plaćaju punu cijenu bez obzira na broj dana koje dijete provede u 

ustanovi, osim u slučajevima: 

Bolest djeteta u neprekidnom trajanju od 6 radnih dana vrtića i više uz predočenje liječničke 

potvrde, uplata se umanjuje za broj dana bolovanja (može iznositi najviše 50%) 

Boravak djeteta u bolnici i oporavak nakon izlaska iz bolnice uz predočenje liječničke potvrde 

(uplata se umanjuje 100% za te dane) 

Godišnji odmor korisnika usluga (uplata se umanjuje 50% uz predočenje potvrde) 

Korištenje kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u vrtiću, cijena se umanjuje 100% 

 Druge eventualne propuste kao posljedicu nepredviđenih okolnosti od slučaja do slučaja 

rješava ravnatelj ustanove na pismeni zahtjev korisnika usluga. 

 

Članak 13. 

Dječji vrtić u skladu s odredbama ove Odluke sa roditeljima-korisnicima usluga zaključuje 

Ugovor u kojem se definiraju prava i obveze ugovornih strana. 

 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku. 

 

KLASA:601-01/21-01/01                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/5-21-01                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Na temelju članka 30. Statuta općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić broj 03/18, 06/18, 

04/20, 07/20), Općinsko vijeće  Općine Vojnić na  sjednici Općinskog vijeća održanoj dana  04. 

veljače. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vojnić 

 

I. 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza 

korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vojnić, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića Vojnić na sjednici održanoj dana 29.12.2020. godine. 

 

 



34 
 

II. 

Ova Odluka o prethodnoj suglasnosti na Plan upisa za jasličku skupinu za 2020./2021. 

pedagošku godinu, stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić„. 

 

KLASA:601-01/21-01/02                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/5-21-01                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine 

Vojnić broj 03/18, 06/18, 04/20, 07/20), Općinsko vijeće  Općine Vojnić na 38. sjednici 

Općinskog vijeća održanoj dana 04. veljače 2021. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o prethodnoj suglasnosti na 

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Vojnić 

 

I. 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Vojnić, u tekstu kojeg je 

utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vojnić na sjednici održanoj dana 09.01.2021. godine. 

 

 

 

II. 

Ova Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića objavit će se u "Službenom glasniku Općine Vojnić", a stupa na snagu osmog 

dana od  objave. 

 

KLASA:601-01/21-01/03                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/5-21-01                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Temeljem članka  69. stavka 4. Zakona o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 

32/20, 145/20) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 

03/18, 06/18, 04/20, 07/20),  Općinsko vijeće Općine Vojnić dana  4. veljače  2021. godine 

usvojilo je 

PROGRAM 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa utvrđuje se namjena korištenja 

i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne i fizičke osobe koje 
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obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području općine Vojnić 

u visini 10% prodajne cijene proizvoda na panju. 

 

Članak 2. 

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Vojnić, a koriste 

se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. 

 

Članak 3. 

U Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa 

u iznosu 1.000.000,00 kuna. 

Sredstva iz prethodnog stavka koristit će se za izgradnju i održavanje komunalne 

infrastrukture i to za: 

- presvlačenje asfaltnim slojem ulica u naselju Vojnić 500.000,00 kn,  

- rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta – proširenje i asfaltiranje 200.000,00 kn, 

- održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 kn, 

- održavanje ostale komunalne infrastrukture (održavanje čistoće javnih površina, 

sanacija divljih deponija) 50.000,00 kn. 

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Vojnić“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

KLASA:321-01/21-01/01                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-4/8-21-01                                                                           predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

Na temelju članaka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine” 

10/97.,107/07., 94/13. i 98/19), te članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine 

Vojnić” broj 03/18, 06/18, 04/20, 07/20), Općinsko vijeće Općine Vojnić je na sjednici održanoj 

4. veljače 2021. godine usvojilo je  

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Vojnić za 2021. godinu (dalje u 

tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba 

u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (dalje u tekstu: 

predškolski odgoj), te obujam i način financiranja ovih potreba u 2021. godini iz sredstava 

općinskog proračuna, koji se ostvaruju putem: 

- redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

te programa predškole u dječjem vrtiću kojem je osnivač Općina Vojnić, Dječjem vrtiću 

„Vojnić“. 
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Članak 2. 

Organizirani oblik odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi ostvarivat će se u 

Dječjem vrtiću „Vojnić“, Vojnić i to kroz: 

1. redoviti 9-satni program za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu 

školu, 

2. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu 

obuhvaćena redovitim programom. 

 

Članak 3. 

Program iz članka 2. u petodnevnom radnom tjednu ostvarivat će se u jednoj odgojnoj skupini 

(mješovita) i kroz kraći program predškole, te jasličkoj skupini. 

Planirani opseg programa Dječjeg vrtića ostvarivat će ukupno 6 osoba zaposlenih na 

neodređeno puno radno vrijeme (nakon otvaranja jaslica). 

Tijekom prve polovice 2021. godine provesti će se zapošljavanje 3 osobe za potrebe stavljanja 

u funkciju novog dijela vrtića i uspostave jasličkog programa. 

 

Članak 4. 

Financijskim planom Dječjeg vrtića „Vojnić“ za 2021. godinu planirana su sredstva u 

sveukupnom iznosu od 2.804.600,00 kuna. 

Financiranje planiranog opsega programa Dječjeg vrtića „Vojnić“ osigurava se iz: 

1. Proračuna Općine u iznosu od 1.040.100,00 kuna i to za plaće s obvezama za djelatnike, 

ostale rashode za zaposlene te naknade za prijevoz na posao, ugovor o djelu,  nabavu 

sitnog inventara, seminare, rashode za energiju, kamate na primljeni kredit, 

2. tekuće pomoći nadležnog Ministarstva za provedbu programa predškole i integraciju 

djece s teškoćama u redovni program vrtića u iznosu od 4.000,00 kuna 

3. sudjelovanja roditelja u cijeni programa i ostalih vlastitih prihoda u iznosu od 

155.500,00 kuna, 

4. opremanje Vrtića u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

Članak 5. 

Troškovi koje podmiruju roditelji iz članka 4. stavka 2. točke 3. utvrđuju se godišnjim 

programom i planom troškova Dječjeg vrtića „Vojnić“, u skladu s cijenom prehrambenih 

artikala i ostalih planiranih troškova i naplaćuju od roditelja, mjesečno, na temelju sklopljenih 

ugovora, a temeljem Odluke o ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića koja iznosi 2.260,00 kuna 

mjesečno. 

 

Članak 6. 

 Dječji vrtić „Vojnić“ može pored utvrđenih programa iz članka 3. stavka 1. organizirati 

dodatne programe kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi djece i roditelja, a sredstva 

osiguravaju korisnici programa. 
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Članak 7. 

Provedbu Programa javnih potreba i namjensko korištenje sredstava prati Jedinstveni upravni 

odjel Općine Vojnić te na temelju dokumentacije o izvršenim programima načelniku podnosi 

izvješće. 

Članak 8. 

Ovaj Program je sastavni dio Proračuna Općine Vojnić za 2021. godinu i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vojnić, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. 

godine. 

 

KLASA:601-01/21-01/04                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-4/8-21-01                                                                           predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Na temelju članka 3., 4., 5., 6. i 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma (“Narodne Novine“ broj  29/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine 

Vojnić (“Službeni glasnik Općine Vojnić” 03/18, 06/18, 04/20,07/20) Općinsko vijeće Općine 

Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 04. veljače 2021. godine donosi    

   

ODLUKU 

o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnog člana 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić iz Proračuna Općine Vojnić 

za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Vojnić i nezavisnog člana Općinskog vijeća Općine Vojnić izabranog s nezavisne liste 

grupe građana, visina sredstava koja se osigurava u Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu 

i načina raspoređivanja sredstava.  

 

Članak 2. 

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Vojnić imaju političke stranke koje imaju 

najmanje jednog člana Općinskog vijeća i nezavisni član Općinskog vijeća koji je izabran s 

nezavisne liste grupe građana.  

 

Članak 3. 

Utvrđuje se da su u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća političke stranke, odnosno 

nezavisni kandidat u Općinskom vijeću imale sljedeći broj vijećnika: 

                                                                                   M            Ž          UKUPNO 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ                   5             3                        8   

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP              2             -                        2   

Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS      2             -                        2   

Kandidacijska lista grupe birača – Nikola Škrgić      1             -                        1   

Demokratski savez Srba – DSS                                  1             -                        1                                                         

UKUPNO                                                                  11            3                     14 
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Članak 4. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Općinskog 

vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu.   

 

Članak 5. 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za 

svakog člana Općinskog vijeća, tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva 

razmjerno broju članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.  

 

Ukoliko pojedini vijećnik (ili vijećnici) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napuste ili 

promijene člana u političkoj stranci, sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog 

članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Općinskog 

vijeća.  

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka. Financijska sredstva koja se raspoređuju 

sukladno stavku 1.ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljedbenik političkih 

stranaka koje su udruženjem prestale postojati.  

 

Članak 6. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenost spola u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća u pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj vijećnici, pripada i pravo 

na naknadu u visini 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a određenog 

u članku 5. stavku 1. i članku 7. stavku 1. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Godišnji iznos sredstava po jednom članu Općinskog vijeća određuje se u iznosu od 2.000,00 

kuna, a za  pojedinog člana podzastupljenog spola određuje se iznos sredstava od 2.200,00 

kuna.  

Članak 8. 

Političkim strankama i nezavisnom kandidatu zastupljenom u Općinskom vijeću raspoređuju 

se sredstva osigurana u Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu u iznosu kako slijedi:  

 

Naziv stranke Broj vijećnika Sredstva po 

vijećniku /             

mjesečno 

Mjesečni iznos 

isplate 

 Muškarci Žene Muškarci Žene   Ukupno 

Hrvatska 

demokratska 

zajednica – HDZ 

5 3 834,00 kn 550,00 kn 1.384,00 kn 

Socijaldemokratska 

partija Hrvatske – 

SDP 

2 - 334,00 kn 0,00 334,00 kn 
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Samostalna 

demokratska srpska 

stranka – SDSS 

2 - 334,00 kn 0,00 334,00 kn 

Kandidacijska lista 

grupe birača – Nikola 

Škrgić 

1 - 167,00 kn 0,00 167,00 kn 

Demokratski savez 

Srba – DSS 

1 - 167,00 kn 0,00 167,00 kn 

 

Članak 9. 

Sredstva raspoređena prema članku 5. stavku 1. i članku 7. ove Odluke, doznačuju se na račun 

političkih stranaka  jednom mjesečno.  

 

Članak 10. 

Sredstva za financiranje nezavisnog člana Općinskog vijeća raspoređuju se sukladno 

odredbama ove Odluke i uplaćuju se na poseban račun nezavisnog člana, koji je dužan otvoriti 

za financiranje njegove djelatnosti. 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2021, godine, a primjenjivat će se do prestanka mandata 

članovima sadašnjeg saziva Općinskog vijeća. 

 

Članak 12. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vojnić. 

 

KLASA:006-02/21-01/01                                                            Općinsko vijeće 

URBROJ:2133/17-03-04/1-21-01                                                                        predsjednik 

Vojnić, 04. veljače 2021.                                                                                      Ramo Čović   

 

Na temelju članka 44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Konačne liste za dodjelu stipendija za akademsku i 

školsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-01/20-01/01, URBROJ: 2133/17-01-20-08), od 1. 

prosinca 2020. godine te Izjave o odricanju prava na stipendiju za akademsku godinu 

2020./2021. Ajle Muhić, načelnik Općine Vojnić, donosi: 

 

O D L U K U   O   I Z M J E N I   O D L U K E 

o dodjeli stipendija za akademsku i školsku godinu 2020./2021. 

 

I. 

Općina Vojnić će u akademskoj godini 2020./2021. dodijeliti pet (5) stipendija, dvije (2) 

srednjoškolske stipendije u iznosu od 400,00 kuna (slovima: četiristo kuna) i tri (3) studentske 

stipendije u iznosu od 700,00 kuna (slovima: sedamsto kuna) mjesečno kroz 10 mjeseci, 

srednjoškolcima i studentima koji imaju prebivalište na području općine Vojnić i to kako slijedi: 



40 
 

 

Srednjoškolske stipendije: 

Red. 

broj 

Ime i prezime Srednja škola Razred Broj 

bodova 

1. Mifaela Galijašević Medicinska škola Karlovac, 

Karlovac  

Medicinska sestra opće njege / 

Medicinski tehničar opće njege  

3. razred 115 

(kriterij 

izvrsnosti) 

2. Sandra Kendić Medicinska škola Karlovac, 

Karlovac  

Medicinska sestra opće njege / 

Medicinski tehničar opće njege 

5. razred 20 

(kriterij 

potreba 

tržišta rada) 

 

 

Studentske stipendije: 

Red. 

broj 

Ime i prezime Studij Godina 

studija 

Broj 

bodova 

1. Sara Mikić Sveučilište u Rijeci 

Medicinski fakultet 

Integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij 

Medicina 

6. godina 110 

(kriterij 

izvrsnosti) 

2.  Dragana Gvozdenović Sveučilište u Zagrebu 

Građevinski fakultet  

Diplomski sveučilišni studij 

Građevinarstvo 

smjer Prometnice 

4. godina 40  

(kriterij 

potreba 

tržišta rada) 

3. Toni Tutić Veleučilište u Karlovcu  

studij Mehatronika 

2. godina 10 

(socijalni 

kriterij) 

Studentica Ajla Muhić odrekla se prava na stipendiju 24. prosinca 2020. godine što je 

potkrijepila Izjavom o odricanju stipendije za akademsku godinu 2020./2021. jer stipendiju 

prima iz drugog izvora. 

II. 

S korisnicima stipendija iz točke I. ove Odluke sklopljeni su ugovori o stipendiranju, kojima su 

regulirana sva međusobna prava i obveze. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Vojnić. 

 

KLASA:604-01/20-01/01                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-20-15                                                                         

Vojnić, 29. prosinac 2020.                                                                              Nebojša Andrić   

   

Temeljem članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine 07/09), članka 

5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i 
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primatelja akata (Narodne novine 38/88 i 75/93) te članka  47. Statuta Općine Vojnić (Službeni 

glasnik Općine Vojnić 03/18, 06/18, 04/20, 07/20) ), načelnik Općine Vojnić donosi  

 

P L A N 

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2021. godinu 

(u nastavku teksta: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Općine Vojnić, 

Jedinstvenog upravnog odjela, brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela. 

 

Članak 2. 

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broj dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada 

tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane 

oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima od 01. siječnja 2021. godine. 

 

Podgrupa 
Djelatnost 

podgrupe 
Dosije 

  

004 SLOBODE,PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA 

  01 Općenito - SLOBODE,PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I 

GRAĐANINA 

02 Pojedinačno 

04 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

  

006 DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE (STRANKE) 

  01 Općenito - DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE 

(STRANKE) 

02 Stranke 

  

007 DRUŠTVENE ORGANIZACIJE (UDRUGE) 

  01 OPĆENITO 

  

008 DRUŠTVENO INFORMIRANJE 

  01 Općento - informiranje 

02 Javno informiranje 

  

011 DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE AKATA (OPĆENITO) 

  01 OPĆENITO 

  

012 USTAVNI PROPISI I STATUTI 

  01 OPĆENITO 

  

013 IZBORNI SISTEM 
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  01 OPĆENITO 

02 BIRAČKI SPISKOVI 

  

014 REFERENDUM I DRUGI OBLICI OSOBNOG IZJAŠNJAVANJA 

  01 OPĆENITO 

  

015 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA 

  01 TERITORIJALNO RAZGRANIČENJE 

06 PODRUČJA MJESNIH ODBORA 

08 ULICE I TRGOVI 

  

016 NARODNOSTI (NACIONALNE MANJINE) 

  01 OPĆENITO 

  

017 GRBOVI, AMBLEMI, ZASTAVE I HIMNE 

  01 OPĆENITO 

  

018 POLITIČKI ODNOSI S INOZEMSTVOM 

  01 OPĆENITO 

  

019 MIGRACIJE, ISELJENICI I IZBJEGLICE, OSOBE BEZ 

DRŽAVLJANSTVA 

  01 OPĆENITO 

  

021 ORGANIZACIJA I RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 

  01 OPĆENITO 

  

022 ORGANIZACIJA I RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA 

  05 NAČELNIK 

  

023 ORGANIZACIJA I RAD ORGANA UPRAVE 

  05 UPRAVNA TIJELA OPĆINE 

  

026 ORGANIZACIJA I RAD MJESNIH ODBORA 

  01 OPĆENITO 

  

030 INFORMATIČKA DJELATNOST, RAČUNARSKA OPREMA I 

RAČUNARSKI SISTEMI 

  01 OPĆENITO 

  

031 NATPISNE I OGLASNE PLOČE 

  01 OPĆENITO 

  

032 STRUČNA LITERATURA 

  01 OPĆENITO 

  

034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROVI 
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  02 OPĆI UPRAVNI POSTUPAK 

04 IZDAVANJE UVJERENJA I DRUGIH POTVRDA 

  

035 UREDSKO POSLOVANJE 

  01 OPĆENITO 

  

036 ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA 

  01 OPĆENITO 

  

038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI 

  01 OPĆENITO 

  

040 NAD ZAKONITOŠĆU AKATA 

  01 OPĆENITO 

  

042 INSPEKCIJSKI NADZOR 

  01 OPĆENITO 

  

050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD ORGANA UPRAVE 

  02 PREDSTAVKE I PRITUŽBE 

  

053 MOLBE I PRIJEDLOZI 

  01 OPĆENITO 

  

061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 

  01 OPĆENITO 

  

070 VJERSKA PITANJA OPĆENITO 

  01 OPĆENITO 

  

080 DUŽNOSNICI, RUKOVODEĆI I DRUGI RADNICI 

  01 OPĆENITO DUŽNOSNICI 

04 PLAĆE I DRUGA PRIMANJA SLUŽBENIKA U 

JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU 

07 OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

08 OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

  

100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 

  01 OPĆENITO 

  

112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UGOVOR O 

DJELU I DOPUNSKI RAD 

  01 PLAN PRIJEMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

02 OPĆENITO 

03 RAD NA ODREĐENO VRIJEME 

05 RAD NA NEODREĐENO VRIJEME 

08 AUTORSKI UGOVOR 
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09 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG 

ODNOSA 

10 PROGRAM JAVNIH RADOVA 

  

113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE 

RADA 

  01 OPĆENITO 

  

114 RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I 

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

  01 RADNI SPOROVI 

04 DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I POSTUPAK 

  

115 ZAŠTITA NA RADU 

  01 OPĆENITO 

  

  

117 RADNI STAŽ 

  

 

 

01 OPĆENITO 

  

119 KADROVSKA POLITIKA I EVIDENCIJE 

  02 KADROVSKA POLITIKA 

  

120 STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA 

  01 PLAĆE 

03 PO OSNOVI TEKUĆEG RADA 

  

121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA 

  01 OPĆENITO 

  

130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA 

 01 OPĆENITO 

  

132 STRUČNA PRAKSA (PRIPRAVNICI, STAŽISTI I DRUGI) 

  01 OPĆENITO 

  

133 STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI 

  01 OPĆENITO 

  

140 MIROVINSKO OSIGURANJE 

  01 OPĆENITO 

  

210 JAVNI RED I MIR 

  01 OPĆENITO 

  

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA 
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  01 OPĆENITO 

  

300 PRIVREDNO PLANIRANJE 

  01 OPĆENITO 

  

310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO 

  01        OPĆENITO 

02      ELEKTROPRIVREDA  

311 ZANATSTVO I MALA PRIVREDA 

  02 KONCESIJA 

  

320 POLJOPRIVREDA 

  01 OPĆENITO 

02 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 

  

321 ŠUMARSTVO 

  01 OPĆENITO 

  

322 VETERINARSTVO 

  01 OPĆENITO 

  

325 VODOPRIVREDA 

  

 

01 OPĆENITO 

  

330 UNUTARNJA TRGOVINA 

  03 TRGOVINA NA MALO 

  

334 TURIZAM 

  01 OPĆENITO 

  

335 UGOSTITELJSTVO 

  01 OPĆENITO 

  

340 CESTOVNI PROMET 

  01 OPĆENITO 

  

344 VEZE 

  03 TELEFONSKI I TELEGRAFSKI PROMET 

  

350 PROSTORNO PLANIRANJE 

  01 OPĆENITO 

02 PROSTORNI PLANOVI 

03 POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 

  

351 ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE 

  01 OPĆENITO 

02 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 
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361 IZGRADNJA OBJEKATA 

  01 OPĆENITO 

03 GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

  

362 GRAĐEVINSKO-URBANISTIČKA INSPEKCIJA 

  01 OPĆENITO 

  

363 KOMUNALNI POSLOVI 

  01 OPĆENITO 

03 KOMUNALNA NAKNADA 

04 KOMUNALNA INSPEKCIJA (KOMUNALNI REDAR) 

05 KOMUNALNI DOPRINOS 

 

370 STAMBENA POLITIKA 

  01 OPĆENITO 

  

372 POSLOVNI PROSTOR 

  01 OPĆENITO 

  

400 FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI 

  01 OPĆENITO 

  

401 KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE 

  01 OPĆENITO 

  

402 FINANCIRANJE 

  01 OPĆENITO 

08 FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA - ZAMOLBE 

  

406 UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE 

  01 OPĆENITO 

08 INVENTURE 

09 JAVNA NABAVA 

  

410 POREZI 

  01 OPĆENITO 

  

421 DOTACIJE I SUBVENCIJE 

  01 OPĆENITO 

  

470 DRUŠTVENA KONTROLA 

  01 OPĆENITO 

04 DRŽAVNA REVIZIJA 

  

500 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

  01 OPĆENITO 
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550 SOCIJALNA ZAŠTITA 

  01 OPĆENITO 

  

551 OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE 

  10 OSTALO 

  

601 PREDŠKOLSKI ODGOJ 

  01 OPĆENITO 

  

602 ŠKOLSTVO 

  01 OPĆENITO 

03 SREDNJE OBRAZOVANJE 

04 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 

  

604 STIPENDIRANJE 

  01 OPĆENITO 

  

612 KULTURNE DJELATNOSTI 

  01 OPĆENITO 

04 BIBLIOTEČNA DJELATNOST 

  

620 SPORT 

  01 OPĆENITO 

  

650 INFORMATIKA 

  01 OPĆENITO 

02 INFORMATIČKA OPREMA 

  

701 ODVJETNIŠTVO I PRAVNA POMOĆ 

  01 OPĆENITO 

  

702 NAKNADA ŠTETE 

  01 OPĆENITO 

  

711 ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA 

  01 OGLASNA PLOČA 

02 OPĆENITO 

  

810 CIVILNA ZAŠTITA 

  01 OPĆENITO 

  

 

900 DOMAĆA SURADNJA-OPĆENITO 

  01 OPĆENITO 

  

910 SURADNJA S INOZEMSTVOM 
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  01 OPĆENITO 

  

920 HIDROMETEOROLOŠKI POSLOVI 

  01 OPĆENITO 

11 ELEMENTARNE NEPOGODE 

  

930 OPĆI POSLOVI -GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI 

  01 OPĆENITO 

  

931 GEODETSKA IZMJERA 

  01 OPĆENITO 

  

932 KATASTAR ZEMLJIŠTA 

  01 OPĆENITO 

  

936 OSTALI GEODETSKI POSLOVI 

  01 OPĆENITO 

  

940 EVIDENCIJE NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU 

  01 OPĆENITO 

  

944 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 

  01 OPĆENITO 

02 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 

  

945 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM 

  01  OPĆENITO 

  

946 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI U VEZI SA ŠUMAMA I ŠUMSKIM 

ZEMLJIŠTEM 

  01 OPĆENITO 

  

950 STATISTIKA 

  01 OPĆENITO 

  

955 POLITIČKE STRANKE 

  01 OPĆENITO 

  

 

Članak 3. 

Ovim planom uređuje se i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u Općini 

 

Naziv službe     brojčana oznaka 

Općinski načelnik      01 

Zamjenik Općinskog načelnika    02 
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Općinsko vijeće      03 

 

 

Jedinstveni upravni odjel     04 

- pročelnik        /1 

- viši stručni suradnik za pravne poslove   /2 

- viši referent komunalno-prometni redar                         /4 

- viši referent za administrativne poslove    /5 

- viši referent za financije i proračun    /6 

- viši referent za računovodstvo    /7 

- viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove /8 

- viši stručni suradnik poljoprivredni redar                   /9 

- viši referent za proračunske korisnike   /10 

 

  

Članak 4. 

Ovaj plan primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine i objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Vojnić.  

 

KLASA:035-01/20-01/02                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/5-20-15                                                                         

Vojnić, 31. prosinac 2020.                                                                              Nebojša Andrić   

                           

Na temelju članka 8. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka  47. Statuta 

općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 03/18, 06/18, 04/20, 07/20), a sukladno 

Proračunu općine Vojnić za 2021. godinu, Općinski načelnik Općine Vojnić  donosi   

 

P L A N    P R I J A M A 

u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vojnić 

za 2021. godinu 

 

                                                                Članak 1.  

Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i broj 

nepopunjenih radnih mjesta službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu te potreban broj 

službenika i namještenika  na  neodređeno vrijeme i vježbenika odgovarajuće stručne spreme i 

struke za 2021. godinu te Plan prijama u službu nacionalnih manjina.  

 

Članak 2. 

Stvarna popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu definirana je 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić (Službeni 

glasnik Općine Vojnić 13/2020) i  utvrđena za  8 radnih mjesta, 8 radnih mjesta službenika, 0 

namještenika  i 0 vježbenika .  

 



50 
 

Članak 3. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vojnić tijekom 2021. godine predviđa se prijem dva 

nova službenika i to: Viši stručni suradnik za pravne poslove i Viši referent komunalno-

prometni redar, dok se ne planira  prijam namještenika i vježbenika.  

 

Članak 4. 

Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 

pripadnika nacionalnih manjina.  U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposlena su 2 pripadnika 

nacionalnih manjina.  

 

Članak 5. 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, 

premještajem  putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne službe za zapošljavanje.  

 

Članak 6. 

Prilikom popunjavanja radnih mjesta Jedinstveni upravni odjel dužan je postupati sukladno 

Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 152/02, 47/10, 80/10, 91/11 

i 93/11) i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

(Narodne novine 121/17, 98/19),  ukoliko su se u prijavi za natječaj pozvali na to pravo, imaju 

prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.  

Članak 7. 

 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku  Općine Vojnić“. 

 

KLASA:119-02/21-01/01                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/1-21-01                                                                         

Vojnić, 04. siječanj 2021.                                                                               Nebojša Andrić   

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ) i članka 47. Statuta 

općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 03/18, 06/18, 04/20, 07/20), općinski načelnik 

Općine  Vojnić donosi slijedeći  

 

P L A N   P R I J A M A 

na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

općini Vojnić za 2021. godinu 

 

 

I . OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim Planom predviđa se prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

tijekom 2021. godine u Jedinstveni upravni odjel općine Vojnić.  

 

II. PLAN PRIJAMA , BROJ RADNIH MJESTA  
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Članak 2. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2021. godini prijam 1 

(jedna) osobe i to :  

- 1 osoba ( prvostupnik ekonomske struke ) za radno mjesto viši referent  za 

računovodstvo 

 

Članak 3. 

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u suradnji 

s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje .  

 

Članak 4. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog  dana od dana objave u „ Službenom glasilu općine Vojnić“ .  

 

KLASA:119-02/21-01/02                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/1-21-01                                                                         

Vojnić, 04. siječanj 2021.                                                                               Nebojša Andrić   
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Temeljem članka 28. st.1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16), Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 

analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne Novine 101/17) te temeljem članak 47. Statuta Općine Vojnić (Službeni Glasnik Općine Vojnić 03/18,  06/18, 04/20, 

07/20) Općinski načelnik Općine Vojnić donosi 

 

4. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA ROBE, 

RADOVE I USLUGE ZA 2020. GODINU 

 
Članak 1. 

Četvrtim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga  (nabave male i velike vrijednosti) kao i 

jednostavne nabave za koju su sredstva planirana u Proračunu Općine Vojnić za 2020. godinu, a koja će se provoditi prema odredbama Zakona o 

javnoj nabavi (NN 120/16). 

Članak 2. 

Trećim izmjene i dopune plana nabave robe, radova i usluga za 2020. godinu objavljene su  u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave  Republike Hrvatske. 

 

Članak 3.  

U 4. Izmjenama i dopunama plana nabave robe, radova i usluga za 2020. godini navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća 

od 20.000,00 kn, kako slijedi: 
    

  

Naziv naručitelja: OPĆINA VOJNIĆ 
 

 

    

  

Godina: 2020 
 

 

    

  

Rbr Evidencijski 

broj nabave 
Predmet 

nabave 
Brojčana 

oznaka 

predmeta 

nabave iz 

CPV-a 

Procijenjena 

vrijednost 

nabave (u 

kunama) 

Vrsta 

postupka 

(uključujući 

jednostavne 

nabave) 

Posebni 

režim 

nabave 

Predmet 

podijeljen 

na grupe 

Sklapa se 

Ugovor/okvirni 

sporazum 

Ugovor/okvirni 

sporazum se 

financira iz 

fondova EU 

Planirani 

početak 

postupka 

Planirano 

trajanje 

ugovora ili 

okvirnog 

sporazuma 

Vrijedi 

od 
Vrijedi 

do 
Napomena Status 

promjene 

1 NAR-01/20 Reprezentacija- 

ugostiteljske 

usluge 

15000000-8  24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020   Izmijenjena 
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NAR-01/20 Reprezentacija- 

ugostiteljske 

usluge 

15000000-8  8.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 16.07.2020   

NAR-01/20 Reprezentacija- 

ugostiteljske 

usluge 

15000000-8  24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

2 NAR-02/20 Uredski materijal 22800000-8  24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020   Izmijenjena 

NAR-02/20 Uredski materijal 22800000-8  24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

3 NAR-03/20 Stručno 

usavršavanje-

edukacija EU 

79632000-3 24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 

 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

4 NAR-04/20 Računalne usluge 72500000-0 44.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

5 NAR-05/20 Odvjetničke 

usluge 
79111000-5 24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

6 NAR-06/20 Nabava lož ulja 09135100-5  32.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

7 JED-01/20-KP Izrada natječajne 

dokumentacije za 

kandidiranje 

projekata na EU 

fondove-

priključak na 

vodovodnu mrežu 

73220000-0 491.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021  R 0440, 0553, 

0576 
Izmijenjena 

JED-01/20-KP Izrada natječajne 

dokumentacije za 

kandidiranje 

projekata na EU 

fondove 

73220000-0 400.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020 04.01.2021 R 0440, 0553, 

0576  

JED-01/20-KP Izrada natječajne 

dokumentacije za 

kandidiranje 

projekata na EU 

fondove 

73220000-0 268.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 16.07.2020 R 0440, 0553, 

0576  

8 NAR-07/20 Računala i 

računalna oprema 
30200000-1  20.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

9 JED-02/20-SO Sanacija i 

održavanje 

objekata 

45000000-7 16.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020   Izmijenjena 
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JED-02/20-SO Sanacija i 

održavanje 

objekata 

45000000-7 64.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

10 JED-03/20-

CKS 
Opremanje centra 

za krizne situacije 
34144210-3  0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

JED-03/20-

CKS 
Opremanje centra 

za krizne situacije 
34144210-3  160.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 04.01.2021   

11 JED-04/20-ŠO Školska oprema 22111000-1  64.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

12 JED-05/20-PB Ulaganje na 

Centralnoj 

partizanskoj 

bolnici 

45451000-3  0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 

 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020   Izmijenjena 

JED-05/20-PB Ulaganje na 

Centralnoj 

partizanskoj 

bolnici 

45451000-3  96.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

13 NAR-08/20 Održavanje i 

obnova kulturnih 

dobara 

45454100-5  24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

14 NAR-09/20 Oprema za tržnicu 42513200-7  0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

NAR-09/20 Oprema za tržnicu 42513200-7  40.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 04.01.2021   

15 JED-06/20-MD Izrada tehničko 

projektne 

dokumentacije za 

cestovnu 

infrastrukturu 

71322300-4 0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021  R-0465 Izmijenjena 

JED-06/20-MD Izrada tehničko 

projektne 

dokumentacije za 

cestovnu 

infrastrukturu 

71322300-4 120.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 04.01.2021 R-0465  

16 OV-01/20-CE Presvlačenje 

asfaltnim slojem 

nerazvrstane ceste 

45233123-7 740.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 23.10.2020  R-0449, 0117, Izmijenjena 

OV-01/20-CE Presvlačenje 

asfaltnim slojem 

nerazvrstane ceste 

45233123-7 1.040.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020 23.10.2020 R-0449, 0117, 

0639  
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OV-01/20-CE Presvlačenje 

asfaltnim slojem 

nerazvrstane ceste 

45233123-7 320.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 16.07.2020 R-0449, 0117  

OV-01/20-CE Presvlačenje 

asfaltnim slojem 

nerazvrstane ceste 

45233123-7 720.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020 R-0449, 0117  

17 JED-07/20-CG Izgradnja 

centralnog groblja 
45215400-1  0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

JED-07/20-CG Izgradnja 

centralnog groblja 
45215400-1  80.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 04.01.2021   

18 NAR-10/20 Širokopojasni 

internet 
79314000-8 0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 

 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020   Izmijenjena 

NAR-10/20 Širokopojasni 

internet 
79314000-8 48.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

19 NAR-11/20 Izgradnja javne 

rasvjete 
34993000-4  40.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019  R0558  

20 OV-02/20-BM Izrada 

dokumentacije za 

projekat 

kogeneracije na 

bio masu 

79131000-1 0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-02/20-BM Izrada 

dokumentacije za 

projekat 

kogeneracije na 

bio masu 

79131000-1 160.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020 04.01.2021   

OV-02/20-BM Izrada 

dokumentacije za 

projekat 

kogeneracije na 

bio masu 

79131000-1 0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 16.07.2020   

OV-02/20-BM Izrada 

dokumentacije za 

projekat 

kogeneracije na 

bio masu 

79131000-1 240.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

21 OV-03/20-DK Sanacija i 

zatvaranje 

deponije 

"Kokirevo" 

45222110-3 1.600.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020   Izmijenjena 

OV-03/20-DK Sanacija i 

zatvaranje 

45222110-3 1.560.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 16.07.2020   
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deponije 

"Kokirevo" 

OV-03/20-DK Sanacija i 

zatvaranje 

deponije 

"Kokirevo" 

45222110-3 400.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

22 JED-08/20-PK Radovi uređenja 

parka 
45112711-2  0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

JED-08/20-PK Radovi uređenja 

parka 
45112711-2  120.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 04.01.2021   

23 OV-04/20-AQP Izrada 

dokumentacije za 

izgradnju 

Aquaparka 

71220000-6 0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-04/20-AQP Izrada 

dokumentacije za 

izgradnju 

Aquaparka 

71220000-6 240.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020 04.01.2021   

OV-04/20-AQP Izrada 

dokumentacije za 

izgradnju 

Aquaparka 

71220000-6 0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 16.07.2020   

OV-04/20-AQP Izrada 

dokumentacije za 

izgradnju 

Aquaparka 

71220000-6 240.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

24 OV-05/20-CE Izgradnja 

nerazvrstane ceste 

Široka Rijeka - 

Svinica Krstinjska 

45233100-0 2.800.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

25 OV-09/20-DK Nadogradnja kata 

Doma Kulture 
45454100-5  170.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-06/20-DK Nadogradnja kata 

Doma Kulture 
45454100-5  240.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020 04.01.2021   

OV-06/20-DK Nadogradnja kata 

Doma Kulture 
45454100-5  0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 16.07.2020   

OV-06/20-DK Nadogradnja kata 

Doma Kulture 
45454100-5  1.760.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

26 JED-09/20-DK Uređenje 

multinacionalnog 

kulturnog centra 

45212300-9 0,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 
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JED-09/20-DK Uređenje 

multinacionalnog 

kulturnog centra 

45212300-9 500.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 04.01.2021   

JED-09/20-DK Uređenje 

multinacionalnog 

kulturnog centra 

45212300-9 2.800.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

27 OV-07/20-TV Izgradnja 

toplovoda 
42161000-5  0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  IV kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-07/20-TV Izgradnja 

toplovoda 
42161000-5  500.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  IV kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 04.01.2021   

OV-07/20-TV Izgradnja 

toplovoda 
42161000-5  1.360.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  IV kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

28 OV-08/20-PK Izrada projektne 

dokumentacije za 

izgradnju 

parkirališta u 

Krešimirovoj ulici 

16a i 16b 

71320000-7 0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-08/20-PK Izrada projektne 

dokumentacije za 

izgradnju 

parkirališta u 

Krešimirovoj ulici 

16a i 16b 

71320000-7 226.400,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 04.01.2021   

29 OV-9/20-EE Energetska 

učinkovitost na 

opremi javne 

rasvjete u Vojniću 

09310000-5  0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020   Izmijenjena 

OV-9/20-EE Energetska 

učinkovitost na 

opremi javne 

rasvjete u Vojniću 

09310000-5  1.200.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

30 JED-10/20-SO Nabava spremnika 

za odvojeno 

prikupljanje 

otpada 

44613700-7  0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

JED-10/20-SO Nabava spremnika 

za odvojeno 

prikupljanje 

otpada 

44613700-7  88.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 04.01.2021   

31 JED-11/20-PV Punionica vozila 

na električnu 

energiju 

31681200-5  96.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

32 JED-12/20-PŽ Izgradnja 

prihvatilišta za 

napuštene 

životinje 

85200000-1 0,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 

 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 
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JED-12/20-PŽ Izgradnja 

prihvatilišta za 

napuštene 

životinje 

85200000-1 80.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020 04.01.2021   

JED-12/20-PŽ Izgradnja 

prihvatilišta za 

napuštene 

životinje 

85200000-1 160.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  II. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020   

33 OV-10/20-CE Izgradnja šumske 

ceste na području 

katastarske općine 

Vojnić 

45233123-7 0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-10/20-CE Izgradnja šumske 

ceste na području 

katastarske općine 

Vojnić 

45233123-7 5.600.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 23.10.2020 04.01.2021   

OV-10/20-CE Izgradnja šumske 

ceste na području 

katastarske općine 

Vojnić 

45233123-7 6.400.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 23.10.2020   

34 JED-13/20-JR Zakupnine i 

najamnine za 

opremu - javna 

rasvjeta 

31000000-6  256.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

35 JED-14/20-JRO Električna 

energija - opskrba 
09310000-5  184.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

36 JED-15/20-NK Nabava kamena 

za nasipanje 

nerazvrstanih 

cesta 

14212000-0 336.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020  R 0100 Izmijenjena 

JED-15/20-NK Nabava kamena 

za nasipanje 

nerazvrstanih 

cesta 

14212000-0 200.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019 29.05.2020 R 0100  

37 JED-16/20-SO Sanacija i 

održavanje 

objekata 

45000000-7 120.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 18.12.2019    

38 OV-12/2019 WIFI4EU 32412110-8 89.600,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  I. kvartal 31.12.2020. 29.05.2020   Dodana 

39 JED-01/20-RP Izrada strateških i 

razvojnih 

projekata Općine 

Vojnić 

71242000-6 144.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020   Dodana 

40 NAR-07/20-

GKU 
Geodetsko 

katastarske usluge 
71354300-7 40.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020   Dodana 
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41 JED-17/20-

KMS 
Komunalni 

multifunkcionalni 

radni stroj 

34144700-5  560.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020   Dodana 

42 JED-18/20-ZŽ Provedba projekta 

zaželi 
80400000-8 180.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020   Dodana 

43 OV-13/20-GO Dodatna ulaganja 

na građevinskim 

objektima 

45454000-4  69.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-13/20-GO Dodatna ulaganja 

na građevinskim 

objektima 

45454000-4  560.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020 04.01.2021   

44 JED-19/20-VP Izgradnja 

priključaka na 

vodovodnu mrežu 

45232151-5  499.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 

 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

JED-19/20-VP Izgradnja 

priključaka na 

vodovodnu mrežu 

45232151-5  528.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  III. kvartal 31.12.2020. 16.07.2020 04.01.2021   

45 JED-01/20-DV Postavljanje 

ograde oko 

Dječjeg vrtića 

45342000-6  80.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Narudžbenica  IV kvartal 31.12.2020. 23.10.2020   Dodana 

46 OV-01/20-CE Presvlačenje 

asfaltnim slojem 

ceste Međeđak 

Utinjski 

45233123-7 490.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
 NE Ugovor  IV kvartal 31.12.2020. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-01/20-CE Presvlačenje 

asfaltnim slojem 

ceste Međeđak 

Utinjski 

45233123-7 520.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  IV kvartal 31.12.2020. 23.10.2020 04.01.2021   

47 OV-01/20-PP Izrada DPU 

općine Vojnić 
71410000-5 0,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  IV kvartal 31.12.2021. 04.01.2021   Izmijenjena 

OV-01/20-PP Izrada DPU 

općine Vojnić 
71410000-5 240.000,00 Otvoreni 

postupak  NE Ugovor  IV kvartal 31.12.2021. 23.10.2020 04.01.2021   
 

    

 

Datum zadnje izmjene plana: 04.01.2021 12:03 
 

 

    

 

Datum objave plana nabave: 18.12.2019 10:20 
 

 

 
Članak 4. 

Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) za jednostavne nabave, neće se primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, već će se ta nabava 

provoditi sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odnosno internim aktom naručitelja. 
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Članak 5.  

Četvrte Izmjene i dopune plana nabave robe, radova i usluga za 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Vojnić i na internetskim stranicama Općine Vojnić www.vojnic.hr.  

 

KLASA:406-09/20-01/01                                                              Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/1-20-05                                                                         

Vojnić, 04. siječanj 2021.                                                                                         Nebojša Andrić   

 

Temeljem članka 28. st.1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 120/16), Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 

analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne Novine 101/17) te temeljem članak 47. Statuta Općine Vojnić (Službeni Glasnik Općine Vojnić 03/18,  06/18, 04/20, 

07/20) Općinski načelnik Općine Vojnić donosi 

PLAN NABAVE ZA ROBE, 

RADOVE I USLUGE ZA 2021. GODINU 

 
            Članak 1. 

Planom nabave za 2021. godinu određuje se nabava roba, radova i usluga  (nabave male i velike vrijednosti) kao i jednostavne nabave za koju su 

sredstva planirana u Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu, a koja će se provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 

 

Članak 2. 

Planom nabave robe, radova i usluga za 2021. godinu objavljene su  u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave  Republike 

Hrvatske. 

 

Članak 3.  

U planu nabave robe, radova i usluga za 2021. godini navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn, kako 

slijedi: 
    

  

Naziv naručitelja: OPĆINA VOJNIĆ 

Godina: 2021 
 

 

   

   

    

http://www.vojnic.hr/
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Rbr Evidencijski 

broj nabave 
Predmet 

nabave 
Brojčana 

oznaka 

predmeta 

nabave iz 

CPV-a 

Procijenjena 

vrijednost 

nabave (u 

kunama) 

Vrsta 

postupka 

(uključujući 

jednostavne 

nabave) 

Posebni 

režim 

nabave 

Predmet 

podijeljen 

na grupe 

Sklapa se 

Ugovor/okvirni 

sporazum 

Ugovor/okvirni 

sporazum se 

financira iz 

fondova EU 

Planirani 

početak 

postupka 

Planirano 

trajanje 

ugovora ili 

okvirnog 

sporazuma 

Vrijedi 

od 
Vrijedi 

do 
Napomena Status 

promjene 

1 01-2021/N Reprezentacija 15000000-8  24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

2 02-2021/N Uredski 

materijal 
22800000-8  24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

3 03-2021/N Usluge tekućeg i 

investicijskog 

održavanja 

građevinskih 

objekata 

50800000-3 24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

4 04-2021/N Usluge 

promidžbe i 

informiranja 

64216210-8 40.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021  R0038, R0637  

5 05-2021/N Ostale računalne 

usluge 
72500000-0 44.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

6 06-2021/N Usluge 

odvjetnika i 

pravnog 

savjetovanja 

79111000-5 24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

7 07-2021/N Materijal za 

proizvodnju 

energije- nabava 

Lož ulja 

09135100-5  32.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

8 08-2021/JED Usluge izrade 

natječajne 

dokumentacije-

kandidiranje 

projekata 

71242000-6 320.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021  R0553, R0578  

9 09-2021/N Geodetsko-

katastarske 

usluge 

71250000-5 40.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

10 11-2021/OP Informatička 

podrška - web 

mreža, stranica, 

razvoj softwera i 

sl. 

51611100-9 280.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021  R0658, R0659, 

R0660, R0661  

11 12-2021/N Nabava računala 

i računalne 

opreme 

30200000-1  53.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021  R0664, R0052  
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12 14-2021/JED Nabava opreme 

za oslarne izvore 

energije u 

zgradama javne 

namjene 

09330000-1  136.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  I. kvartal 15.06.2021. 11.01.2021    

13 15-2021/N Nabava školske 

opreme 
22111000-1  64.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

14 16-2021/N Nabava dječjih 

darova 
18530000-3 30.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

15 18-2021/N Održavanje 

kulturnih 

manifestacija 

79952000-2 48.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

16 17-2021/OP Nabava sportske 

opreme-sprave 

za vježbanje 

37452000-1  320.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 15.06.2021. 11.01.2021    

17 19-2021/OP Rekonstrukcija i 

opremanje 

teniskog igrališta 

45236112-8  592.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

18 20-2021/JED Ulaganje na 

Centralnoj 

partizanskoj 

bolnici 

45262700-8  168.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

19 21-2021/OP Izgradnja 

poučne staze 
45233320-8 560.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

20 22-2021/N Obnova 

kulturnih 

spomenika 

45000000-7 24.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  III. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

21 23-2021/OP Rekonstrukcija-

presvlačenje 

asfaltnim slojem 

nerazvrstane 

ceste 

45233123-7 800.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021  R0449, R0117  

22 24-2021/JED Uređenje groblja 

i mrtvačnice 
45000000-7 69.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

23 25-2021/N Izgradnja javne 

rasvjete 
34993000-4  40.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 

  Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

24 26-2021/JED Uređenje parka 77311000-3 180.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

25 27-2021/OP Izrada 

dokumentacije 

za AQUAPARK 

71248000-8 320.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    
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26 28-2021/OP Izgradnja 

nerazvrstane 

ceste Široka 

Rijeka-Svinica 

Krstinjska 

45233300-2 2.800.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

27 29-2021/OP Obnova Zgrade 

Andrije 

Hebranga 9 - 

zgrada stožera 

civilne zaštite 

45000000-7 3.200.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor DA I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

28 30-2021/OP Izrada 

dokumentacije 

za Toplovod 

71248000-8 400.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

29 31-2021/OP Izrada 

dokumentacije 

za parkiralište u 

Krešimirovoj 

16a, 16b. 

45452000-0  226.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

30 10-2021/N Izgradnja 

prihvatilišta za 

napuštene 

životinje 

45200000-9  69.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Narudžbenica  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

31 32-2021/OP Ulaganje u 

šumsku 

infrastrukturu-

šumske ceste 

45233300-2 4.200.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor DA I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

32 33-2021/OP Rekonstrukcija 

zgrade kod 

tržnice u garažni 

prostor 

45000000-7 960.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

33 34-2021/OP Usluge 

programa 

izobrazno-

informativnih 

aktivnosti o 

održivom 

gospodarenju 

otpadom 

64216200-5 520.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

34 35-2021/JED Izrada prostorno 

planskog 

dokumenta 

općine Vojnić 

71410000-5 195.000,00 Postupak 

jednostavne 

nabave 
  Ugovor  I. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    

35 36-2021/OP Rekonstrukcija 

stambene zgrade 

Andrije 

Hebranga 5 u 

Vojniću 

45262800-9  800.000,00 Otvoreni 

postupak   Ugovor  II. kvartal 31.12.2021. 11.01.2021    
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Datum zadnje izmjene plana: 11.01.2021 08:46 

Datum objave plana nabave: 11.01.2021 08:46 
 

 

  

  

 

Članak 4. 

Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) za jednostavne nabave, neće se primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, već će se ta nabava 

provoditi sukladno članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), odnosno internim aktom naručitelja. 

 

Članak 5.  

Planom nabave robe, radova i usluga za 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vojnić i na 

internetskim stranicama Općine Vojnić www.vojnic.hr.  

 

KLASA:406-09/21-01/01                                                              Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/1-21-01                                                                         

Vojnić, 04. siječanj 2021.                                                                                         Nebojša Andrić   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vojnic.hr/
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Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te 

članka 47. Statuta Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 03/18, 06/18, 04/20, 07/20), 

Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19) te sukladno odredbama Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) Općinski načelnik donosi: 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vojnić 

namijenjenih financiranju projekata udruga javnih potreba 

Općine Vojnić za 2021. godine 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata 

udruga javnih potreba Općine Vojnić za 2021. godinu iz raspoloživih sredstava Općine Vojnić 

predviđenih Proračunom Općine Vojnić za 2021. godine. 

Razdjel 

001 

Glava 

00101 

Program A08 

-aktivnost A100003, A100004, A100005 

 

II. 

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja/javnog poziva za 

financiranje projekata udruga u području razvoja civilnog društva u zajednici za 2021. godini  

(u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Vojnić i u skladu s dokumentacijom za 

provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  

1. tekst javnog natječaja,  

2. upute za prijavitelje,  

3. obrasce za prijavu projekta,  

4. obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  

5. obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje. 

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta 

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

3.5 Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) 

3.6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo) 

3.7. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora 

3.8.Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih 

aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi 

( ako je primjenjivo). 
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Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 

5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 

IV. 

Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim 

stranicama Općine Vojnić (www.vojnic.hr). 

 

V. 

Općina Vojnić je  nadležna je za provedbu postupka. 

Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina Vojnić će osnovati Povjerenstvo za otvaranje prijava, 

provjeru propisanih uvjeta natječaja, ocjenjivanje  te provesti otvaranje zaprimljenih prijava 

koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja. 

Članovi Povjerenstvo za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje 

za procjenu zaprimljenih projektnih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama 

za prijavitelje i Poslovniku Općine Vojnić.    

Članove Povjerenstva za otvaranje prijava,  provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje 

za procjenu zaprimljenih projektnih prijava imenuje Načelnik Općine Vojnić. 

Naknade za rad članova Povjerenstva osigurat će se iz sredstava Proračuna Općine Vojnić. 

 

VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata Načelnik Općine Vojnić donosi 

Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga javnih potreba Općine Vojnić 

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Načelnik Općine Vojnić će s nositeljem projekta 

sklopiti pojedinačne ugovore. 

VII. 

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Vojnić, www.vojnic.hr. 

 

VIII. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Vojnić. 

 

KLASA:007-01/20-01/01                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/1-21-01                                                                         

Vojnić, 13. siječanj 2021.                                                                                 Nebojša Andrić   

 

 

 

 

http://www.vojnic.hr/
http://www.vojnic.hr/
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Na temelju članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine,  

79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 47. (Statuta općine Vojnić 03/18, 06/18, 04/20, 07/20)  

Općinski načelnik donosi slijedeću  

 

O D L U K U 

o provođenju mjera suzbijanja štetnika kao mogućih 

prijenosnika zaraznih bolesti na području Općine Vojnić 

 

Članak 1.  

Općina Vojnić će u 2021. godini provoditi mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika 

zaraznih bolesti na području općine Vojnić i osigurati provođenje mjera dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije, kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te osigurati sredstva 

u proračunu kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. 

 

Članak 2. 

Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provoditi će se u skladu sa godišnjim programom 

mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Službeni glasnik Općine Vojnić 02/2020) kojeg 

je donio Općinski načelnik na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. 

 

Članak 3. 

Ova odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Vojnić, a primjenjuje se  za 2021. 

godinu. 

 

KLASA:500-01/21-01/01                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/9-21-01                                                                         

Vojnić, 29. siječanj 2021.                                                                                 Nebojša Andrić   

 

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2021. godinu („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“ 15/20), mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore 

male vrijednosti – Program potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2021. godinu (KLASA: 

404/01/21-01/13, URBROJ: 525-08/0245-21-2 od 18. siječnja 2021. godine) i članka 47. 

Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ 03/18, 06/18, 04/20 i 07/20) načelnik 

Općine Vojnić donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

 

kojom se odobrava raspisivanje javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male 

vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vojnić za 2021. godinu, a odnose 

se na sljedeće potpore: 

Mjera 1. Potpore za plaćanje osiguranja, 

Mjera 2. Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu i svinjogojstvu, 

Mjera 3. Očuvanje pčelinjeg fonda. 
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Ukupan iznos potpora za 2021. godinu iznosi 80.000,00 kuna. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vojnić. 

 

KLASA:320-01/21-01/02                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/8-21-01                                                                         

Vojnić, 29. siječanj 2021.                                                                                 Nebojša Andrić   

 

              

 

                
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA VOJNIĆ 

 

 
 
 

PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU 
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1. UVOD  

 

Plan upravljanja imovinom Općine Vojnić sadržava detaljnu analizu stanja i razrađene 

planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine Općine Vojnić za 2021. godinu. 

Godišnjim planom upravljanja imovinom Općine, određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice 

upravljanja imovinom. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. 

Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), gdje je propisana 

obveza donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako se 

sukladno članku 35.st.8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, 

br. 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14, 81/15, 94/17) na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način 

primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, to se načelo upravljanja imovinom u 

vlasništvu Države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu jedinica lokalne 

samouprave. Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom 

imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj 

je Plana osigurati da imovina Općine Vojnić bude u službi gospodarskog rasta te zaštite 

nacionalnih interesa. Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja 

koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast. 

Vlasništvo osigurava kontrolu, javni interes i pravično raspolaganje nad prirodnim bogatstvima, 

kulturnom i tradicijskom baštinom, i drugim resursima u vlasništvu Općine, kao i prihode koji 

se mogu koristiti za opće dobro. Vlasništvo Općine važan je instrument postizanja strateških 

razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za 

druge razvojne politike Općine. Učinkovito upravljanje imovinom Općine Vojnić trebalo bi 

poticati razvoj gospodarstva i važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj 

kvaliteti života svih mještana općine. Tijekom sljedećih godina struktura ovog Plana će se 

usavršavati, posebno u vidu modela planiranja koji bi bio primjenjiv na metode usporedbe i 

mjerljivosti rezultata ostvarivanja provedbe Plana. Nedostaci će se svakako pokušati 

maksimalno ukloniti razvijanjem unificirane metode izvještavanja provedbe Plana i mjerljivosti 

rezultata rada. Ovaj je Plan i iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih 

za upravljanje i raspolaganje Općinskom imovinom. Člankom 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da vrijednostima nekretnina iznad 0,5% 

prihoda bez primitaka iz prethodne godine raspolaže Općinsko vijeće, a ispod iznosa 0,5% 

Općinski načelnik Općine . 

 

 PLAN INVESTICIJA 

 

Općina Vojnić  u 2021. godini planira sljedeće investicije: 

Radovi na cestama- Asfaltiranje cesta 

Izgradnja poučne staze Vojnić 

Rekonstrukcija i opremanje teniskog igrališta 

Obnova i očuvanje kulturne baštine-centralna partizanska bolnica 

Uređenje groblja i mrtvačnice 

Uređenje parka-krajobrazno uređenje 

Obnova zgrade Andrije Hebrang 9. Vojnić - zgrada stožera civilne zaštite 
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Rekonstrukcija zgrade kod tržnice u garažni prostor 

Rekonstrukcija stambene zgrade Andrije Hebranga 5. Vojnić 

 

Izvori sredstava za investicije: 

Investicije će se financirati iz poreznih izvora, izvora komunalne naknade i komunalnog 

doprinosa, izvora prodaje nekretnina i građevinskog zemljišta te sredstava zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta te preko sredstava EU i nacionalnih fondova. 

 

2.  PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA U  

     VLASNIŠTVU OPĆINE VOJNIĆ 

 

1)  Poslovni udjeli predstavljaju imovinu kojom se upravlja u okviru korporativnog upravljanja 

trgovačkim društvima od posebnog interesa za Općinu Vojnić. Trgovačka društva predstavljaju 

važan dio bruto društvenog proizvoda, zaposlenosti te je njihovo poslovanje vrlo važno za 

građane i dijelove poslovnog sektora. Podizanje ideje korporativnog upravljanja u trgovačkim 

društvima iznimno je važno za osiguravanja njihova pozitivnog doprinosa cjelokupnoj 

ekonomskoj učinkovitosti i konkurentnosti u Općini. 

 

Općina  Vojnić  100% je vlasnik trgovačkih društava, i to: 

a) VOJNIĆ-KOMUNALAC d.o.o. Vojnić; 

b) VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Vojnić; 

c) TRŽNICA d.o.o. Vojnić. 

 

Popis poslovnih udjela Općine Vojnić: 

 

NAZIV I SJEDIŠTE 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

TEMELJNI 

KAPITAL 

TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA  

NOMINALNA 

VRIJEDNOST 

POSLOVNIH UDJELA 

Vojnić komunalac d.o.o.    20.000,00 

Vodovod i odvodnja d.o.o.  39.638.352,00   

Tržnica vojnć d.o.o. 200.000,00  

 

 

Ciljevi upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Općine Vojnić: 

  Vršiti stalnu kontrolu nad trgovačkim društvima u kojima Općina Vojnić ima poslovni  

    udio, kako bi ta društva poslovala ekonomski opravdano i prema zakonskim odredbama  

 

 Objavljivati podatke na internetskim stranicama o trgovačkim društvima u vlasništvu  

   Općine.   

 

Općina Vojnić ima dva proračunska korisnika koji su u sustavu riznice, i to: 
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1. Knjižnica i čitaonica Vojnić 

2. Dječji vrtić Vojnić 

 

3. UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE VOJNIĆ 

 

Ovim Planom definiraju se su sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja  poslovnim 

prostorima u vlasništvu Općine: 

1. Općina putem odluka Općinskog vijeća mora na racionalan i učinkovit način upravljati 

poslovnim prostorima na način da oni poslovni prostori koji su potrebni samoj općinskoj 

upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem 

funkcioniranju uprave. Svi drugi poslovni prostori, nakon odluka Općinskog vijeća biti 

će dodijeljeni udrugama, športskim klubovima koji funkcioniraju po Zakonu o 

udrugama, tj. raspisivanjem javnog natječaja, odnosno ponuđeni na tržištu u formi 

najma ili zakupa . Iznimno se poslovni prostori mogu dati na korištenje pravnoj osobi 

koja će uložiti određenja financijska sredstva za obnovu zgrade i neće tražiti povrat 

sredstava. 

2. Sukladno odlukama Općinskog vijeća, određeni  poslovnih prostori se mogu prodati, 

pri čemu dio prihoda svakako treba uložiti u održavanje nekretnina koje ostaju u 

portfelju, čime će se zadržati, odnosno povećati njihova vrijednost. 

 

Popis nekretnina poslovnih prostora: 

 

BROJ 

Z.K.Č. 

NEKRETN

INE 

BROJ 

ZK. 

ULOŠ

KA 

NAZIV 

KATASTAR

SKE 

OPĆINE  

POVRŠINA 

ZEMLJIŠNO

KNJ. 

ČESTICE 

KULTURA 

ZEMLJIŠNO

KNJ. 

ČESTICE 

VRSTA 

VLASNIŠTVA 

NA 

NEKRETNINI 

PODACI O 

TERETIMA 

NA 

NEKRETNI

NI 

4665/1 6167 VOJNIĆ 532,3 

poslovni 

objekt 

isključivo 

vlasništvo 

zabrana 

otuđenja 

4696 6208 VOJNIĆ 651 zgrada općine 

isključivo 

vlasništvo   

4690 6201 VOJNIĆ 3842 dvije zgrade 

isključivo 

vlasništvo zakup 20 g. 

4784/1 6387 VOJNIĆ 4161 

6 zgrada i 

dvor 

isključivo 

vlasništvo 

zabrana 

otuđenja 

4694/1 6715 VOJNIĆ 4643 izgrađeno  

isključivo 

vlasništvo   

4694/3 6206 VOJNIĆ 1397 dječji vrtić 

isključivo 

vlasništvo   

4708/19 6246 VOJNIĆ 345 

poslovni 

objekt udio 1/3   

4667 6171 VOJNIĆ 79 

KUĆA I 

DV isključivo vl.    

4574/2 5917 VOJNIĆ 432 

KUĆA I 

DV isključivo vl.    
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4667 6171 VOJNIĆ 79 

KUĆA I 

DV isključivo vl.    

4664/17 6150 VOJNIĆ 2758 

STAMB. 

ZGRAD. isključivo vl.  

UGOVOR  O 

KORIŠTENJU 

NA 2 GODINE 

DIZDAR 

STJEPAN 

4664/35 6710 VOJNIĆ 185 KUĆA I DV 

suvlasništvo dio 

1/6   

4754/6 6323 VOJNIĆ 360 ETAŽA1/1 Vlasništvo   

390/4 2 

MIHOLJSK

O 1575 kuća 

isključivo 

vlasništvo   

895/1 1086 KRSTINJA 2309 šk. Zgrada 

isključivo 

vlasništvo   

860 1044 KRSTINJA 712 KUĆA 

suvlasništvo dio 

20/42   

512/1 5 SVINICA 2676 neplodno 

isključivo 

vlasništvo   

895/1 1086 KRSTINJA 2309 školska zgrada 

isključivo 

vlasništvo   

898/1 1090 KRSTINJA 873 vrt škole 

isključivo 

vlasništvo   

898/2 1091 KRSTINJA 978 vrt škole 

isključivo 

vlasništvo   

902/2 1098 KRSTINJA 1337 šk.dvorište 

isključivo 

vlasništvo   

795/2 959 KRSTINJA 1100 

veter.ambulan

ta 

isključivo 

vlasništvo   

811 979 KRSTINJA 424 zgrada uprave 

isključivo 

vlasništvo   

812 979 KRSTINJA 2892 gosp.zgrada 

isključivo 

vlasništvo   

1673/17 483 RADONJA 1497 

sakralna 

zgrada 

isključivo 

vlasništvo   

 

Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje poslovnim 

prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske: 

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 

137/99, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 

i 143/2012, 152/2014). 

2. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/2005, 41/2008, 125/2011, 

78/2015, 29/2018). 

3. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine 

(»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 

34/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002, 81/2002, 98/2019) 

4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/2011, 

64/2015, 112/2018). 
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5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 66/99, 151/2003, 

157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012 i 157/2013, 152/2014, 

98/2015, 44/2017, 90/18). 

 

Općina trenutačno ima u evidencije dugotrajne stanove koje koriste: 

 

1) Najmoprimci s izdanim rješenjem od Ministarstva regionalnog razvoja a u svrhu 

stambenog zbrinjavanja izbjeglih i prognanih osoba, a vanknjižni vlasnik tih stanova 

je Republika Hrvatska. Općina Vojnić je  prenijela Republici Hrvatskoj 130 stanova 

da s njima raspolaže i koristi za stambeno zbrinjavanje  korisnika na PPDS-u 

sukladno Zakonu o području posebne državne skrbi, a čiji su imovinsko pravni 

odnosi u zemljišnim knjigama nesređeni,  temeljem Zaključka Općinskog 

poglavarstva iz 2009. godine. 

2) Jedan stan je na otkupu temeljem sudske presude ( iz 2007. godine) i Ugovora o 

kupoprodaji stana (Korisnik: Gušić Luka- supruga naslijedila) 

3) Bivši nosioci stanarskog prava su sklopili ugovor s Općinom Vojnić i to za 11 

stanova, Inkasator vodi naplatu i evidenciju tih dugovanja. Općina Vojnić od tih 

stanova dobiva 40% prihoda, 5% prihoda ide za stambeni fond za manipulativne 

troškove i 55 % prihoda pripada državi. 

    

 

Red.br. Nosilac stanarskog prava Iznos ugovora Iznos duga 

1. Paskaš Lalić Draga 90.414,18 kn 20.181,74 kn 

2. Bajić Mirjana 76.619,48 kn 7.183,08 kn 

3. Mrkić Mirjana 106.848,11 kn 29.383,23 kn 

4. Škarić Eugenija 51.500,17 kn 4.828,14 kn 

5. Eremić Nikola 74.661,02 kn 6.999,47 kn 

6. Mihajlović Nada 58.489,85 kn 5.686,51 kn 

7. Mrkić Danijela 56.818,22 kn 9.469,70 kn 

8. Napijala Anka 52.144,67 kn 8.690,78 kn 

9. Cvijanović Milica 64.187,68 kn 11.520,87 kn 

10. Boromisa Nikola 58.809,61 kn 7.147,00 kn 

11. Novaković Anka 88.032,05 kn 22.008,01 

 

Popis  nekretnine stambenih objekata u vlasništvu općine Vojnić: 

 

BROJ 

Z.K.Č. 

NEKRETN

INE 

BROJ 

ZK. 

ULOŠ

KA 

NAZIV 

KATASTAR

SKE 

OPĆINE  

POVRŠINA 

ZEMLJIŠNO

KNJ. 

ČESTICE U 

m2 

KULTURA 

ZEMLJIŠNO

KNJ. 

ČESTICE 

VRSTA 

VLASNIŠTVA 

NA 

NEKRETNINI 

PODACI O 

TERETIM

A NA 

NEKRETN

INI 

860 1044 KRSTINJA 712 KUĆA 

suvlasništvo dio 

20/42   
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4574/2 5917 VOJNIĆ 432 KUĆA I DV isključivo vl.    

4667 6171 VOJNIĆ 79 KUĆA I DV isključivo vl.    

4664/17 6150 VOJNIĆ 2758 

STAMB. 

ZGRAD. isključivo vl.  

UGOVOR  O 

KORIŠTENJ

U NA 2 

GODINE 

DIZDAR 

STJEPAN 

4664/35 6710 VOJNIĆ 185 KUĆA I DV 

suvlasništvo dio 

1/6   

4756/3 6332 VOJNIĆ 180 

Stambena 

zgrada Vlasništvo   

 

4. GODIŠNJI PLAN VOĐENJA REGISTRA IMOVINE  

 

Općina Vojnić ustrojila je  registar imovine, te će ga tijekom 2021. godine nadopunjavati i 

kontinuirano ažurirati. Također kontinuirano će se vršiti procjena imovine, te će se vrijednost 

svake procijenjene katastarske čestice upisivati u registar. Na taj način Općina će svu imovinu 

voditi u jedinstvenoj bazi podataka koja će zasigurno omogućiti fleksibilniju organizaciju 

upravljanja imovinom, povećanje proračunskih prihoda, te biti bolja podrška lokalnom 

ekonomskom razvoju, što je dugoročno izuzetno važno.  

Ustrojen je sljedeći portfelj imovine:  

- Popis nekretnina, građevinskih zemljišta i građevina: 

- Popis nekretnina poljoprivrednog zemljišta: 

- Popis  nekretnina šuma i šumskog zemljišta: 

- Popis nekretnina cesta- javno dobro -putevi 

- Popis nekretnina stambenih objekata 

- Popis nekretnina poslovnih prostora 

 

Jedna od pretpostavki upravljanja i raspolaganja imovinom je uspostava registra imovine koji 

će se stalno ažurirati i kojim će se ostvariti internetska dostupnost i transparentnost u 

upravljanju imovinom. Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji se navode u Strategiji 

formiranje registra imovine u vlasništvu Općine Vojnić na način i s podacima propisanim za 

registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima 

s kojima Općina raspolaže. Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine bitna je za učinkovito 

upravljanje imovinom. Njegov ustroj i podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji se 

mora stalno ažurirati. Strategijom su definirani sljedeći dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja 

registra imovine:  

- uspostava kvalitetnog registra imovine,  

- Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vojnić 

- stalno ažuriranje uspostavljene baze nekretnina, na način da se mora voditi računa da se u nju 

upisuju sve nekretnine na kojima je Općina stekla pravo vlasništva ili je iste otuđila, 

 - redovito ažuriranje sve ostale imovine (pokretnine i druga imovina) u za to predviđenim 

inventurnim popisima i usklađivanje s knjigovodstvenim evidencijama. Pravovremenim i 

učestalim ažuriranjem registra imovine ostvarit će se ključna smjernica iz Strategije. 
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Sukladno načelu javnosti na internet stranicama Općine Vojnić bit će postavljena poveznica 

gdje će se u skladu sa zakonskim zahtjevima i obvezama javne objave nalaziti registar imovine, 

svi dokumenti bitni za upravljanje i raspolaganje imovinom, objavljivati javni natječaji i vijesti 

vezane za imovinu, a u administracijskom sustavu spremati sve dokumente vezane uz pojedinu 

imovinu iz registra kako bi imali sve na jednom mjestu, te učinkovito i odgovorno upravljali 

svojom imovinom. 

 

5. ZAKLJUČAK 

 

Planom upravljanja nekretnina Općine Vojnić nastoji se organizirati učinkovitije korištenje 

imovine u vlasništvu Općine, s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće 

ekonomske koristi. 

 

Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom 

javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske: 

 

1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 

(„Narodne novine“, br. 52/18). 

2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/2013, 85/2015). 

 
 
KLASA:406-01/21-01/01                                                       Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-04/1-21-01                                                                         

Vojnić, 01. veljače 2021.                                                                                 Nebojša Andrić   
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić 

Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

Viši referent za administrativne poslove 

47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1 

 

Telefon:  047 883 020 

Fax: 047 883 021 

Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr 

WEB stranica: www.vojnic.hr 

 

 

Odgovorni urednik – Općinski načelnik 

Izlazi prema potrebi 
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