
                    

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/21-01/05 

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

Vojnić, 04. ožujka 2021. godine 

 

Na temelju članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“, broj 07/18 i 10/18) 

 

s a z i v a m 

 

41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vojnić koja će se održati dana 11. ožujka 2021. godine 

u 09:00 sati u prostorijama  Tehničko drvnog centra, Dom kulture Vojnić, i predlažem  

 

- informacije, prijedlozi, mišljenja, vijećnička pitanja 

- razmatranje i usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Općinskog vijeća 

 

D n e v n i    r e d 

 

1. Razmatranje i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić; 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za siječanj – prosinac 

2020. godine; 

3. Donošenje Zaključka  o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2020. 

godini; 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina i mjere zaštite od požara radi sprečavanja požara na 

poljoprivrednom zemljištu u 2020. godini; 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom 

u 2020. godini; 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2020. godini; 

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2020. godini; 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2020.; 

9. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg 

vrtića Vojnić za 2020. godinu s obrazloženjem; 

10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Knjižnice 

i čitaonice Vojnić za 2020. godinu s obrazloženjem; 

11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 

2020. godinu s obrazloženjem i Izvještaja o provedbi razvojnih programa Općine 

Vojnić za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine; 



12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Općine Vojnić za 2021. godinu; 

13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u 

Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu; 

14. Donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vojnić za 

2019.; 

15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić za 

2020. godinu; 

16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 

općini Vojnić za 2020. godinu Vojnić komunalca d.o.o.; 

17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o gospodarenju otpadom – reciklažno 

dvorište (Kolarić) za 2020. godinu Vojnić komunalca d.o.o.; 

18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava naplaćenih po osnovu 

razvoja mreže u 2020. godini Vodovoda i odvodnje Vojnić d.o.o.; 

19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o doznačenim sredstvima za kapitalna 

ulaganja  2020. godini Vodovoda i odvodnje Vojnić d.o.o.; 

20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbi Plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Vojnić u 2020. godini; 

21. Razmatranje i donošenje Provedbenog operativnog plana unapređenja zaštite od 

požara na području općine Vojnić; 

22. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja općine Vojnić; 

23. Donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o radu Tržnice Vojnić  d.o.o. za 2020. 

godinu; 

 

 

 

 

 

                                                                                            Predsjednik općinskog vijeća 

                                                                                                        Ramo Čović v.r.  

 


