
                    
REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
     OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 024-02/22-01/7 

URBROJ: 2133-17-01-22-1 

U Vojniću, 23. ožujka 2022. godine 

 

 

Na temelju članka 35.b. 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, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) i 48. Statuta Općine Vojnić („Službeni Glasnik Općine Vojnić“, broj 

01/21) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ 

ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2021. do 31.12.2021. GODINE 

 

 

 

PRORAČUN I FINANCIJSKO POSLOVANJE 

 

 

Stanje prihoda i rashoda Općine Vojnić  

 

Prihodi Proračuna Općine Vojnić za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine ostvareni 

su u iznosu 16.161.549 kuna, a rashodi su u istom razdoblju ostvareni u iznosu od 13.274.108 

kuna. 

 

Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2021. godine iznosio je 2.887.441 kuna. 

 

 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  

 

Nerazvrstane ceste 

 

 

U Proračunu Općine Vojnić svake godine redovno se osiguravaju sredstva za uređenje 

nerazvrstanih cesta, kako onih makadamskih, tako i onih koje su već bile asfaltirane, ali su s 

godinama uništene, što je jedan od važnih preduvjeta za razvoj i  demografsku obnovu Općine. 

 

S obzirom da su potrebe daleko veće od mogućnosti, osigurana sredstva raspoređuju se po 

prioritetima, uzimajući u obzir ravnomjeran razvoj svih dijelova Općine. 

 



Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu te Programu 

građenja komunalne infrastrukture Općine Vojnić, u 2021. godini, odnosno u ovom 

izvještajnom razdoblju modernizirano je 8 nerazvrstanih prometnica i to: 

1. Odvojak Kokirevo - od D6 do kbr.2 (dužine 230 m, širine 2,5 m), 

2. Odvojak Knežević Kosa – do 26c (dužine 222 m, širine 2,5 m), 

3. Odvojak plantaže – do kbr. 40 c - Vojišnica (dužine 296 m, širine 2,5 m), 

4. Odvojak Kupljensko – do kbr. 30 (dužine 740 m, širine 2,5 m), 

5. Odvojak Gornji Vojnić – do kbr. 20 (dužine 213 m, širine 2,5 m), 

6. Odvojak Kupljensko – do kbr. 76a (dužine 170 m, širine 2,5 m), 

7. Odvojak Dunjak – Rajić Brdo (dužine 200 m, širine 2,5 m), 

8. Odvojak Bukovica Utinjska (dužine 100 m, širine 2,5 m). 

 

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabrana je ponuda ponuditelja Ceste 

Karlovac d.d. i to na iznos 279.302,50 kuna bez PDV-a, odnosno 349.128,13 kuna s PDV-om. 

 

Ugovor o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem sklopljen je 18.10.2021. godine. Radovi 

su izvedeni u ugovorenom roku odnosno ugovor je izvršen 31.11.2021. godine. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 349.128,13 kuna s PDV-om. 

 

Račun za izvedene radove podmiren je u cijelosti do kraja ovog izvještajnog razdoblja. 

Treba napomenuti da je ovaj projekt sufinanciran je iz šumskog doprinosa. 

 

Uloženo je u izradu projektne dokumentacije za ulaganje u šumsku infrastrukturu – šumske 

ceste. Korekciju glavnog projekta rekonstrukcije traktorskih putova u šumske ceste izradio je 

PROFORO, kao i Elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica. Ukupna vrijednost 

izrađene dokumentacije iznosi 132.000,00 kuna.  

 

 

Javna rasvjeta 

 

 

Nabavljena su nova rasvjetna tijela u iznosu od 85.312,50 i napravljene su podloge za plan 

postavljanja javne rasvjete. Ukupno je u sustav javne rasvjete u 2021. godini uloženo 95.937,50 

kuna. 

 

 

 

NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA  

 

 

Centralna partizanska bolnica „Petrova gora“ 

 

U Centralnu partizansku bolnicu u 2021. godini utrošeno je 204.089,50 kuna za sanaciju objekta 

Tiskara „Vjesnik“. Cilj programa je sanacija objekta Tiskara koji se nalazi u sastavu kompleksa 

Centralne partizanske bolnice „Petrova gora“ kako bi se spriječilo daljnje propadanje objekta i 

ostvario temelj za donošenje Programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra. Program se 

sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija u vrijednosti 150.000,00 kuna. 

 

  



Spomeničko područje „Petrova gora“ 

 

Ministarstvo kulture i medija je za 2021. godinu za održavanje spomenika kulture doznačilo 

80.000,00 kuna. Sredstva su dodijeljena udrugama u kulturi za održavanje kulturnih spomenika, 

prvenstveno spomeničkog područja „Petrova gora“. 

 

Stari grad Klokoč 

 

Općina Vojnić je u 2021. godini provela projekt „Raščišćavanje prilaza Starom gradu Klokoču“ 

vrijednosti 25.250,00 kuna.  

 

 

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI I JAVNE USLUGE 

 

 

Komunalne djelatnosti 
 
 

Komunalna djelatnost – održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vojnić 

 

Komunalnu djelatnost - održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vojnić u ovom 

izvještajnom razdoblju obavljao je Vojnić komunalac d.o.o. – usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja cesta i mostova.  

 

Održavanje nerazvrstanih cesta, a koje obuhvaća popravak makadamskih i asfaltiranih 

nerazvrstanih cesta, vršilo se prema potrebi, isključivo na temelju pisanog naloga naručitelja, 

uz primjenu jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika. 

 

Ukupan trošak za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vojnić u razdoblju od 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznosio je 272.884,28 kuna. 

 

 

Komunalna djelatnost - javna rasvjeta u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata i uređaja 

javne rasvjete 

 

Radove na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Vojnić u 

izvještajnom razdoblju provodi Vojnić komunalac d.o.o. 

 

Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete vršilo se također po potrebi, isključivo po pozivu-

narudžbi naručitelja (Općine Vojnić) i to temeljem prijava o kvarovima koje su pristizale s 

terena Općine. 

 

Ukupan trošak održavanja objekata i uređaja javne rasvjete u razdoblju od 01.01.2021. do 

31.12.2021. godine iznosio je 30.028,27 kuna s PDV-om. 

 

 



Komunalna djelatnost - javna rasvjeta u dijelu koji se odnosi na opskrbu električnom energijom 

javne rasvjete na području Općine Vojnić 

 

Opskrbu električnom energijom javne rasvjete na području Općine Vojnić u izvještajnom 

razdoblju obavljala je tvrtka HEP Opskrba d.o.o. iz Zagreba i to temeljem ugovora sklopljenog 

20.02.2018. godine, po provedenom javnom natječaju, na rok od 4 godine.  

 

Ukupan trošak za isporučenu električnu energiju temeljem navedenog ugovora za razdoblje od 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznosio je 193.955,37 kuna s PDV-om.  

 

 

Komunalna djelatnost – održavanje groblja na području Općine Vojnić 

 

Održavanje groblja na području Općine Vojnić u izvještajnom razdoblju obavljao je Vojnić 

komunalac d.o.o. temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Vojnić o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Vojnić, donesenoj dana 22.01.2019. godine („Službeni 

glasnik Općine Vojnić“ broj 01/19).  

 

Ukupan trošak održavanja groblja na području Općine Vojnić u razdoblju od 01.01.2021. do 

31.12.2021. godine iznosio je 8.484,30 kuna s PDV-om. 
 
 

Komunalna djelatnost – higijeničarsko-veterinarski poslovi na području Općine Vojnić 

 

Komunalna djelatnost - higijeničarsko-veterinarski poslovi na području Općine Vojnić, a koja 

podrazumijeva poslove hvatanja pasa i mačaka bez nadzora i zbrinjavanje istih u službeno 

registriranom objektu–skloništu za životinje te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih 

životinja s javnih površina i njihovo zbrinjavanje na zakonom propisan način, povjerena je 

Centru za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim proizvodima d.o.o. iz Mostanja 

temeljem Ugovora sklopljenog 11.01.2021. godine na razdoblje od 1 godine od dana potpisa 

ugovora, i to po provedenom postupku jednostavne nabave. 

 

Ukupan trošak temeljem navedenog ugovora u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 

iznosio je 31.543,75 kuna s PDV-om. 

 

 

 

Javne usluge 

 

 

Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Vojnić 

 

Javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Vojnić obavlja Vojnić komunalac d.o.o. i to temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine  Vojnić 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić broj 03/18, 

10/18 i 02/19) o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Vojnić. 

 



Navedena usluga obavljala se temeljem Cjenika za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

miješanog komunalnog otpada na području Općine Vojnić u primjeni od 01.03.2019. godine. 

 

U ovom izvještajnom razdoblju Vojnić komunalac d.o.o. omogućio je korisnicima usluge na 

području Općine Vojnić korištenje reciklažnog dvorišta i to besplatno za  fizičke osobe s 

područja Općine Vojnić, uz predočenje osobne iskaznice. Pravo na besplatno korištenje usluga 

reciklažnog dvorišta imaju i vlasnici-posjednici nekretnina koje povremeno koriste, a nemaju 

prebivalište na području jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka uz predočenje 

osobne iskaznice i dokaza o izvršenom plaćanju usluge za odvoz komunalnog otpada za protekli 

mjesec na području jedinica lokalne samouprave 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljak: od 09.00 – 12.00 sati i četvrtak: od 15.00 – 

18.00 sati. 

 

 

 

PROSTORNO PLANIRANJE 

 

U veljači 2021. godine na sjednici Općinskog vijeća Općine Vojnić pokrenut je postupak III. 

izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vojnić kada je donesena Odluka o izradi 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine 

Vojnić 02/21). 

 

 

 

PROGRAMI I PROJEKTI  

 

 

Prijavljeni programi i projekti na javne pozive 

 

 

Postavljanje prometne signalizacije i opreme za smirivanje prometa u naselju Kolarić (LC 

00578 i LC 00620) u općini Vojnić ukupne vrijednosti 43.000,00 kuna kandidirao kod 

Ministarstva unutarnjih poslova prema Pozivu za prijavu projekata iz područja sigurnosti 

cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2021. godinu. Očekivani iznos 

sufinanciranja iznosi 30.100,00 kuna. Projekt je kandidiran 20.10.2021. godine. 

 

Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Vojniću ukupne vrijednosti 8.755.421,25 kuna 

kandidirano na Mjera 07, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1.„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu kod APPRRR-a. Očekivani iznos sufinanciranja 

iznosi 7.551.900,00 kuna. Projekt je kandidiran 29.09.2021. godine. 

 

Tenisko igralište Vojnić ukupne vrijednosti 756.515,63 kuna kandidirano kod LAG-a Petrova 

gora. Očekivani iznos potpore je 42.300 eura. Projekt je kandidiran 11.5.2021. godine. Projekt 

je zadovoljio administrativnu provjeru. 

 

Do kraja ovog izvještajnog razdoblja rezultati navedenih javnih poziva nisu bili poznati. 

 

 

 



Odobreni i provedeni programi i projekti prijavljeni na javne pozive  

 

 

Zaželi za Općinu – u provedbi od 2020. godine 

 

Projekt će doprinijeti povećanju radne konkurentnosti nezaposlenih žena i bolji pristup tržištu 

rada stvarajući dodatnu vrijednost društvu i održivoj ekonomiji, te će doprinijeti povećanju 

brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Tijekom provedbe projekta, 10 

žena iz ciljane skupine će biti zaposlene na period od 12 mjeseci, žene će brinuti o starijim 

osobama i osobama u nepovoljnom položaju, svakodnevno će pružati pomoć u kućama osoba 

starije životne dobi s područja Općine Vojnić. Svaka žena će skrbiti o minimalno 6 krajnjih 

korisnika. Za 10 zaposlenih žena omogućiti će se osposobljavanje kako bi stekle nova znanja i 

postale poželjna radna snaga. Nakon završetka projekta zapošljavanje žena je izvjesno, 

posebice onih žena koje se osposobe za gerontodomaćicu, njegovateljicu ili maserku. Projekt 

je u završio 18.12.2021. godine, a žene su prestale sa radom 31.10.2021. godine. Razdoblje 

provedbe je 18 mjeseci.  

Ukupna vrijednost projekta je 926.050,00 kuna. 

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, Domobranska 

19, Karlovac; Centar za socijalnu skrb Karlovac, I. Meštrovića 10, Karlovac. 

 

 

Digitalizacija upisa u Dječji vrtić Vojnić  

 

Nositelji projekta su Dječji vrtić Vojnić i Općina Vojnić (osnivač). 

Dječjem vrtiću Vojnić odobren je projekt u sklopu kojeg će u potpunosti digitalizirati upisi u 

vrtić. Riječ je o projektu “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge 

upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog 

društva. 

 

Cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani 

sustav za prijavu i upis djece u vrtić. 

Kroz projekt vrtićima je omogućeno korištenje e-usluge, edukacija zaposlenika vrtića za 

korištenje e-usluga, korisnička podrška za provođenje projektnih aktivnosti, evaluacija, 

edukacija i korisnička podrška imenovanih stručnjacima za tehničku podršku i slično. Vrtićima 

je također osigurana računalna oprema. 

Ovaj projekt roditeljima će pojednostaviti upis i prijavu u Dječji vrtić Vojnić. Administracija 

se pojednostavljuje tako da se upotrebljavaju postojeći podatci iz temeljnih registara različitih 

tijela državne uprave, odnosno sustav će omogućiti krajnjim korisnicima korištenje javnih 

usluga upisa sa što manje dodatnih administrativnih obveza. 

Kroz projekt Dječji vrtić Vojnić i Općina Vojnić dobili su sva računala, dva monitora i 

multifuncijski uređaj (kopiranje, skeniranje i printanje). Projekt je realiziran u rujnu 2021. 

godine. 

 

 

Raščišćavanje prilaza Starom gradu Klokoču 

 

Stari plemićki grad Klokoč smješten je na povišenom položaju, iznad ušća potoka Rabnice u 

rijeku Glinu. Sagrađen je kao utvrda nepravilnog tlocrta s cilindričnom kulom u jednom uglu, 

okolnim jarkom te stambenom zgradom unutar zidina. Prvi put se spominje 1224. godine. U 

14. stoljeću dolazi pod vlast Frankopana, nakon kojih mijenja više vlasnika. Do 1681. godine 



je u turskim rukama, a od razvojačenja 1871. godine u funkciji je granične stražarske utvrde, 

kada je i popravljan. Nakon toga Klokoč je napušten i počinje propadati. Grad se nalazi kod 

istoimenog sela i pristup mu je makadamska cesta. 

Ruševine zidina su bile zakrčene divljom kupinom i korovom, pristupna cesta je neprohodna i 

potrebno ju je sanirati. 

Vrijednost projekta je 25.250,00 kuna, a sufinanciran je od Karlovačke županije  prema Pozivu 

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu 

u iznosu od 20.200,00 kuna. Projekt je realiziran u rujnu 2021. godine. 

 

 

Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića 

Uređenje vanjskog okoliša Dječjeg vrtića Vojnić – postavljanje kombiniranog igrala s 

pješčanikom 

 

U vrtiću je stalno smješteno 22 djece u mješovitu skupinu, a zgrada se još koristi za rad „Male 

škole“ za dvadesetak djece, i djecu jasličkog uzrasta, prema programu moguće je upisati njih 

12-ero starosti od 1 do 3 godine. Troškovi projekta odnose se na nabavu, postavljanje temelja i 

montiranje kombiniranog igrala i pješčanika za djecu od 1 godine starosti. Troškovi su nužni 

kako bi se igralo montiralo i stavilo u funkciju. Sadržajno bogato, ovo igralo nudi visoku igraću 

vrijednost te potiče ne samo fizički, već i kognitivni, emocionalni te socijalni razvoj kod djece. 

Pješčanik će potaknuti kreativnost prilikom modeliranja ili istraživanja dodirom. Nositelj 

projekta je Općina Vojnić, a vrijednost je 67.952,69 kuna. Projekt je sufinancirao Središnji 

državni ured za demografiju i mlade prema Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na 

poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini u iznosu od 52.500,00 kuna. 

Projekt je realiziran u studenom 2021. godine. 

 

 

Održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini 

 

U predškolskoj godini 2020./2021. upisano je 22 djece, a od 24.5.2021. godine vrtić pohađa i 6 

djece jasličke dobi. 

Broj odgojnih skupina: 

- 1 odgoja skupina – mješovita skupina od 3. godine do polaska u školu, 

- 1 odgojna skupine – jaslička u dobi od 12 mjeseci do 3 godine 

Ukupan broj odgojitelja: 4 odgojitelja od čega 1 odgojitelj 20% radnog vremena na poslovima 

ravnatelja. 

Predškolska djelatnost financira se iz sredstava Općine Vojnić (83% ukupnih rashoda), 

naknadama roditelja za smještaj u vrtić (16,00% ukupnih rashoda) i sredstvima Ministarstva 

znanosti i obrazovanja za Program sufinanciranja predškole (1% ukupnih rashoda) prema 

izvršenju za 2020. godinu. Iz proračuna općine Vojnić plaćaju se najvećim dijelom plaće 

zaposlenika, režije (lož ulje, električna energija), seminari zaposlenika), građevinske radove na 

sanaciji objekata, ugovor o djelu za voditelja Male škole, pomoćni i sitni materijal, materijali i 

dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje. Iz naknada roditelja plaća se najvećim dijelom 

prehrana za djecu, manjim dijelom režijski troškovi i materijali za realizaciju programa. 

Dobivanjem financijske potpore sredstva namijenjena za redovitu djelatnost uložiti će se za 

poboljšanje radnih uvjeta i razvoj programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Razdoblje provedbe je od 01.09.2020. do 31.08.2021. godine. Vrijednost projekta je 121.000,00 

kuna (500,00 kuna po djetetu za 11 mjeseci). Projekt sufinancira Središnji državni ured za 

demografiju i mlade prema Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine 



za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Projekt je 

financiran u 100% iznosu. 

 

 

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

 

Projektom je nabavljeno 1200 kanti od 120 litara za prikupljanje reciklabilnog otpada papira i 

kartona te 300 kanti od 120 litara, 500 kanti od 240 litara i 400 kanti od 400 litara za prikupljanje 

reciklabilnog otpada plastike. Postupak nabave provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. Kante će podijeliti Vojnić komunalac d.o.o. Kante će bit podijeljene zaključno sa 

veljačnom 2022. godine. 

Vrijednost projekta je 592.552,00 kuna. Projekt provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost prema Javnom pozivu za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno 

prikupljanje komunalnog otpada. Sufinancirani iznos Fonda je 503.669,20 kuna, a udio Općine 

je 88.882,80 kuna. 

 

 

Sanacija objekta tiskara “Vjesnik” Centralne partizanske bolnice Petrova gora 

 

Cilj programa je sanacija objekta Tiskara koji se nalazi u sastavu kompleksa Centralne 

partizanske bolnice „Petrova gora“ kako bi se spriječilo daljnje propadanje objekta i ostvario 

temelj za donošenje Programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra. 

Aktivnosti na programu svode se na odabir izvođača radova koji će provesti radove na sanaciji 

koji se sastoje od pripremnih radova, stolarskih radova, tesarskih radova, limarskih radova, 

ostalih radova. 

Vrijednost projekta je 199.464,50 kuna, a projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija 

prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. 

godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u iznosu od 150.000,00 

kuna. Izvođač radova je Kovačević, obrt za građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam 

 

 

Izgradnja građevine javne namjene Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije Ispostava 

Vojnić 

 

Općina Vojnić uložila je u predfazi oko 700.000,00 kuna u pripremu gradilišta i dokumentaciju. 

U prvoj fazi očišćeno je gradilište (srušena postojeća građevina) i pripremljeno za gradnju. 

Općina Vojnić je u fazi pripreme terena temeljem Sporazuma o suradnji uložila 400.000,00 

kuna. Faza izgradnje obuhvaća aktivnosti izvođenja radova, stručnog nadzora, projektantskog 

nadzora, tehničkog savjetovanja, vođenja projekta, kao i opremanje prostora i nabave 

medicinske opreme. Vlasnik objekta je Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. 

Vladka Mačeka 48, Karlovac. Vrijednost projekta je 4.069.926,35 kuna, a Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na 

područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina sufinancira projekt u iznosu od 

500.000,00 kuna. Udio Općine Vojnić je 400.000,00 kuna. Projekt će se realizirati na proljeće 

2022. godine. 

 

 

  



Javni poziv (JP ZO 2/2021) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme 

 

Sufinancirani iznos nabave komunalne opreme iznosi 153.960,00 kuna, što čini 80% Fondu za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost opravdanih troškova komunalne opreme. 

 

Prema računima dobavljača GRADEKO d.o.o. ukupan iznos nabavljene komunalne opreme 

iznosi 192.450,00 kuna s PDV-om, a nabavljeno je: 

- Kontejner za staru odjeću – 1 komad,, 

- Komposter od 350 litara – 400 komada, 

- ECO LID otok – 3 koša i stup – 5 komada, 

- Set od 3 kante u obliku životinjica za dječje vrtiće i škole – 1 komad. 

 

Isporuka kompostera domaćinstvima, postavljanje otoka za recikliranje u općinski park, 

kontejnera za staru odjeću i postavljanje seta od 3 kante u obliku životinjica u Dječji vrtić 

Vojnić odradit će se početkom sljedeće godine. 

 

 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u katastarskim općinama Široka Rijeka i Svinica Krstinjska 

 

Stanje postojeće kolničke konstrukcije nije zadovoljavajuće, odnosno iste karakterizira uzdužna 

i poprečna neravnost, nepravilni tlocrtni i vertikalni elementi, mjestimična ulegnuća kolnika i 

dr.. Oborinska odvodnja nije riješena, nema adekvatnih poprečnih nagiba, te se voda zadržava 

na površini ceste ili u udubinama na cesti koje su mjestimično jako izražene. Na višim nasipima 

i u blizini rijeke Gline nema zaštitnih ograda što s aspekta sigurnosti nikako nije prihvatljivo. 

Da bi se eliminirali navedeni nestandardni prometni uvjeti te kako bi se omogućilo normalno 

odvijanje prometa na predmetnom području, potrebno je izvršiti rekonstrukciju prometnice 

sukladno projektnoj dokumentaciji. U sklopu ovog projekta obrađuje se rekonstrukcija 

nerazvrstane ceste u ukupnoj duljini od 2.785 m. Predmetnom rekonstrukcijom osigurati će se 

kvalitetniji uvjeti prometovanja za sve sudionike u prometu, odnosno kako za motorna vozila, 

tako i za pješake. Novo projektirani profil prometnice čini kolnik širine 3,0m te s obje strane 

kolnika bankine širine 0,3m. Vrijednost projekta je 3.620.150,00 kuna (1.018.784,69 kn u 2021. 

godini). Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog 

razvoja lokalne zajednice sufinancirani projekt u vrijednosti od 300.000,00 kuna, Ministarstvo 

graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine prema Javnom pozivu za sufinanciranje 

projekta JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog 

standarda u 2021. godini sufinancira projekt u vrijednosti 171.240,00 kuna, a Karlovačka 

županija prema Programu poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini 

u iznosu od 200.000,00 kuna.  

Projekt će se realizirati u 2022. godini. 

 

 

 

POLJOPRIVREDA 

 

Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj 15.12.2020. godine donijelo je Program 

potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2021. godinu. 

 

Člankom 14. navedenog Programa propisano je da će se za provedbu mjera iz navedenog 

Programa raspisati javni poziv koji će biti objavljen na oglasnoj ploči  i web stranici Općine 



Vojnić www.vojnic.hr, a u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za 

dodjelu potpora  s pripadajućom dokumentacijom.  

 

Sukladno naprijed navedenom, navedeni javni poziv objavljen je 17.02.2021. godine. Zahtjevi 

za sve oblike potpora temeljem istog mogli su se podnositi zaključno do 24.12.2021. godine, 

odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. 

 

U navedenom razdoblju dodijeljen je iznos od 41.053,67 kuna subvencija poljoprivrednicima i 

to prema:  

- 3 korisnika za Mjeru 1: Potpore za plaćanje premije osiguranja 

- 30 korisnika za Mjeru 2: Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu i 

svinjogojstvu 

- 9 korisnika za Mjeru 3: Očuvanje pčelinjeg fonda 
 

 

Na području Općine Vojnić zaključno sa 31.12.2021. godine skupljen je 31 ugovor o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, dva su raskinuta i jedan nije sklopljen. Jedan 

aneks Ugovora predan je Županijskom državnom odvjetništvu na pravno mišljenje. Ugovori su 

sklopljeni na rok do 25 godina. Sklopljen je i 21 Ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države. 

Dana 31. prosinca 2021. godine raspisan u Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić. 

 

 

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 

Na području općine Vojnić djeluje jedan dječji vrtić kojemu je osnivač Općina Vojnić. 

Ekonomska cijena vrtića iznosi 2.260,00  kuna po djetetu po radnom danu te ovisi o broju radnih 

dana tekućeg mjeseca za koji se izdaje račun. Cijena koju roditelji plaćaju za smještaj djece u 

vrtiću iznosi 500,00 kuna. 

Također vezano uz predškolski odgoj, iz Proračuna Općine Vojnić odobrena su sredstva i za 

financiranje rada „male škole“ pri Dječjim vrtiću Vojnić gdje se iz Proračuna Općine financira 

ugovor o djelu za rad učiteljice. 

 

U svibnju 2021. godine započelo se sa provedbom jasličkog programa gdje je omogućen 

smještaj za 12 djece u dobi od 1 do 3 godine. 

 

U studenom 2021. godine postavljeno je dječje igralo i pješčanik u dvorište dječjeg vrtića. 

 

 

 

ŠKOLSTVO 

 

Iz Proračuna Općine Vojnić za sufinanciranje nabave školske opreme i pribora koje je Općina 

Vojnić putem bonova davala osnovnoškolcima za školsku 2021./2022. godinu utrošeno je 

47.600,00 kuna koji se mogao iskoristiti u LIN trgovini. 

 

Na temelju zahtjeva Osnovne škole Vojnić odobrena su još i isplaćena sredstva za podmirenje 

troškova prijevoza učenika na natjecanja u iznosu od 3.250,00 kuna, 

http://www.vojnic.hr/


 

Sredstva su doznačena su na žiro-račun Osnovne škole Vojnić. 

 

Općina Vojnić obvezala se sufinancirati troškove međumjesnog javnog prijevoza za redovite 

učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vojnić, koji srednju školu pohađaju 

na području Karlovačke županije prijevoznika Autotransport Karlovac d.o.o. 

 

Time je podmirena razlika između cijene mjesečne učeničke karte koju je sufinanciralo 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Karlovačka županija, te fakturirane cijene mjesečne 

učeničke karte od strane prijevoznika, a ukupni trošak za promatrano razdoblje iznosio je 

97.343,45 kuna.  
 

 

KULTURA I SPORT 

 

Općina Vojnić osnivač je kulturne ustanove Knjižnice i čitaonice Vojnić. U promatranom 

razdoblju sredstva za redovno poslovanje Knjižnice i čitaonice iznosila su 247.114,08 kuna. 

 

Sredstva udrugama u kulturi i sportu dodijeljena su u prvom polugodištu. 

 

U 2021. godini u promatranom razdoblju izrađena je projekta dokumentacija za projekt 

izgradnje teniskog igrališta. 

 

 

 

SOCIJALNA SKRB 

 

 

Odobrene su jednokratne novčane pomoći stanovništvu u nepovoljnom položaju i korisnicima 

zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Karlovac – Podružnica Vojnić. 

U razdoblju od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine na temelju Socijalnog programa Općine 

Vojnić za 2021. godinu isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 51.293,25 kuna, od čega se  

− 32.899,50 kuna odnosi na Pomoć obiteljima i kućanstvima, 

− 4.500,00 kuna na Pomoć osobama sa invaliditetom, 

− 13.893,75 kuna na Ostale naknade u naravi. 

 

Odobrene su i isplaćene jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete. 

Temeljem Socijalnog programa Općine Vojnić za 2021. godinu), u ovom izvještajnom 

razdoblju zaprimljeno je ukupno 9 zahtjeva za ostvarivanje prava na navedenu pomoć te su svi 

riješeni pozitivno. 

Odobrena novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu uplaćena je na račun 

podnositelja zahtjeva, a ukupan trošak za isto u ovom izvještajnom razdoblju iznosio je 

18.000,00 kuna, odnosno ukupno za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 36.000,00 

kuna. 

 

Općinskom društvu Crvenog križa Vojnić doznačena su sredstva za rad navedenog Društva. 

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 

136/20) kojima je propisana obveza financiranja društva Crvenog križa svih razina,  Općinskom 

društvu Crvenog križa Vojnić u ovom izvještajnom razdoblju doznačena su sredstva u ukupnom 



iznosu 41.000,00 kune, a ukupan trošak temeljem zakonske obveze financiranja navedenog 

Društva za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine iznosio je 86.900,00kuna. 
 

 

 

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

 

 

Vatrogastvo 

 

 

Odobrena su i isplaćena sredstva za kapitalna ulaganja – povrat rate kredita za projekt 

Rekonstrukcije i prenamjene zgrade srednje škole u vatrogasni dom - Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Vojnić. 

Navedena sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna odobrena su i isplaćena na temelju zamolbe 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vojnić. 

 

Korisnik sredstava bio je obvezan sredstva utrošiti namjenski, te Općini Vojnić dostaviti 

izvještaj o korištenju istih najkasnije do 31.01.2022. godine. 

U ovom izvještajnom razdoblju za redovito poslovanje DVD-a Vojnić iz Proračuna Općine 

Vojnić isplaćeno je 165.000,00 kuna. 

 

 

Civilna zaštita 

 

 

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanica Karlovac odobrena su i doznačena  sredstva za 

rad u prvoj polovini 2021. godine. 

 

Odobrena sredstva doznačena su na žiro-račun Hrvatske gorske službe spašavanja  

Korisnik sredstava obvezan je bio sredstva namjenski utrošiti, te Općini Vojnić dostaviti 

godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava u roku 60 dana od dana 

isteka poslovne godine. 

 

 

 

STJECANJE IMOVINE I UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE VOJNIĆ 

 

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić raspisan je 17. prosinac 2021. 

godine. Predmet natječaja bilo je građevinsko zemljište u Hebrangovoj ulici, površine 360 m2, 

u vlasništvu Općine Vojnić označeno kč.br. 4754/6 upisane u zk.ul. 6323 k.o. Vojnić  i 

stambena zgrada u Hebrangovoj ulici u vlasništvu Općine Vojnić, koja se nalazi na kč.br. 

4756/3 upisane u zk.ul. 6332 k.o. Vojnić. Početna cijena nekretnina iznosi 207.200,00 kuna. 

 

Doneseno je nekoliko izmjena i dopuna Plana nabave Općine Vojnić za 2020. godinu. 

 

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 

3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u 

javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20), Općinski načelnik Općine Vojnić 



11.01.2021. godine donio je Plan nabave Općine Vojnić za 2021. godinu za predmete nabave 

čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. 

 

Člankom 3. stavak 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 

analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20) propisano je da 

naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske godine, pa je sukladno 

navedenoj odredbi, a u skladu sa stvarnim potrebama Plan nabave Općine Vojnić u izvještajnom 

razdoblju izmijenjen tri puta i to 14.07.2021., 01.10.2021. i 23.12.2021. godine. 

 

Sve izmjene i dopune Plana nabave Općine Vojnić objavljene su sukladno 4. Pravilnika o planu 

nabave registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne 

novine“ broj 101/17 i 144/20), u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske, te na službenoj web stranici Općine Vojnić www.vojnic.hr.  

 

 

Donesena je Odluka o  godišnjem popisu imovine i obveza 

 

Navedenom Odlukom osnovano je Povjerenstvo koje je bilo dužno obaviti sveobuhvatni popis 

imovine i obveza Općine Vojnić sa stanjem na dan 31.12.2021. godine i to: Razreda 0 – 

nefinancijske imovine, Razreda 1 – financijske imovine, Razreda 2 – obveza, te Razreda 9 - 

izvanbilančni zapisi, na temelju popisnih lista i svojih zapažanja sastaviti izvještaj o obavljenom 

popisu s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi popisnih razlika i prijedloga za 

rashod imovine te isti dostaviti Općinskom načelniku. 

 

 

 

ZAPOŠLJAVANJE I RADNI ODNOSI 

 

 

Zaposleno je 5 radnika u javnom radu. 

 

Općina Vojnić već nekoliko godina unazad zapošljava radnike u javnom radu, pa je tako i u 

2021. godini Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnesen zahtjev za sufinanciranje 5 radnika 

i to na razdoblje od 6 mjeseci, te je isti i odobren. 

Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je 

29.07.2021. godine, a potpisom istog Hrvatski zavod za zapošljavanje obvezao se poslodavcu 

- Općini Vojnić sufinancirati zapošljavanje navedenih radnika u ukupnom iznosu od 165.824,27 

kuna. Radnici su bili zaposleni od 23. lipanj do 22. prosinac 2021. godine. 

 

Zaposlen je i službenik na radnom mjestu Viši stručni suradnik za pravne poslove. 
 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Nebojša Andrić 

 

http://www.vojnic.hr/

