
14/22  SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 
 

 
 

                             ISSN 1849-6806 













SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE VOJNIĆ 

 
  

 

 

 

Godina VIII/2022.                              broj: 14                                 Vojnić, 22. srpnja 2022.  

 



14/22  SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 
 

 
 

 

SADRŽAJ 

 

I.OPĆINSKO VIJEĆE 

 

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić ...................................................... 1 

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić ...................................................... 1 

3. Odluka o ustrojavanju Registra imovine Općine Vojnić ....................................................... 2 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ......................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/22  SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 
 

1 
 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10) i  članka 30. Statuta Općine Vojnić  („Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ broj 01/21) Općinsko vijeće Općine Vojnić, na  12.  sjednici održanoj dana 19.  srpnja  

2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 

Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić 

  

Članak 1. 

Članak 4. Odluke o utvrđivanju  koeficijenta za obračun plaća službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 07/22) 

mijenja se i glasi 

„Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Vojnić  određuju se kako slijedi: 

- pročelnik jedinstvenog upravnog odjela - klasifikacijski rang: 1 .................. 1,90 

- viši stručni suradnik za pravne poslove - klasifikacijski rang: 6 ................... 1,70 

- viši stručni suradnik - poljoprivredni redar - klasifikacijski rang: 6  ............ 1,66  

- viši stručni suradnik za proračun i EU fondove - klasifikacijski rang: 6 ....... 1,50 

- viši stručni suradnik za računovodstvo, financije i proračunske korisnike.-

klasifikacijski rang:  6 .................................................................................... 1,50 

- viši referent za administrativne poslove - klasifikacijski rang: 9… ........  ….1,30 

- viši referent za računovodstvo, financije i proračun - klasifikacijski rang: 9.1,20 

- referent komunalno-prometni redar ............................................................... 1,00 

 

Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Vojnić“. 

 

KLASA: 120-01/22-01/2                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-3                                     

Vojnić, 19. srpnja 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ broj 01/21) Općinsko vijeće Općine Vojnić na 12. sjednici održanoj 19. srpnja 2022. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

 

Članak 1. 

Imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Vojnić. Djelokrug rada Povjerenstva iz ove Odluke utvrđen je 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22). 
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Članak 2. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Joško Bule, mag.iur. - predsjednik 

2. Siniša Bukal, struč.spec.ing.agr. - član 

3. Damir Krtić, geom. - član 

 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje 

u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Vojnić, KLASA: 021-01/21-01/32, URBROJ: 2133/17-03-4/8-21-01 od 22. prosinca 2021. 

godine („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 13/2021). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vojnić“. 

 

KLASA: 320-01/22-01/10                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 19. srpnja 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

Na temelju članka 2. stavka 2. te članka 4. stavka 2. alineja 1. Zakona o središnjem Registru 

državne imovine („Narodne novine“ broj 112/18)  i članka   30. Statuta Općine Vojnić 

(„Službenik glasnik Općine Vojnić“ br. 01/2021), Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj 12. 

sjednici, održanoj dana 19. srpnja 2022. godine donijelo je 

 

Odluku 

o ustrojavanju Registra imovine Općine Vojnić 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođena Registra imovine 

Općine Vojnić (u daljnjem tekstu: Općina).  

 

Članak 2. 

Registar imovine vodi Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu: Odjel).  

 

Članak 3. 

Registar imovine se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine. 

 

Članak 4. 

Registar je centralizirani popis imovine u obliku dionica, poslovnih udjela i nekretnina čiji je  

posjednik odnosno vlasnik Općina.  

Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni 

postupak.  
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II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA  

 

Članak 5. 

Registar se vodi u elektroničkom obliku.  

 

Članak 6. 

Registar se sastoji od:  

1. Popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima  

2. Popisa nekretnina  

 

 

III. POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA  

 

Članak 7. 

Popis vlasničkih udjela u trgovačkom društvu sastoji se od popisa poslovnih udjela.  

 

Članak 8. 

U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je vlasnik Općina.  

 

Članak 9. 

Popis poslovnih udjela sadrži podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je vlasnik 

Općina, a osobito: naziv i sjedište trgovačkog društva, OIB trgovačkog društva, temeljni kapital 

trgovačkog društva, broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, nominalna 

vrijednost poslovnih udjela, podaci o eventualnim teretima na poslovnim udjelima, podatke o 

eventualnim sudskim sporovima koji se vode vezano za poslovne udjele te druge podatke. 

 

 

IV. POPIS NEKRETNINA  

 

Članak 10. 

Popis nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu te u posjedu Općine sastoji se od popisa 

građevinskog zemljišta, građevina, stambenih objekata, poslovnih prostora, sportskih objekata 

i terena, mjesnih grobalja i spomen obilježja, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i dr. 

 

Članak 11. 

Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik ili suvlasnik odnosno 

posjednik Općina, a osobito: broj katastarske čestice nekretnine, broj zk. uloška u koji je 

nekretnina upisana, naziv  katastarske općine, broj posjedovnog lista, površinu katastarske 

čestice, vrstu vlasništva na nekretnini (isključivo vlasništvo, udio suvlasništva), podatke o 

teretima na nekretnini, podatke o sudskim  sporovima, prostorno-plansku namjenu nekretnine, 

korisnika nekretnine, vrijednost nekretnine te  druge podatke. 

 

Članak 12. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  za uspostavu Registra nekretnina iz 

članka 6. ove Odluke.  
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Članak 13. 

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

Vojnić“. 

 

KLASA: 406-07/22-01/12                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 19. srpnja 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

Temeljem članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj 

68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“, 

broj 01/2021 ) Općinsko Vijeće Općine Vojnić na 12. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2022. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

Članak 8. Odluke o komunalnoj naknadi ( „ Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 01/2019 ) 

mijenja se i glasi; 

„Utvrđuju se koeficijenti zone (Kz) kako slijedi; 

-za I zonu koeficijent 1,00 

-za II zonu koeficijent 0,70 ,, 

 

Članak 2. 

Članak 17. Odluke o komunalnoj naknadi ( „Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 01/2019 ) 

mijenja se i sada glasi; 

„ Od plaćanja komunalne naknade oslobođeni su; 

- Osobe, samci, koji su do 31. prosinca tekuće godine navršile 70 godina života, a čija 

primanja ne prelaze 2.000,00 kuna, kao mjera socijalne pomoći starijim osobama u 

prethodnoj godini   

- Osobe iz prethodnog stavka dužne su potpune i pravovaljane zahtjeve predati do 31. 

siječnja tekuće godine. 

 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi ( „Službeni glasnik Općine Vojnić“ 10/21 ) donesena na 05. sjednici 

održanoj dana 29. studenog 2021 godine, KLASA: 363-03/19-01/01, URBROJ: 2133/17-03-

21-02 

Članak 4. 

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

Vojnić“. 

 

 

KLASA: 363-03/19-01/01                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-3                                     

Vojnić, 19. srpnja 2022.                                                                   Azim Durmić 
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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 

e-mail: opcina@vojnic.hr 

WEB stranica: www.vojnic.hr 

 

 

Odgovorni urednik – Općinski načelnik 

Izlazi prema potrebi 

 

 

mailto:opcina@vojnic.hr
http://www.vojnic.hr/
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