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UVODNE NAPOMENE  
 

Ovo Izvješće izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 24. stavkom 5. Zakona 

o strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 

123/17), kojim je propisano da jedinica područne (regionalne) samouprave izvješćuje 

polugodišnje i godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju 

provedbenog programa, u kojem, u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima 

praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 

značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19), 

izvješćuje o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih 

pokazatelja rezultata.  

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja 

povezan s višegodišnjim proračunom kojeg gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, donosi 

u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje 

prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata 

strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

Provedbeni program Općine Vojnić (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) za razdoblje 2021. 

– 2025. godine (KLASA: 022-05/21-01/49, URBROJ: 2133/17-01-04-21-01) donio je Općinski 

načelnik, dana 24. prosinca 2021. godine.  

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Vojnić za 2022. godinu 

obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine (izvještajno razdoblje), a sadrži 

podatke o provedbi mjera iz nadležnosti Općine Vojnić, a prema programima: 

A01 PROGRAM Javna uprava i administracija 

A02 PROGRAM Zaštita prava nacionalnih manjina 

A03 PROGRAM Jačanje gospodarstva 

A04 PROGRAM Potpora poljoprivredi 

A05 PROGRAM Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 

A06 PROGRAM Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 

A07 PROGRAM Socijalna skrb 

A08 PROGRAM Razvoj civilnog društva 

A09 PROGRAM Promicanje kulture 

A10 PROGRAM Upravljanje imovinom 

A11 PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture 

A14 Redovna djelatnost predškolskih ustanova 
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1. PREGLED STANJA  
 

Općina Vojnić (Općina) jedinica lokalne samouprave koja radi za dobrobit svojih stanovnika 

kako bi im osigurala gospodarske, društvene, socijalne, kulturološke uvjete za život. Ka toj 

težnji Općina je u prvom tromjesečju 2022. godine uspješno su odrađeni izbori za članove 

mjesnih odbora kako bi se osigurala politička zastupljenost svim naselja Općine i donijele 

odluke na dobrobit svih.  

U izvještajnom razdoblju zaključno sa 30.6.2022. godine ostvaren je višak rashoda nad 

prihodima u iznosu od 792.846,75 kuna, ali zbog viškova iz prošlih godina isti je pokriven. 

U narednom razdoblju povući će se i sredstva koja su dodijeljena na nacionalnim natječajima 

ali ista isu potraživana. 

Veći investicijski projekti odrađeni u izvještajnom razdoblju su: Rekonstrukcija nerazvrstane 

ceste u naseljima Široka Rijeka i Svinica Krstinjska, vrijednosti 2.897.416,73 kune, saniran je 

krov u naselju Svinica Krstinjska za potrebe mjesnog odbora, vrijednosti 208.618,75 kuna, 

kupljeno je zemljište za parkiralište vrijednosti 139.850,00 kuna. 

U suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Karlovačke županije otvorena je Ispostava Vojnić 

koja će stanovništvu ovih područja, a i šire, osigurati bolju zdravstvenu zaštitu. Ostvarena su i 

sredstva za osvjetljenje spomenika braniteljima kod Ministarstva branitelja, za uređenje parka  

kod Karlovačke županije, uređenje prilaza starom gradu Krstinja kod Karlovačke županije. 

Povučena su i sredstva kod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Karlovačke 

županije sa rekonstrukciju ceste u Širokoj Rijeci i Svinici Krstinjskoj. 

 

U izvještajnom razdoblju kandirani su i važni projekti za poboljšanje turističke ponude Općine, 

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju Aquaparka i stavljanja u funkciju Centrale 

partizanske bolnice Petrova gora iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost, kandidiran 

je i program Zaželi kojim se planira zaposliti 23 žene, kandidiran je i projekt prema Javnom 

pozivu kod Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine za poboljšanje 

komunalnog standarda.  

 

Općina nastoji što više sredstava za mjere navedene u Provedbenom programu povući iz 

europskih i nacionalnih izvora. 

 

Općina će i u narednom razdoblju pratiti objavljene javne natječaje i pozive radi povlačenja 

sredstava, a ostale mjere iz svog djelokruga osigurati će u svom Proračunu. 
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  
 

Općina je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje 

usmjerilo na provedbu sljedećih mjera:  

Mjera 1. Unapređenje naselja i stanovanja 

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje 

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo 

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje 

Mjera 5. Briga o djeci 

Mjera 6. Socijalna skrb 

Mjera 7. Primarna zdravstvena zaštita 

Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Mjera 9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita 

Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica 

Mjera 12. Gospodarski razvoj 

Mjera 13. Lokalna uprava i administracija 

Mjera 14. Demografija 

 

U nastavku više podataka o utrošenim proračunskim sredstvima i statusu provedbe mjera. 

 

 

 

2.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA 

  

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, 

na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u Proračunu 

Općine na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. Prema dostupnim podacima, u 

izvještajnom razdoblju je za provedbu 14 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno   

6.054.818,92 kuna.  

 

Tablica 1 Prikaz utrošenih proračunskih sredstava  

Naziv mjere 
Procijenjeni trošak 

provedbe mjere u mandatu 

Iznos dosad utrošenih 

sredstava 

Mjera 1. Unapređenje 

naselja i stanovanja 

500.000,00 kn 0,00  

Mjera 2. Prostorno i 

urbanističko planiranje 

300.000,00 kn 0,00  

Mjera 3. Komunalno 

gospodarstvo 

1.500.000,00 kn 116.689,51 kn 

Mjera 4. Odgoj i 

obrazovanje 

1.200.000,00 kn 116.208,58 kn  

Mjera 5. Briga o djeci 6.000.000,00 kn 410.755,30 kn  

Mjera 6. Socijalna skrb 1.500.000,00 kn 32.673,50 kn  

Mjera 7. Primarna 

zdravstvena zaštita 

700.000,00 kn 26.600,00 kn  
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Mjera 8. Kultura, tjelesna 

kultura i sport 

15.600.000,00 kn 105.000,00 kn  

Mjera 9. Zaštita i 

unapređenje prirodnog 

okoliša 

10.000.000,00 kn 0,00  

Mjera 10. Protupožarna i 

civilna zaštita 

3.000.000,00 kn 568.805,98 kn  

Mjera 11. Promet i 

održavanje javnih 

prometnica 

6.000.000,00 kn 2.912.916,73 kn  

Mjera 12. Gospodarski 

razvoj 

2.000.000,00 kn 84.400,00 kn  

Mjera 13. Lokalna uprava 

i administracija 

15.000.000,00 kn 1.666.769,32 kn  

Mjera 14. Demografija 320.000,00 kn 14.000,00 kn  

 

 

 

2.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA  

 

Od ukupno 14 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja, 

provedba je započela za 14 mjera. Od 14 mjera kojima je započela provedba, status „U tijeku“, 

ima svih 14 mjera.  

 

Tablica 2 Prikaz statusa provedbe mjera  

Naziv mjere Status provedbe 

Mjera 1. Unapređenje naselja i stanovanja U TIJEKU 

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje U TIJEKU 

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo U TIJEKU 

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje U TIJEKU 

Mjera 5. Briga o djeci U TIJEKU 

Mjera 6. Socijalna skrb U TIJEKU 

Mjera 7. Primarna zdravstvena zaštita U TIJEKU 

Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport U TIJEKU 

Mjera 9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša U TIJEKU 

Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita U TIJEKU 

Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica U TIJEKU 

Mjera 12. Gospodarski razvoj U TIJEKU 

Mjera 13. Lokalna uprava i administracija U TIJEKU 

Mjera 14. Demografija U TIJEKU 

 

 

 

2.3. OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA  

 

U okviru mjera utvrđenih Provedbenim programom, Općina provodi 14 mjera kojima se 

podupire provedba javnih politika iz djelokruga, a usmjerene su na djelotvorno upravljanje 

ljudskim potencijalima te djelotvorno i učinkovito upravljanje resursima i procesima.  
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U nastavku donosimo više informacija vezanih za provedbu mjera:  

 

1. Unapređenje naselja i stanovanja 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 500.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Provedbenom mjere urediti će se naselja i unaprijediti stanovanje za 

stanovnike Općine. Na ovaj način zadržati će se mlade obitelji koje teže životu u naselju Vojnić. 

Kako je Općina potpomognuto područje I. skupine stambenom zbrinjavanju pridonosi i 

SDUOZS koji na inicijativu Općine Vojnić pokreće projekte vezane za stambeno zbrinjavanje. 

Izgradnjom i ostale infrastrukture potrebne za poboljšanje stanovanja nastojati će se utjecati na 

smanjenje iseljavanja mladog stanovništva.  

Opis statusa provedbe: Kako bi se poboljšali uvjeti stanovanja za stanovnike na području 

naselja Vojnić provesti će se toplovod i izgraditi projekt kogeneracije na biomasu kako bi 

kompletno naselje bilo energetski učinkovito. Trenutno je u izradi projektna dokumentacija 

kojom će se poboljšati komunalni standard stanovnika. U svrhu stambenog zbrinjavanja 

SDUOSZ izgradio je tri stana za stambeno zbrinjavanje na adresi Kralja Zvonimira 9.  

 

 

2. Prostorno i urbanističko planiranje 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 300.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Definiranje statusa zemljišta prema zahtjevima stanovništva i pravnih 

osoba na području općine kako bi se istima omogućila izgradnja novih stambenih objekata. 

Općina također rješava i svoje imovinsko pravne odnose te rješava postupke za legalizacijom 

građevina u svom vlasništvu. 

Opis statusa provedbe: III. izmjene i dopune prostornog plana su u tijeku, u drugom polugodištu 

planira se javna rasprava/uvid i donošenje Odluke o stupanju na snagu izmjena. U tijeku je i 

ishođenje rješenja o izvedenom stanju za prostorije kluba NK Vojnić i ŠD Petrova gora. 

 

 

3. Komunalno gospodarstvo 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.500.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 116.689,51 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine (javnih 

površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja, mostova). Održavanje komunalne 

infrastrukture provodi se i kroz Program javnih radova. 

Opis statusa provedbe: Održavana javna površina odnosi se na park u sklopu kojeg je dječje 

igralište, popločeni dio i drveće. U promatranom razdoblju izrađeni su geodetski elaborati za 

ceste u naseljima općine, te bi se u narednom razdoblju trebalo započeti sa radovima.. U planu 

je do kraja godine asfaltirati i još nekoliko nerazvrstanih cesta u naseljima Općine Vojnić. 
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Komunalno poduzeće obavlja poslove održavanja komunalne infrastrukture u koju spadaju 

groblja, javne površine. 

 

4. Odgoj i obrazovanje 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.200.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 116.208,58 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje demografske slike Općine kroz novčane pomoći roditeljima 

i djeci u sustavu odgoja i obrazovanja.  

Opis statusa provedbe: U promatranom razdoblju ključne točke su velikim dijelom ostvarene. 

Na natječaju za stipendije nije se javio dovoljan broj srednjoškolaca i studenata te iz tog razloga 

cilj nije ostvaren. Za školsku i akademsku 2022/2023 godinu u listopadu raspisati će se novi 

natječaj za stipendiranje. Osigurano je sufinanciranje troškova prijevoza za 117 srednjoškolaca 

koji pohađaju srednje škole u Karlovcu ili Topuskom u akademskoj godini 2021./2022. 

 

 

5. Briga o djeci 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 6.000.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 410.755,30 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Financiranje rada Dječjeg vrtića Vojnić (plaće odgojitelja, materijalni 

troškovi i usluge te kapitalne pomoći za opremanje). 

Opis statusa provedbe: Mjera se provodi kroz cijelo razdoblje Provedbenog programa te će 

Općina Vojnić nastojati osigurati potrebna sredstva za redovan rad dječjeg vrtića. U 

izvještajnom razdoblju popunjeni su svi raspoloživi kapaciteti u Dječjem vrtiću Vojnić. Ostalo 

je neupisana 3 djeteta. Općina će svojim sredstvima poboljšati predškolski standard ulaganjem 

u redovnu djelatnost ali i kapitalnim ulaganjima nabavom nove opreme. 

 

 

6. Socijalna skrb 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.500.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 32.673,50 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Pružanje novčanih pomoći osobama u nepovoljnom položaju kroz 

jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i preko projekata iz nadležnosti socijalne skrbi. 

Cilj je pomoći potrebitim stanovnicima Općine da stvore bolje životne uvjete za svoje potrebe. 

Opis statusa provedbe: U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate za 51 socijalno ugroženog 

stanovnika Općine. Time je osigurana pomoć stanovnicima koji su zapali u teškoće. U tijeku je 

rješavanje načina isplate korisnicima zajamčene minimalne naknade za ogrjev, odnosno 

troškove stanovanja. 

 

 

7. Primarna zdravstvena zaštita 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  
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Procijenjeni trošak provedbe mjere: 700.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 26.600,00 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Financijska pomoć ustanovama u području zdravstva (Dom zdravlja 

Vojnić) za realizaciju projekata od interesa za općinu. U 2022. godini otvoriti će se i ispostava 

hitne pomoći, a sve kako bi stanovnici Općine Vojnić imali potrebnu zdravstvenu zaštitu.  

Opis statusa provedbe: Ispostava Vojnić Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 

otvorena je krajem lipnja. Projekt je realiziran sredstvima Karlovačke županije i MRRFEU ali 

i sredstvima Općine Vojnić. Poboljšana je zdravstvena zaštita stanovništva na ovom području i 

omogućena im je sigurnost. Općina Vojnić je za potrebe ginekološke ordinacije Doma zdravlja 

Vojnić sufinancirala nabavu histeroskopa. U narednim razdobljima Općina će podržavati 

projekte i nabavu zdravstvene opreme za potrebe zdravstvenih institucija. 

 

 

8. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 15.600.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 105.000,00 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Mjerom će se poboljšati i izgraditi nova sportska infrastruktura te će se 

kultna baština uvrstiti u turističku ponudu općine. Sportska i kulturna infrastruktura će činiti 

turističku ponudu Općine Vojnić. Tu je važno izdvojiti tenisko igralište, sprave za vježbanje na 

otvorenom, nogometno igralište, Stare gradove Otmić, Krstinju i Klokoč te Centralnu 

partizansku bolnicu Petrova gora. 

Opis statusa provedbe: Uređen je prilaz Starom gradu Krstinja uz sufinanciranje Karlovačke 

županije, na natječaju za udruge dane su subvencije nogometnim klubovima sa područja općine. 

Projekt teniskog igrališta će u narednom polugodištu proći postupak nabave, a isti će se 

realizirati sljedeće godine. Za Centralu partizansku bolnicu Petrova gora na program 

Nacionalnog plana za opravak i otpornost kandidirana je izrada projektno-tehničke 

dokumentacije vrijednosti 2.466.250,00 kuna. 

 

 

9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 10.000.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 0,00 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Mjerom će se započeti sa korištenjem obnovljivih izvora energije u 

Općini preko izgradnje kogeneracije na biomasu te nabavom spremnika za odvojeno 

gospodarenje otpadom. 

Opis statusa provedbe: Gospodarenje otpadom provodi komunalno poduzeće Vojnić 

komunalac d.o.o. Do veljače 2022. godine podijeljeno je ukupno 1036 kanti za plastiku i papir. 

U 2021. godinu reciklirano je ukupno 12.433 kg reciklabilnog otpada. Procjene su da je sa 30.6. 

reciklirano oko 6500 kg otpada. Za biorazgradivi otpad nabavljeni su komposteri koji su u fazi 

podjele stanovnicima. Općina planira ulagati u bioraznolikost i obnovljive izvore energije. 
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10. Protupožarna i civilna zaštita 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.000.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 568.805,98 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Općina ima osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo čiji redovan rad 

financira iz svog proračuna, a sve radi osiguranja sigurnosti i zaštite stanovništva na području 

Općine. 

Opis statusa provedbe: Broj intervencija je veći od planiranog zbog sušnog travnja kad je bio 

intervencija više od planiranih. Planira se uključiti i veći broj osoba kao članova DVD-a te 

smanjiti broj intervencija informiranjem građana o opasnostima paljenja požara na otvorenom. 

 

 

11. Promet i održavanje javnih prometnica 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 6.000.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 2.912.916,73 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Općina redovno održava nerazvrstane ceste u svom vlasništvu. U planu 

je rekonstrukcija ključnih prometnih pravaca na području Općine kako bi se stanovništvu 

omogućila bolja prometna povezanost do društvenih, socijalnih, zdravstvenih i drugih sadržaja. 

Opis statusa provedbe: U promatranom razdoblju asfaltirana je cesta u naselju Široka Rijeka i 

Svinica Krstinjska ukupne duljine oko 3 km za što je utrošeno 2.897.416,73 kune. U 

katastarskoj općini Vojnić raditi će se prenamjena traktorskog puta u šumsku cestu, ali u 

promatranom razdoblju nije rađeno po tom pitanju jer se čeka natječaj APPRRR-a. Izrađen je 

projekt izgradnje autobusnog stajališta u Širokoj Rijeci vrijednosti 15.500,00 kuna. 

 

 

12. Gospodarski razvoj 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.000.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 84.400,00 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Svrha mjere je poticanje razvoja trgovačkih društava u vlasništvu 

Općine i potpora rastu poljoprivredne proizvodnje na području Općine. 

Opis statusa provedbe: U promatranom razdoblju dato je 5 potpora za poljoprivrednu 

proizvodnju za očuvanje pčelinjeg fonda i sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja. Na ovaj 

način želi se povećati broj aktivnih OPG-ova. Za rad turističke zajednice iz proračuna su 

izdvojena sredstva kako bi se osigurali pozitivni trendovi u porastu noćenja. Sredstva su 

namijenjena promociji mjesta. Općina će do isteka razdoblja za koje je Provedbeni program 

donesen nastojati izraditi i projektno-tehničku dokumentaciju za Aquapark procijenjene 

vrijednosti 1.523.750,00 koja će utjecati na porast turističkih posjeta i noćenja. 

 

 

13. Lokalna uprava i administracija 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 15.000.000,00 kn  
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Utrošena proračunska sredstva: 1.666.769,32 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Sredstva namijenjena za redovnu djelatnost Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Vojnić (plaće za djelatnike, materijalni troškovi, financiranje stranaka, mjesnih 

odbora i vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine. 

Opis statusa provedbe: Općina trenutno ima u zakupu dva poslovna prostora u svom vlasništvu. 

U planu je uvođenje digitalnih usluga koje se odnose na prikupljanje zahtjeva od stanovnika 

Općine. Program Zaželi prijavljen je na ESI fondove, čekaju se rezultati. U planu je i pokretanje 

projekta za učinkovitu javnu upravi i digitalizaciju procesa poslovanja kako bi se provele 

Zakonske odredbe. 

 

 

14. Demografija 

Nositelj provedbe mjere: Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić  

Procijenjeni trošak provedbe mjere: 320.000,00 kn  

Utrošena proračunska sredstva: 14.000,00 kn  

Status provedbe mjere: U tijeku  

Svrha provedbe mjere: Sredstva su namijenjena za roditeljima za nabavu opreme za 

novorođenčad u iznosu 2.000,00 kuna po rođenom djetetu. Sufinanciranje rada dječjeg vrtića. 

Cijena koju plaćaju roditelji je do 500 kuna mjesečno po djetetu te Općina konstantno ulaže u 

napredak sustava dječjeg vrtića. 

Opis statusa provedbe: U promatranom razdoblju Općina je iz svog proračuna izdvojila za 7 

novorođenčadi sredstva za nabavu opreme prema Socijalnom programu. Podaci o broju 

iseljenih osoba i udjelu mladih nisu poznati. Kako bi se spriječilo iseljavanje mladih obitelji 

Općina je u lipnju usvojila program mjera za mlade, sufinanciranje priključaka na vodovodnu 

mrežu i povrat poreza na promet nekretnina u iznosu od 50.000,00 kuna. 

 

 

 

2.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  

 

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera Provedbenog programa Općine, uvjetovan je nizom 

specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih JLS-ovna na području Karlovačke županije 

pa tako i Općine. Bez obzira na značajne izazove uzrokovane dugotrajnom borbom s 

pandemijom virusa COVID-19 provedba mjera je započela u skladu s planiranim rokovima i 

napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom.  

Za neke mjere nisu utrošena sredstva ali su aktivnosti u realizaciji započete, poput Mjere 1. 

Unapređenje naselja i stanovanja (aktivnosti direktno ne terete Proračun Općine jer te mjere 

provodi SDUOSZ u dogovoru sa Općinom, Općina može imati troškove geodetskih elaborata 

ili projektno-tehničke dokumentacije),  Mjere 2. Prostorno i urbanističko planiranje (izrada III. 

izmjena i dopuna u tijeku), Mjere 9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša (mjera se odnosi 

na poslove komunalnog poduzeća, Općina sudjeluje u nabavi komunalne opreme). 
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Grafikon 1 Udio izvršenja pojedine mjere u Polugodišnjem izvješću o provedbi Provedbenog 

programa za 2022. godinu (razdoblje 01.01.-30.06.2022.) 

 

 
 

U izvještajnom razdoblju najviše je utrošeno na Mjeru 11. Promet i održavanje javnih 

prometnica 48,11%, Mjeru 13. Lokalna uprava i administracija 27,53% u ukupno realiziranom 

iznosu od 6.054.818,92 kn. Provedbeni program je u razdoblju od 1.1.2022. do 30.6.2022. 

godine iskorišten u iznosu od 6.054.818,92 kuna što je 9,52% u odnosu na ukupno planirano u 

Provedbenom programu za razdoblje 2021.-2025. godine, odnosno 63.620.000,00 kuna. 

 

 

 

2.5. PREPORUKE NUŽNIH RADNJI ZA UKLANJANJE U POSTIGNUĆU 

KLJUČNIH TOČAKA  

 

Kako bi se ostvarili zacrtani rezultati, odnosno postigle ključne točke, potrebno je 

pravovremeno reagirati na prilike koje se nude preko EU i nacionalnih natječaja jer jedino tako 
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mali JLS-ovi, poput Općine mogu ostvariti svoje Provedbene programe i ključne točke. Bitna 

je spremnost svakog projekta i postojanje projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne 

projekte kao i mogućnost osiguranja vlastitog dijela u sufinanciranju projekata.  

Od velike je važnosti znati na terenu što je stanovništvu potrebno, to su svakako radna mjesta, 

socijalna i financijska sigurnost, osiguran komunalni standard (javna rasvjeta, uređeni putovi), 

zdravstvena zaštita, kulturna i društvena infrastruktura, organiziran javni prijevoz. 

Da bi se zadovoljile potrebe stanovništva potrebno je voditi brigu da se ograničena financijska 

sredstva rasporede tako da zadovolje čim više potreba. 

 

 

 

 

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA  
 

Općina provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi sljedećih razvojnih 

smjerova i strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine: 

− RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC1. Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo 

− RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi  

− RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC3. Učinkovito i djelotvorno 

pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

− RS2. JAČANJE OTPORNOSI NA KRIZE - SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

− RS2. JAČANJE OTPORNOSI NA KRIZE - SC6. Demografska revitalizacija i bolji 

položaj obitelji 

− RS2. JAČANJE OTPORNOSI NA KRIZE - SC7. Sigurnost za stabilan razvoj 

− RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA - SC8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost 

 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine tijekom 

izvještajnog razdoblja:  

 

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

 

− Uređen je prilaz zidinama Starog grada Krstinja; 

− Proveden natječaj za javne potrebe u sportu gdje su dodijeljena sredstva nogometnim 

klubovima sa područja Općine; 

− Projekt teniskog igrališta odobrena su sredstva te će se u narednom polugodištu provesti 

postupak nabave, a isti će se realizirati sljedeće godine; 

− Za Centralu partizansku bolnicu Petrova gora na program Nacionalnog plana za opravak 

i otpornost kandidirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije (procijenjene 

vrijednosti 2.466.250,00 kuna); 

− Dodijeljeno je 5 potpora za poljoprivrednu proizvodnju za očuvanje pčelinjeg fonda i 

sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja (na ovaj način želi se povećati broj aktivnih 

OPG-ova);  
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− Za rad turističke zajednice iz proračuna su izdvojena sredstva kako bi se osigurali 

pozitivni trendovi u porastu noćenja (sredstva su namijenjena promociji Općine) što je 

vidljivo u ukupnom broju noćenja u izvještajnom razdoblju od 2.395 noćenja; 

− Za izgradnju Aquaparka na program Nacionalnog plana za opravak i otpornost 

kandidirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije (procijenjene vrijednosti 

1.523.750,00 kuna); 

 

 

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi 

 

− Popunjeni su svi raspoloživi kapaciteti u Dječjem vrtiću Vojnić – 35 mjesta (ostalo je 

neupisano 3 djece); 

 

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 

 

− Sredstva namijenjena za redovnu djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Vojnić (plaće za djelatnike, materijalni troškovi, financiranje stranaka, mjesnih odbora 

i vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine; 

− Općina trenutno ima u zakupu dva poslovna prostora u svom vlasništvu;  

− U planu je uvođenje digitalnih usluga koje se odnose na prikupljanje zahtjeva od 

stanovnika Općine; 

− Program Zaželi prijavljen je na ESI fondove, čekaju se rezultati; 

− U planu je i pokretanje projekta za učinkovitu javnu upravi i digitalizaciju procesa 

poslovanja kako bi se provele Zakonske odredbe; 

 

 

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život 

 

− Završena je izgradnja ispostave Vojnić Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije 

koji je i opremljen zdravstvenom opremom u lipnju 2022. godine; 

− Za Dom zdravlja Vojnić nabavljen je histeroskop (Općina doprinijela nabavi u iznosu 

od 26.600,00 kuna); 

 

 

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 

 

− U tijeku je izrada III. izmjena i dopuna prostornog plana; 

− U tijeku je ishođenje rješenja o izvedenom stanju za prostorije klubova NK Vojnić 45 i 

ŠD Petrova gora; 

− Osigurano sufinanciranje prijevoza za 117 srednjoškolaca (utrošeno 98.208,58 kuna); 

− Stipendije u školskoj i akademskoj 2021/2022 godini ostvaruju 4 srednjoškolca i 2 

studenta (u izvještajnom razdoblju utrošeno 18.000,00 kuna); 

− Isplaćeno je za 51 korisnika zajamčene minimalne naknade jednokratne novčane 

pomoći prema dostavljenim zahtjevima; 

− U promatranom razdoblju Općina je iz svog proračuna izdvojila za 7 novorođenčadi 

sredstva za nabavu opreme prema Socijalnom programu (14.000,00 kuna); 
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− Podaci o broju iseljenih osoba i udjelu mladih nisu poznati; 

 

 

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj 

 

− Broj intervencija je veći od planiranog zbog sušnog travnja kad je bio intervencija više 

od planiranih (za redovno poslovanje DVD-a utrošeno 568.805,98 kuna); 

− Planira se uključiti i veći broj osoba kao članova DVD-a te smanjiti broj intervencija 

informiranjem građana o opasnostima paljenja požara na otvorenom; 

− U izvještajnom razdoblju nije bilo uključenja novih članova u DVD; 

− Rekonstruirano oko 3 km nerazvrstane ceste - Cesta u Širokoj Rijeci i Svinici 

Krstinjskoj, vrijednosti 2.897.416,73 u izvještajnom razdoblju;  

− Ulagati će se u rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu; 

− Izrađena projekta dokumentacija za izgradnju stajališta u Širokoj Rijeci, vrijednosti 

15.500,00 kuna; 

 

 

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 

 

− Kako bi se poboljšali uvjeti stanovanja za stanovnike na području naselja Vojnić 

provesti će se toplovod i izgraditi projekt kogeneracije na biomasu kako bi kompletno 

naselje bilo energetski učinkovito (trenutno je u izradi projektna dokumentacija kojom 

će se poboljšati komunalni standard stanovnika)  

− U svrhu stambenog zbrinjavanja SDUOSZ izgradio je tri stana za stambeno zbrinjavanje 

na adresi Kralja Zvonimira 9; 

− Održavana javna površina odnosi se na park u sklopu kojeg je dječje igralište, popločeni 

dio i drveće;  

− U promatranom razdoblju izrađeni su geodetski elaborati za ceste u naseljima općine, 

te bi se u narednom razdoblju trebalo započeti sa radovima; 

− Do veljače 2022. godine podijeljeno je ukupno 1036 kanti za plastiku i papir; 

− U 2021. godini reciklirano je ukupno 12.433 kg reciklabilnog otpada, a procjene su da 

je u izvještajnom razdoblju reciklirano oko 6500 kg otpada; 

− Za biorazgradivi otpad nabavljeni su komposteri koji su u fazi podjele stanovnicima. 

 

 

Podaci ovog polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Vojnić za 

razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu Izvješće o provedbi 

provedbenog programa za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine i sastavni je dio ovog izvješća. 

 

KLASA: 024-02/22-01/21 

URBROJ: 2133-17-01-22-1 

U Vojniću, 22. srpnja 2022. godine OPĆINSKI NAČELNIK 

 Nebojša Andrić, mag.ing.agr. 

 


