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Na temelju članka 19. stavka 1. alineja 4. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 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 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“, broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Vojnić, na 13. sjednici održanoj dana    

06. rujna 2022. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju cijene smještaja i dnevnog boravka djece u vrtiću i ostalim 

predškolskim institucijama koje vode brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi s 

područja Općine Vojnić koja nisu ostvarila pravo upisa u predškolske programe 

Dječjeg vrtića Vojnić 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuje se sufinanciranje cijene smještaja i dnevnog boravka djece u vrtiću 

i ostalim predškolskim institucijama koje vode brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi koja 

imaju prebivalište na području Općine Vojnić, a koja nisu ostvarila pravo upisa u programe 

predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Vojnić te su upisani u dječje vrtiće i ostale predškolske 

institucije izvan Općine Vojnić.  

 

Članak 2. 

Sufinanciranje cijene smještaja i dnevnog boravka sukladno članku 1. ove Odluke, u iznosu od 

1.500,00 kuna po djetetu mjesečno ostvaruju roditelji tj. skrbnici djece ako ispunjavaju sljedeće 

uvjete, uz predočenje isprava kojim te uvjete dokazuju:  

- da dijete i njegovi roditelji, odnosno skrbnici, imaju prebivalište na području Općine 

Vojnić što dokazuju dostavom preslike osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu,  

- da su roditelji podnijeli zahtjev za upis djece u programe predškolskog odgoja za tekuću 

pedagošku godinu u Dječjem vrtiću Vojnić, te da nisu ostvarili pravo upisa, a ispunjavali 

su uvjete natječaja, što se dokazuje potvrdom Dječjeg vrtića Vojnić,  

- da je dijete za koje se traži sufinanciranje upisano u program predškolskog odgoja u 

dječjem vrtiću i drugim predškolskim institucijama van Općine Vojnić, što se dokazuje 

potvrdom tog dječjeg vrtića ili druge predškolske institucije. 

 

Članak 3. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje sukladno ovoj Odluci podnosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vojnić te se uz njega prilažu preslike isprava navedene u članku 2. 

ove Odluke.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić može zahtijevati i druge dokaze u svezi s 

ostvarivanjem prava sukladno ovoj Odluci.  

O zahtjevu za priznavanje prava na sufinanciranje odlučuje općinski načelnik, a sa 

podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za priznavanje ovog prava općinski načelnik će 

sklopiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.  

Ugovor se sklapa za razdoblje pedagoške godine u kojoj je zahtjev podnesen, odnosno do 

trajanja uvjeta iz Članka 2. prema kojima je zahtjev odobren. 
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Članak 4. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vojnić“, a stupa na snagu prvog dana 

od dana objave.  

 

KLASA: 601-01/22-01/7                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 06. rujna 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

Na  temelju članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu  civilne  zaštite (NN broj 82/15,118/18,31/20 i 

20/21 )  i članka 30. Statuta Općine Vojnić (Službeni glasnik općine Vojnić 01/21), Općinsko vijeće 

Općine  Vojnić  na svojoj 13.  sjednici održanoj dana 06. rujna   2022. godine donosi 

   

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U OPĆINI VOJNIĆ ZA 2021. GODINU 

 

Jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave dužne  su  organizirati  poslove  iz  

svog samoupravnog  djelokruga  koji  se  odnose  na  planiranje,  razvoj,  učinkovito  

funkcioniranje  i financiranje sustava civilne zaštite. 

Civilna zaštita je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika Civilne zaštite u reagiranju na 

katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga  

Civilne zaštite u prevenciji, reagiranju i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju 

Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju 

svake četiri godine. 

 

PLANSKI DOKUMENTI 

 

Općina Vojnić ima  propisane akte koji su od značaja za sustav civilne zaštite: 

 

-Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vojnić,  2018. Klasa:810-01/18-01/05, 

Urbroj:2133/17-03-18-01 od 05.09.2018. godine. 

-Plan djelovanja civilne zaštite općine Vojnić (Klasa: 022-05/19-01/49, Urbroj: 2133/17-01-

4/1-19-01 od 29. kolovoza 2019. godine), 

-Odluka o osnivanju  Stožera civilne zaštite Općine Vojnić, KLASA: 240-01/22-01/3, 

URBROJ: 2133/17-01-22-01, od 17. veljače 2022. godine 

-Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite -

Općine Vojnić, KLASA: 810-01/17-01/02, URBROJ: 2133/17-03-02-17-02, od 07. travnja 

2017. godine. 

-Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite (Klasa: 810-01/17-

01/17, Urbroj: 2133/17-01-17-01 od 26. listopada 2017. godine), 

-Odluka o donošenju Plana vježbi civilne zaštite u 2021. godini (Klasa: 810-01/20-01/08, 

Urbroj: 2133/17-01-20-01 od 30. studenog 2020. godine), 
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STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ 

OPERATIVNE SNAGE  

  

Na području Općine Vojnić mjere i aktivnosti  u sustavu civilne zaštite provode slijedeće 

operativne snage sustava civilne zaštite :  

1. Stožer civilne zaštite općine Vojnić,  

2. Operativne snage vatrogastva – DVD Vojnić,  

3. Općinsko društvo Crvenog križa općine Vojnić,  

4. Udruge,  

5. Povjerenici civilne zaštite,  

6. Koordinatori na lokaciji,  

7. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Vojnić. 

  

U 2021  . godini od značajnijih aktivnosti bile su: provođenje mjera vezane uz pandemiju 

COVID 19. i mjere zaštite od požara. 

  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  

 

Stožer civilne zaštite Općine Vojnić imenovan je Odlukom općinskog načelnika općine Vojnić 

i sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 8 članova. Stožer civilne zaštite 

je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 

katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja 

reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje 

odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom stožera 

civilne zaštite općine Vojnić rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, 

rukovođenje preuzima općinski načelnik općine Vojnić.  Stožer civilne zaštite općine Vojnić je 

upoznat sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, pod zakonskim aktima, načinom djelovanja 

sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite. Članovi Stožera civilne zaštite općine 

Vojnić završili su  osposobljavanje  za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

U 2021. godini provođene su mjere:  

-nadziranje provedbe mjera Stožera Civilne zaštite (Obilazak terena, trgovina, ugostiteljskih 

objekata, i drugih okupljanja), 

-izdavana upozorenja   građanima i poslodavcima koji se nisu pridržavali naloženih mjera. 

Nije provedena vježba Civilne zaštite zbog Covida 19. 

 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE  

 

Na prostoru Općine nema organizirane postrojbe Civilne zaštite opće namjene, kao posebnog 

formacijskog sastava za pružanje pomoći redovnim operativnim snagama.  

 

VATROGASTVO 

 

Na području Općine Vojnić  nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluje 

Dobrovoljno vatrogasno društvo  Vojnić. Navedeno društvo je središnje društvo. 

DVD Vojnić operativno pokriva područje Općine Vojnić. Trenutno broji 50 članova, i svi imaju 

položen vatrogasni ispit a od njih 13(operativni vatrogasac) ima valjan liječnički pregled i 
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plaćeno osiguranje. DVD Vojnić ima 7 vozila. Od vozila nedostaje cisterna za prijevoz pitke 

vode. 

U prošloj godini zabilježena je ukupno 45 intervencija. 

Općina Vojnić je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite 

od požara Općine Vojnić broj: PZ-02/21 (odluka Općinskog vijeća Klasa:214-01/21-01/07 

Urbroj:2133/17-03-02-21-01 od 29. lipnja 2021. godine.  

Donijet je i Provedbeni operativni Plan unapređenja zaštite od požara na području općine 

Vojnić za 2021. godinu. Odredbe Provedbenog operativnog plana uspješno su provedene.  

Donesene su i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području 

općine Vojnić od 16.lipnja 2016 (Službeni glasnik Općine Vojnić:09/16), te Izmjene i dopune 

Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 

te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu od 18. svibnja 2018. godine. 

(Službeni glasnik Općine Vojnić: 07/18).     

Tijekom 2021.  godine održani su  pripremni sastanci Stožera civilne zaštite za ljetnu 

protupožarnu sezonu.  

 

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

 

Načelnik Općine Vojnić  donio je Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika 

civilne zaštite za Općinu Vojnić KLASA:810-01/17-01/17 URBROJ:2133/17-01-17-01 od 

26.listopda 2017. godine. Za područje Općine Vojnić imenovano je 8 povjerenika civilne zaštite 

te 8 zamjenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi, tako 

i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama. 

 

HCK-općinsko društvo Vojnić 

Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić popunjeno je s 1 djelatnikom kojim se u raznim 

aktivnostima priključuje do 10 volontera. Crveni križ općine Vojnić aktivno sudjeluje u svim 

svojim osnovnim djelatnostima  za područje općine Vojnić. 

U 2021. godini provođena je mjera pomoć socijalno ugroženim kućanstvima za vrijeme 

epidemije COVID 19. 

 

HGSS- stanica Karlovac 

Općina Vojnić ima dobru suradnju sa HGSS- stanicom Karlovac koja obavlja svoje specijalne 

zadaće spašavanja.   

 

PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određene su Odlukom Općinskog vijeća 

KLASA: 810-01/17-01/02, URBROJ: 2137/17-03-02-17-02 od 07. travnja 2017.godine. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Vojnić su: 

- Vojnić Komunalac d.o.o., 

- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vojnić su dio operativnih snaga 

sustava civilne zaštite Općine Vojnić. Navedene pravne osobe sudjeluju s ljudskim snagama i 

materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite: 
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OSTALI SUDIONICI SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te 

operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – 

pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:  

- Dom zdravlja Vojnić s pripadajućim ambulantama, 

- MUP Policijska postaja Vojnić,  

- Centar za socijalnu skrb Karlovac- Podružnica Vojnić, 

- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Karlovac, 

- Hrvatski telekom , 

- Županijska uprava za ceste Karlovačke županije Karlovac, 

- Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Karlovac, Šumarija Vojnić, 

-            Hrvatske vode – Vodno gospodarska ispostava za mali sliv-Kupa   

- Veterinarska stanica Vojnić d.o.o. 

- Benzinska postaja Ina- Vojnić. 

 

KAPACITETI ZA ZBRINJAVANJE I DRUGI OBJEKTI ZA SKLANJANJE 

 

Na području Općine nema namjenskih skloništa osnovne niti pojačane zaštite. Nedostatak 

sklonišnih mjesta riješit će se uporabom podrumskih, zaštićenih suterenskih prostorija, te 

prirodnim i drugim vrstama zaklona.  

Kao površine za evakuaciju, a ovisno o vrsti potrebnog sklanjanja, predviđaju se uređene zelene 

površine, prostori sportskih igrališta i prostori tržnice. 

Zbrinjavanje je moguće provesti u: školama, društvenim i vatrogasnim domovima i 

ugostiteljskim objektima. U navedenim objektima moguća je i priprema hrane, jer su uglavnom 

opremljeni kuhinjama. 

 

Prikaz kapaciteta za zbrinjavanje na području Općine 

Objekt Kapacitet 

(ljudi) 

Kuhinja 

Osnovna škola Vojnić 100 DA 

Dječji vrtić Vojnić   20 DA 

Dom kulture Vojnić   20 DA 

Zgrada DVD Vojnić   50 DA 

Restoran Lovački dom Muljava   50 DA 

   

 

 

ANALIZA TROŠKOVA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU 

 

OPIS POZICIJE                                                                         OSTVARENO    U 2020. 

1.VATROGASTVO (DVD Vojnić)  

435.000,00 kn 

2.CRVENI KRIŽ    86.900,00 kn 

3.GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA   10.000,00 kn 

SVEUKUPNO ZA CIVILNU ZAŠTITU 531.900,00 kn 
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ZAKLJUČAK 

 

Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vojnić možemo 

zaključiti da  trenutno ustrojeni sustav civilne zaštite na području Općine Vojnić omogućava 

izvršavanje zadaća u sustavu civilne zaštite. 

Posebice se to ogleda u sustavu vatrogastva za koji su izdvojena najveća financijska sredstva i 

koji je glavni nositelj cjelokupnog sustava civilne zaštite na području općine Vojnić.  

 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Vojnić za 2021. godinu objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Vojnić. 

 

KLASA: 240-01/22-01/11                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 06. rujna 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

Na temelju članka 17. stavka 1.  Zakona   o sustavu  civilne zaštite ( NN broj 82/15,118/18,31/20 i  

20/21)  i članka 30. Statuta općine Vojnić (Službeni glasnik općine Vojnić 01/21 ) Općinsko vijeće  

općine  Vojnić  na svojoj 13.   sjednici održanoj dana 06. rujna  2022. godine donosi 

 

PLAN  RAZVOJA  SUSTAVA  CIVILNE  ZAŠTITE  ZA  2022. GODINU 

S  TROGODIŠNJIM  FINANCJSKIM UČINCIMA 

 

Uvod 

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 

zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim 

nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog  

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost 

postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni 

rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim 

snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati 

dodatne postrojbe civilne zaštite. 

 

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2022. godini 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz 

Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika 

njihovog ostvarivanja. 

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize  

stanja sustava civilne zaštite. 

 

Općina Vojnić ovim Planom utvrđuje aktivnosti koje će provoditi u tijeku 2022. godine radi 

unaprjeđenja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja stupnja sigurnosti građana od mogućih 
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nepogoda na području Općine Vojnić, te sukladno Proračunu za 2022. godinu i proračunskoj 

projekciji. 

 

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite  na području općine Vojnić 

u 2022. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu. 

 

U tablici je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za 2022. godinu. 

 

Aktivnosti 

 

Rokovi 

izvršenja 

Nositelj Suradnja Napomena 

Ažuriranje Plana djelovanja 

civilne zaštite 

U toku 

godine 

Načelnik   

Izraditi izvješće o stanju 

zaštite od požara na 

području općine Vojnić za 

2021. godinu 

Veljača 

2022. 

Općinsko vijeće DVD  

Donijeti Plan unaprjeđenja 

zaštite od požara i Plan 

motriteljsko dojavne službe 

za 2022. godinu 

Ožujak 2022. 

godine 

Općinsko vijeće DVD  

Vođenje i ažuriranje baze 

podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava 

civilne zaštite 

kontinuirano Načelnik Stožera 

civilne zaštite 

DVD 

Crveni Križ Vojnić 

Komunalna 

poduzeća Vojnić 

 

Informiranje stanovništva s 

ciljem edukacije o 

pravilnom postupanju u 

slučaju katastrofa i velikih 

nesreća 

kontinuirano Načelnik Stožera 

civilne zaštite 

DVD Vojnić  

Izrada Plana vježbi civilne 

zaštite za 2023. godinu 

Rujan 2022. 

godine 

Načelnik   

Provesti vježbu 

Operativnih snaga CZ za 

2022. Godinu 

Studeni 

2022. godine 

Načelnik Operativne snage 

CZ Vojnić 

 

Redovito sazivanje stožera 

CZ 

Redovito i po 

potrebi 

Načelnik 

Načelnik Stožera 

CZ 

Stožer CZ Vojnić  

Izraditi godišnji  Plan 

nabave (u Plan uključiti 

materijalna sredstva i 

opremu snaga civilne 

zaštite)  

Prosinac 

2022. 

Načelnik Stožer CZ Vojnić  

 

 

Za  provedbu  planiranih  mjera Općina Vojnić  osigurat  će  u  Proračunu  za 2022. godini potrebna 

novčana sredstva. 

 

Za  razvoj  sustava  civilne  zaštite  Općina Vojnić  planira  osigurati  novčana  sredstva  prikazana  u 

tabeli trogodišnjeg financijskog plana. 
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TABELICA TROGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA 

 

SREDSTVA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTIT E OPĆINE VOJNIĆ 

REDNI BROJ NAZIV SUBJEKTA 2022. GODINA 2023. GODINA 2024. GODINA 

1. STOŽER CZ 

OPĆINE VOJNIĆ 

           50.000,00kn            70.000,00kn           70.000,00kn 

2. DRUŠTVO CRVENOG 

KRIŽA 

VOJNIĆ 

        100.000,00 kn         100.000,00 kn        100.000,00 kn 

3. DOBROVOLJNO 

VATROGASNO 

DRUŠTVO 

VOJNIĆ 

        400.000,00 kn         400.000,00 kn         400.000,00 kn 

4. 

 

 

HGSS - KARLOVAC 

 

          10.000,00 kn           10.000,00 kn           10.000,00 kn 

UKUPNO -         560.000,00 kn         580.000,00 kn         580.000,00 kn 

 

KLASA: 240-01/22-01/12                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 06. rujna 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić broj 01/21) 

Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj 13. sjednici održanoj dana 06. rujna 2022. godine 

donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i Programa rada Dječjeg vrtića 

Vojnić za pedagošku 2021./2022. godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada Dječjeg vrtića Vojnić za 

pedagošku 2021./2022. godinu. 

 

Članak 2. 

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

Vojnić“.  

KLASA: 601-01/22-01/8                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 06. rujna 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

 



15/22  SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 
 

9 
 

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne 

novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 

143/12, 152/14 ) i temeljem članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ broj 03/18, 06/18 ) Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj 13. sjednici održanoj          

06. rujna 2022. godine donijelo je slijedeću 

 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vojnić – kuće k.č.br. 

4667 u  k.o. Vojnić 

 

Članak 1. 

Odobrava se raspsivanje natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vojnić na čestici 

upisanoj u k.o. Vojnić i to: 

- k.č.br. 4667 od 79 m2 upisana u z.k.ul. 6171 

po cijeni od      kuna utvrđenoj procjembenim elaboratom tržišne vrijednosti nekretnina 

napravljenom od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina    godine 

 

Članak 2. 

Predmetna nekretnina namijenjena je za prodaju u svrhu kulturno – umjetničke namjene. 

 

Članak 3. 

Postupak natječaja provest će Komisija za provedbu natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje 

prava građenja. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključi kupoprodajni 

ugovor. 

 

Članak 5. 

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

 

 

KLASA: 406-06/22-01/21                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 06. rujna 2022.                                                                   Azim Durmić 
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Temeljem članka 17. stavka 3.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) te članka 46. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik općine 

Vojnić“ 01/21), Općinski  načelnik Općine Vojnić dana 03. kolovoza 2022. godine donio je 

 

P L A N 

vježbi civilne zaštite u 2022. godini 

 

Članak 1. 

 

Naziv vježbe  Evakuacija i spašavanje djelatnika iz zgrade Knjižnice i 

čitaonice Vojnić  

Vrijeme održavanja 

vježbe 

16. studenog 2022. 

Nositelj vježbe Općina Vojnić 

Financijska sredstva 

(procijenjeni iznos) za 

provedbu vježbe 

1.500,00 kn 

Lokacija održavanja 

vježbe 

Zgrada Knjižnice i čitaonice Vojnić, Andrije Hebranga 2, 

47220 Vojnić 

Vrsta/tip vježbe  Pokazna  vježba 

Sudionici vježbe Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Vojnić-

druge službe prema dogovoru/potrebi 

Elaborat vježbe Izrađuje radna skupina koju imenuje načelnik općine, kao 

odgovorna osoba nositelja vježbe, u roku 30 dana od dana 

donošenja ovog Plana, a rok za izradu elaborata vježbe je 

najkasnije 30 dana do dana planiranog vremena održavanja 

vježbe 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „ Službenom 

Glasniku Općine Vojnić “. 

 

KLASA: 240-01/22-01/13                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2133-17-01-22-1                                                                         

Vojnić, 03. kolovoza 2022. godine.                                               Nebojša Andrić, mag. ing. agr.   
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Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“, broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 47. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik 

općine Vojnić“ 03/18, 06/18, 04/20 i 7/20), načelnik Općine Vojnić dana 30. kolovoza 2022. 

godine donio je 

 

P L A N 

vježbi civilne zaštite u 2023. godini 

 

Članak 1. 
 

Naziv vježbe Evakuacija i spašavanje djece i djelatnika iz zgrade Dječjeg vrtića 

Vojnić  

Vrijeme održavanja vježbe 09. studeni 2023. 

Nositelj vježbe Općina Vojnić 

Financijska sredstva 

(procijenjeni iznos) za 

provedbu vježbe 

1.600,00 kn 

Lokacija održavanja 

vježbe 

Zgrada Dječjeg Vrtića Vojnić, Starčevićev trg 4, Vojnić 

Vrsta/tip vježbe Pokazna  vježba 

Sudionici vježbe Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Vojnić-druge službe 

prema dogovoru/potrebi 

Elaborat vježbe Izrađuje radna skupina koju imenuje načelnik općine, kao odgovorna 

osoba nositelja vježbe, u roku 30 dana od dana donošenja ovog Plana, 

a rok za izradu elaborata vježbe je najkasnije 30 dana do dana 

planiranog vremena održavanja vježbe 

 

Članak 2. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Vojnić “. 

 

 

KLASA: 240-01/22-01/14                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ: 2133-17-01-22-1                                                                         

Vojnić, 30. kolovoza 2022. godine.                                               Nebojša Andrić, mag. ing. agr.   
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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 
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