
 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko vijeće 

KLASA: 406-07/22-01/__ 

URBROJ: 2133-17-03-22-1 

Vojnić, _________ 2022. godine 

 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“, broj 01/21) 

Općinsko vijeće Općine Vojnić na __. sjednici održanoj dana ___________2022. godine 

usvojilo je 

 

NACRT PROGRAMA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM 

ZA 2023. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Program upravljanja imovinom u Općini Vojnić sa procjenom iznosa troškova i izvora 

financiranja kako slijedi: 

 

Aktivnost 

broj 

Naziv aktivnosti Plan   

2023. 

K100007 Izgradnja kanalizacijskog sustava 39.817 

 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 39.817 

 Izvor financiranja: proračun Općine  

K100008 Uređenje autobusnih stajališta 3.982 

 Opremanje autobusnih stajališta 3.982 

 Izvor financiranja: proračun Općine  

K100013 Projekt kogeneracije na biomasu 39.817 

 Dokumentacija biomasa 39.817 

 Izvor financiranja: EU sredstva  

K100016 Kapitalne pomoći za izgradnju 26.545 

 Kapitalne pomoći za rekonstrukciju vodovoda 26.545 

 Izvor financiranja: proračun Općine  

K100018 Dokumentacija za izgradnju AQUAPARKA 199.084 

 Dokumentacija Aquapark 199.084 

 Izvor financiranja: proračun Općine  

K100024 Rekonstrukcija Dom kulture Vojnić 1.162.048 

 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, 

domovi kulture, knjižnice i slično) 
1.162.048 

 Izvor financiranja: EU sredstva  

K100026 Rekonstrukcija i energetska obnova zgrade A. Hebranga 

9 
26.545 

 Obnova zgrade Andrije Hebranga 9 – Zgrada stožera civilne 

zaštite 
26.545 



 

 Izvor financiranja: EU sredstva  

K100028 Dokumentacija za toplovod 13.272 

 Dokumentacija Toplovod 13.272 

 Izvor financiranja: EU sredstva  

K100029 Izgradnja parkirališta u Krešimirovoj 16 i 18 141.483 

 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 55.213 

 Izvor financiranja: Prihod od prodaje nefinancijske imovine  

 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 86.270 

 Izvor financiranja: proračun Općine  

K100034 Izgradnja prihvatilišta za napuštene životinje  13.272 

 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.272 

 Izvor financiranja: proračun Općine Vojnić  

K100037 Rekonstrukcija zgrade kod tržnice 39.817 

 Ostali poslovni građevinski objekti 39.817 

 Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna  

K100040 Sanacija zgrade područne škole u Svinici Krstinjskoj u 

društveni dom 
112.814 

 Sanacija zgrade područne škole u Svinici Krstinjskoj u 

društveni dom 
112.814 

 Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna  

K100041 Izgradnja sportskog igrališta fitness/street workout 54.416 

 Sportske građevine i rekreacijski objekti – Izgradnja 

sportskog igrališta fitness/street workout 
54.416 

 Izvor financiranja: Pomoći iz državnog proračuna  

 SVEUKUPNO  1.872.911 

 Izvor financiranja: proračun Općine 362.333 

 Izvor financiranja: EU sredstva 1.241.682 

 Izvor financiranja: pomoći iz državnog proračuna 214.347 

 Izvor financiranja: prihod od prodaje nefinancijske imovine 55.213 

 

Članak 2. 

 

Ovim Programom definira se upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Vojnić koja je 

od interesa za stanovnike općine. U 2023. godini planira se ulagati u izgradnju kanalizacijskog 

sustava, rekonstrukciju vodovoda, dokumentaciju za izgradnju kogeneracije na biomasu, 

dokumentaciju za izgradnju Aquaparka, rekonstrukcija i nadogradnja Doma kulture Vojnić, 

rekonstrukcija i energetska obnova zgrade A. Hebranga 9 u zgradu stožera civilne zaštite, izradu 

dokumentacije za toplovod, izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta u 

Krešimirova 16a i 16b, izgradnja prihvatilišta za napuštene životinje, rekonstrukciju zgrade kod 

tržnice u garažni prostor, osvjetljenje spomenika braniteljima, izgradnja sportskog igrališta 

fitness/street workout. 

Planirana područja obuhvata su najvećim dijelom derutni prostori u vlasništvu Općine 

koji bi se obnovili i priveli svrsi. Izvori financiranja projekta su iz EU sredstava 1.241.682,00 

eura, proračun Općine 362.333,00 eura, pomoći iz državnog proračuna 214.347,00 eura te 

prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 55.213,00 eura. 

 

 

 



 

Članak 3. 

  

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 1.872.911,00 

eura. 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Općine Vojnić“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 PREDSJEDNIK 

 Azim Durmić 


