
 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko vijeće 

KLASA: 363-01/22-01/__ 

URBROJ: 2133-17-03-22-1 

Vojnić, ___________ 2022. godine 

 

 

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 

68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i 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 

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU 

  

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

  

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) 

na području općine Vojnić za 2023. godinu za: 

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja, 

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja, 

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način 

rekonstrukcije. 

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora 

građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora 

njihova financiranja. 

  

  

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI 

     UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

 

Članak 2. 

            

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih 

dijelova građevinskog područja nije planirana u 2022. godini. 

  

 



 

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U 

      UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

  

Članak 3. 

  

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja u ukupnom iznosu od 53.089,00 eura, financirat će se iz: proračuna 

Općine u iznosu od 33.180,00 eura i komunalne naknade u iznosu od 19.909,00 eura kako 

slijedi: 

  

1. Nerazvrstane ceste 

Aktivnost  Naziv Iznos u EUR 

K100002 Izrada dokumentacije za rekonstrukciju 

mosta na rijeci Radonja u Sisačkoj ulici 
13.272 

 
Izvor financiranja: proračun Općine 13.272 

    
 

 
Sveukupno nerazvrstane ceste 13.272 

 
Sveukupno izvor financiranja: proračun Općine 13.272 

 

2. Javna rasvjeta 

 Aktivnost Naziv Iznos u EUR 

K100011 Izgradnja javne rasvjete 26.545 

 
Izvor financiranja: komunalna naknada 13.272 

 Izvor financiranja: proračun Općine 13.272 

    
 

 
Sveukupno javna rasvjeta 26.545 

 
Sveukupno izvor financiranja: komunalna 

naknada 
13.272 

 Sveukupno izvor financiranja: proračun Općina 13.272 

  

 

 

 



 

 

3. Groblja 

Aktivnost Naziv Iznos u EUR 

K100005 Izgradnja centralnog groblja (uređenje 

groblja i mrtvačnice) 
13.272 

 
 Izvor financiranja: komunalna naknada 6.636 

 Izvor financiranja: proračun Općine 6.636 

   

 
Sveukupno groblja 13.272 

 
Sveukupno izvor financiranja: komunalna 

naknada 
6.636 

 Sveukupno izvor financiranja: proračun Općina 6.636 

  

  

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE 

      REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE 

  

Članak 4. 

            

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 

1.068.419,00 eura, financirat će se iz: šumskog doprinosa u iznosu od 92.906,00 eura, 

komunalne naknade u iznosu od 13.272,00 eura, proračuna Općine u iznosu od 33.181,00 eura 

te EU sredstava u iznosu od 929.060,00 eura, kako slijedi:  

  

1. Nerazvrstane ceste 

Aktivnost Naziv Iznos u EUR 

K100003 Presvlačenje asfaltnim slojem 

nerazvrstanih cesta  - asfaltiranje 
92.906 

 
Izvor financiranja: šumski doprinos 66.361 

 Izvor financiranja: komunalna naknada 13.272 

 Izvor financiranja: proračun Općine 13.272 

K100004 Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih 

cesta – proširenje i asfaltiranje 
39.817 



 

 
Izvor financiranja: šumski doprinos 26.545 

 Izvor financiranja: proračun Općine 13.272 

K100035 Ulaganje u šumsku infrastrukturu – 

šumske ceste (rekonstrukcija i sanacija) 
929.060 

 
Izvor financiranja: EU sredstva 929.060 

   

 
Sveukupno nerazvrstane ceste 1.061.783 

 
Sveukupno izvor financiranja: šumski 

doprinos 
92.906 

 Sveukupno izvor financiranja: komunalna 

naknada 
13.272 

 
Sveukupno izvor financiranja: proračun 

Općine 
26.545 

 Sveukupno izvor financiranja: EU sredstva 929.060 

  

 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

 Aktivnost Naziv Iznos u EUR 

K100017 Uređenje parka u Vojniću – krajobrazno 

uređenje 
6.636 

 Izvor financiranja: proračun Općine 6.636 

     

 
Sveukupno javne prometne površine na kojima 

nije dopušten promet motornih vozila 
6.636 

 Izvor financiranja: proračun Općine 6.636 

 

 

Članak 5. 

  

Program se odnosi na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Vojnić, 

odnosno: 

1. nerazvrstane ceste, 

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 



 

3. javne zelene površine, 

4. groblja, 

5. javna rasvjeta. 

 

Program se financira se iz: komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa i 

proračuna jedinice lokalne samouprave te drugih izvora utvrđenih Zakonom. 

  

Članak 6. 

  

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 1.121.508,00 eura. 

 

Članak 7. 

  

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 

  


