
         

 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
       OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 361-04/22-01/__ 

URBROJ: 2133-17-03-22-1 

Vojnić, __________ 2022. godine 

 

 

Na temelju članka 179. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 84/21) 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 

GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM ZA 

2023. GODINU 

 

I. OPĆA ODREDBA  

 

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na 

području općine Vojnić za 2022. godinu. Program gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2022. godinu sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama 

potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.  

 

II. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM  

 

Članak 2. 

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 25.881,00 

eura, financirat će se iz proračuna Općine u iznosu od 5.176,00 eura te sredstvima Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za namjene kako slijedi:  

 

Red. 

br. 

Naziv Plan 2023. 

1. Komunalna oprema 25.881 

1.1. Izvor financiranja: proračun Općine 5.176 

1.2. Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i EnU 20.705 

  0 

 Sveukupno – aktivnosti u svezi gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom 
25.881 

 Sveukupno izvor financiranja: proračun Općine 5.176 

 Sveukupno izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i 

EnU 
20.705 

 



         

 

Članak 3. 

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je radi ostvarenja ciljeva i mjera propisanih 

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (,,Narodne 

novine" broj 3/17) te u svezi provedbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (,,Narodne 

novine" broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) svake godine raspisuje Javni poziv za neposredno 

sufinanciranje nabave komunalne opreme. Općina Vojnić planira aplicirati projekt u 2023. 

godini. 

 

Članak 4. 

Ukupna sredstava za ostvarivanje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2023. godinu utvrđuju se u iznosu od 25.881,00 eura.  

  

 

Članak 5. 

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 


