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        Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13), 

Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj  26. rujan 2017. godine donosi 

slijedeću  

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke KLASA: 021-01/17-01/11, 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 

 

Članak 1. 

                 Stavlja se van snage Odluka KLASA:021-01/17-01/11, UR.. BROJ.2133/17-03-

4/3-17-01, od 29. ožujka 2017. godine objavljena u Službenom glasniku općine Vojnić broj 

06/17. 

Članak 2. 

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Vojnić. 

KLASA:021-01/17-01/39 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine                             Općinsko vijeće                                                                           

          Predsjednik 

                                                                                                                      Ramo Čović  

                  Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 

45/13), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 26. rujna             

2017. godine donosi slijedeću 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke KLASA:021-01/17-01/12, 

UR. BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 , od 29. ožujak 2017. godine 

 

Članak 1. 

                Stavlja se van snage Odluka KLASA:021-01/17-01/12, UR.BROJ:2133/17-03-4/3-

17-01, od 29. ožujak 2017. godine, objavljena u Službenom glasniku općine Vojnić broj 

06/17. 

Članak 2. 

                     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Vojnić.  

KLASA:021-01/17-01/40 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine  

                                                                                                                            Općinsko vijeće  

                                                                                                                                Predsjednik  

                                                                                                                                Ramo Čović 

                   Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „Glasnik Karlovačke županije „ 

broj 45/13), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 26.  rujna              

2017. godine donosi slijedeću  

O D L U K U 

 

Članak 1. 

              Usvaja se Plan odvoza komunalnog otpada za općinu Vojnić prema prijedlogu 

Vojnić-Krnjak komunalac d.o.o. iz Vojnića, Trg Stjepana Radić broj 1, OIB 34803293727. 
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Članak 2. 

 

               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Vojnić. 

KLASA: 363-01/17-01/05 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Općinsko vijeće  

                                                                                                                          Predsjednik  

                                                                                                                          Ramo Čović 

           Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ broj 

45/13), Općinsko viječe općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 26. rujan  2017. godine  

donijelo je slijedeću 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva s 

općinama Barilović, Krnjak i Gvozd 

 

Članak 1. 

           Stavlja se van snage Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva s 

općinama Barilović, Krnjak i  Gvozd objavljena u Službenom glasniku općine Vojnić broj 

14/15. 

Članak 2. 

             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Vojnić.  

KLASA: 021-01/17-01/38 

UR.BROJ:2133-17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine  

                                                                                                                           Općinsko vijeće  

                                                                                                                               Predsjednik    

                                                                                                                               Ramo Čović 

            Na temelju  članka 28. Statuta općine Vojnić ( „Glasnik Karlovačke županije „ ,broj 

45/13), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 26. rujan 2017. godine daje 

slijedeću  

S U G L A S N O S T 

 

Članak 1. 

          Daje se suglasnost na Odluku Općinskog vijeća općine Krnjak o istupanju Općine 

Krnjak iz poduzeća Vojnić – Krnjak komunalac  KLASA :021-05/17 -01/20, UR.BROJ:2133-

10-17-01-1, od 15. rujan 2017. godine.  

 

                                                                     Članak 2.  

               Ova suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Vojnić  

KLASA:021-01/17-01/37 

UR.BROJ.2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine  

                                                                                                                             Općinsko vijeće  

                                                                                                                                  Predsjednik 

                                                                                                                                  Ramo Čović  
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              Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „  broj 

45/13), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 26. rujan 2017. godine 

donijelo je slijedeću  

O D L U K U 

 

Članak 1. 

               Donosi se Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Vojnić i to dio kč. br. 

4688/1 površine 105 m2 k.o. Vojnić zk. uložak 1064, i dio kč. br. 4697/1 površine 115 m2  

k.o. Vojnić zk. uložak 1237 po elaboratu procjene stalnog sudskog vještaka. 

 

                                                                       Članak 2.  

                 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Vojnić.  

KLASA: 406-01/17-01/46 

UR.BROJ 2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine  

                                                                                                                         Općinsko vijeće  

                                                                                                                              Predsjednik 

                                                                                                                              Ramo Čović 

             Temeljem članka 35. stavak 1. podstavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01 do 19/13 – pročišćeni tekst i članka 

8,9, i 10 Statuta općine Vojnić  „Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/13 ), a u vezi s člankom 

54. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 17. stavkom 

5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine „ broj od 36/95 do 36/15) i članka 

28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13), Općinsko vijeće općine 

Vojnić na svojoj sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donijelo je slijedeću  

 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

         Općinsko vijeće općine Vojnić suglasno  je s tim da se poslovi komunalnog redarstva 

obavljaju zajedno s gradom Duga Resa.  

          Zajedničko obavljanje poslova komunalnog redarstva iz stavka 1. ovog članka 

podrazumijeva provođenje poslova iz nadležnosti komunalnog redara.  

 

       Članak 2. 

         Zajedničko obavljanje poslova komunalnog redarstva Općine Vojnić povjerava  se 

komunalnom redaru zaposlenom u gradu Dug Resa. 

          Općina Vojnić će snositi ¼ iznosa bruto plaće komunalnog redara iz stavka 1. ovog 

članka, kao i ostale materijalne troškove komunalnog redara na svojem području. 

 

                                                                    Članak 3.  

          Način zajedničkog obavljanja poslova komunalnog redarstva  i s tim povezana 

međusobna prava i obveze Općine Vojnić s gradom Duga Resa uredit će se posebnim 

ugovorom.  

             Načelnik općine Vojnić obvezuje se izvršiti ovu Odluku, te sačiniti Ugovor.  

 

Članak 4. 
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             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine  

Vojnić.  

KLASA:363-04/17-01/01 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine                                                                      Općinsko vijeće  

                                                                                                                        Predsjednik 

                                                                                                                        Ramo Čović  

Na temelju članka 9. stavak 2., članka 14. stavka 1 i članka 41. stavka 1. Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine „  broj 85/15 i članka 28. Statuta općine Vojnić  

(„Glasnik Karlovačke županije „  broj 45/13) Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici 

održanoj dana 26. rujna 2017. godine donijelo je slijedeću  

 

O D L U K U 

o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Vojnić 

 

I . OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

         Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, određuju prostori na 

kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, 

šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga 

na javnim i drugim površinama, kampiranje izvan kampova, te propisuje radno vrijeme 

objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati 

ugostiteljske usluge na području općine Vojnić (u daljem tekstu : Općina).  

          Pojmovi koji imaju rodno značenje, koji su korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako 

na muški i ženski rod.  

 

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA  

 

Članak 2. 

          Ugostiteljski objekti iz skupine „ Hoteli „ , „ Kampovi “ i „Ostali ugostiteljski objekti 

za smješta „ obavezno rade od 0,00 do 24,00 sata svaki dan. 

 

           Ostali ugostiteljski objekti ovisno o vrsti, mogu  

-iz skupina „Restorani „ i „ Barovi „ od 6.00 do 24.00 sata, a za vrijeme ljetnog računanja 

vremena (petak /subota, subota /nedjelja) od 06,00 do 02,00 sata slijedećeg dana  

-iz skupine „ Barovi „ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 

21,00 do 6,00 sati samo u zatvorenim prostorima, 

-iz skupine „ Restorani „ i „ Barovi „ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0,00 

do 24,00 sata, 

-iz skupine „ Objekti jednostavnih usluga „ i Cateing objekti „  od 6,00 do 24,00 sata   

          Radno vrijeme ugostiteljstva u kioscima i kontejnerima , u nepokretnom vozilu i 

priključnom vozilu, u šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje 

ugostiteljskih usluga za vrijeme trajanja kulturnih, sportskih, vjerskih i drugih događaja i 

manifestacija jednako je vremenu trajanja manifestacije.  

 

Članak 3. 

         Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 2. stavak 2. podstavak 3. ove Odluke nalazi 

izvan naseljenog područja naselja, ako zračna udaljenost  od ugostiteljskog objekta do 

najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 200 metara. 
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Članak 4. 

       Iznimno od odredbe članka 2. stavak 2. podstavak 1. ove Odluke , ugostiteljski objekti iz 

skupine „ Restorani „ i „ Barovi „ mogu raditi petkom, subotom, dan uoči blagdana i 

blagdanom , najkasnije do 01,00 sata uz uvjet pridržavanja svih potrebnih mjera, kako ne bi 

došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu odnosno u njegovoj 

neposrednoj okolini te prekoračenja dopuštenih granica buke.  

 

                                                       Članak 5. 

        Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt može raditi u vremenu u 

kojem radi ugostiteljski objekt.  

Članak 6. 

        Općinski načelnik može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem 

odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 

2. podstavkom 1 i člankom 4. ove Odluke , ako se u provedenom postupku utvrdi da je u 

razdoblju od godinu dana prije pokretanja postupka donesena pravomoćna odluka u 

prekršajnom postupku radi narušavanja javnog reda i mira u objektu ili njegovoj neposrednoj 

blizini  i/ili nepridržavanja propisanog radnog vremena i/ili neprovođenja mjera zaštite od buke  

i/ili usluživanja alkoholnih pića maloljetnim osobama.  

         Ako nastupi neka od okolnosti iz stavka 1. ovog članka, općinski načelnik će rješenjem 

utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta, koji ne  

može  biti kraći od tri niti duži od dvanaest mjeseci.  

          Početak i završetak roka trajanja mjere iz stavka 2. ovog članka određuje općinski 

načelnik, ovisno o vrsti mjere koju je za pojedini ugostiteljski objekt utvrdilo nadležno tijelo.  

          Rješenja iz stavka 2. ovog članka dostavlja se vlasniku ugostiteljskog objekta, Policijskoj 

postaji Vojnić i mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva.  

 

Članak 7. 

         Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja , za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 

2. stavka 2. podstavka 1. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi 

organiziranja prigodnih proslava ( doček Nove godine , sportski susreti, svadbe , maturalna 

zabava proslava rođendana, djevojačka/momačka večer, godišnjica i slična događanja), uz uvjet 

da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka 

radnog vremena iz članka 6. ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje 

radnog vremena. 

         Zahtjev iz stavka 1. ovog članka s popratnom dokumentacijom, podnosi se najkasnije 

sedam dana prije održavanja prigodne proslave.  

       Neće se razmatrati zahtjevi ugostitelja koji do trenutka podnošenja zahtjeva imaju 

nepodmiren dug prema Općini po bilo kojoj  osnovi. 

          Drugačije radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka može trajati najduže do 05,00 sati 

narednog dana.   

          

Članak 8. 

         Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. podstavka 1. ove 

Odluke za vrijeme održavanja turističkih manifestacija, vjerskih, kulturnih, sportskih i drugih 

sličnih događanja, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.  

           Odlukom iz stavka 1. ovog članka može se odrediti i drugačije radno vrijeme propisano 

člankom 5. ove Odluke. 
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Članak 9. 

          Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora 

biti istovjetan s radnim vremenom ugostiteljskih objekata, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan 

na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog 

sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.  

 

III. OBAVLJANJE  DJELATNOSTI IZVAN  UGOSTITELJSKOG OBJEKTA  

 

Članak 10. 

                  Ugostitelj  može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih 

priredbi i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već 

ishođenom rješenju nadležnog ureda odnosno Ministarstva, uz odobrenje Općine. 

                Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno - turističku svrhu organiziraju 

turistička zajednica i/ili Općina ili drugi organizator uz odobrenje Općine mogu na tim 

događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka.  

                 Sudionici proslava i manifestacija pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici koji nisu 

ugostitelji, uz obavezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog 

računa za pruženu uslugu.  

 

IV. ODREĐIVANJE PROSTORA NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI  

 

Članak 11. 

             Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje 

ugostiteljskih usluga na javnim površinama su:  

- na tržnici u Vojniću  

- na nogometnom igralištu i drugim vanjskim sportskim terenima 

- u naseljima Općine Vojnić ispred društvenih domova   

                  Na prostoru u privatnom vlasništvu ili ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić, uz uvjet da postoji suglasnost vlasnika prostora. 

                  Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara 

od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom 

prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju 

manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.  

 

V. KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA  

 

                                                            Članak 12.  

         Na području općine Vojnić dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova, 

prilikom održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno – umjetničkih i sličnih manifestacija koje 

se održavaju na području općine Vojnić. 

            Kampiranje se dozvoljava u neposrednoj blizini lokacije gdje se održava manifestacija 

tijekom trajanja manifestacije. 

          Kampiranje se dozvoljava na javnim površinama uz pridržavanje odredbi Odluke o 

komunalnom redu  Općine Vojnić.  
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VI.      RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA  

 

Članak 13. 

               Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar  kojeg se pružaju usluge 

smještaja (uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga) mogu raditi svaki dan u vremenu od 

0,00 do 24,00 sata. 

                 Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju 

isključivo ugostiteljske usluge bez smještaja mogu raditi svaki dan u vremenu od 6,00 do 24,00 

sata uz mogućnost produljenja radnog vremena pod uvjetima iz članka 7. i 8. ove Odluke. 

               Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža 

ugostiteljske usluge  vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno 

unutar radnog vremena, određenog stavcima 1. i 2. ovog članka, radnim odnosno neradnim 

danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena. 

                Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti 

obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i /ili na poziv, 

u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu. 

 

VI .    NADZOR  

Članak 14. 

          Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši se sukladno zakonskim odredbama koje 

reguliraju ugostiteljsku djelatnost.  

           Referent – komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vojnić dužan je 

pratiti provedbu ove odluke u okviru svojih ovlasti. 

 

VII .    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE   

 

Članak 15. 

             Ugostitelji  koji na dan stupanja na snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku 

djelatnost dužni su uskladiti poslovanje ugostiteljskih objekata s odredbama ove Odluke u 

roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.  

 

Članak 16. 

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj 

djelatnosti  „Glasnik Karlovačke županije „  broj 53/09, 23/10 i 31/14).  

 

Članak 17 

             Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Vojnić. 

KLASA:335-01/17-01/05  

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić, 26. rujan 2017. godine  

                                                                                                    Općinsko vijeće 

                                                                                                        Predsjednik  

                                                                                                       Ramo Čović   
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                        Na temelju članka 44. Statuta općine Vojnić ( „Glasnik Karlovačke županije „  

broj 45/13), načelnik općine Vojnić donosi slijedeću  

 

O D L U K U 

 

Članak 1. 

                      Odobrava se sa deviznog računa broj IBAN:HR73 2340 0091 8503 0008 koji je 

otvoren u svrhu programa „ ZAŠTITA I PROMICANJE KESTENA „ prebacivanje 2.492,15 

eura, a u kunskoj protuvrijednosti od 18. 379,61 kuna , na žiro račun za redovito poslovanje 

IBAN  HR73 2340 0091 8503 0008 model 68, poziv na broj 7811-32028576296. 

 

                  Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Vojnić. 

 

Članak 2. 

                 Kako je projekt „ ZAŠTITA  I PROMICANJE KESTENA „  traje do prosinca 

2019. godine, sredstva uplata koja pristignu na devizni račun , bit će prebačena sredstva u 

kunskoj protuvrijednosti na žiro račun  općine Vojnić broj IBAN HR 73 2340 0091 8503 

0008.  

Članak 3. 

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Vojnić. 

KLASA.023-05/17-01/106 

UR.BROJ:2133/17-01-6/4-17-01 

Vojnić, 13. rujan 2017. godine   

 

                                                                                                             Načelnik općine Vojnić 

                                                                                                                  Nebojša Andrić  

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 28/10) i članka 44. Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 

45/13) donosim 

O D L U K U 

           I. 

 Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Općinskoj upravi Općine 

Vojnić utvrđuje se u visini od 5.421,54 kuna bruto. 

 Osnovica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se od 01. studenog 2017. g, odnosno 

počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. g. koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017.g.  

          II. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Vojnić.  

KLASA: 022-05/17-01/01 

URBROJ: 2133/17-01-17-03        

Vojnić, 02. listopad 2017.       Općinski načelnik 

          Nebojša Andrić 
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           Na temelju članka 9. i 10. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne 

novine“ broj 50/17) i članka 44. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 

45/13), načelnik općine Vojnić donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni 

Odluke o davanju na upravljanje i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta 

 

I 

            Mobilno reciklažno dvorište Tip MRD 1, opisano certifikatom broj :U-305-66-01-15, 

instalirano u skladišnom prostoru tvrtke C.I.A.K. d.o.o. na lokaciji Andrije Hebranga 5. Vojnić, 

koja će zbrinjavati prikupljeni otpad, prema Ugovoru broj 99/2016/MS  daje se na upravljanje 

i korištenje trgovačkom društvu VOJNIĆ – KRNJAK KOMUNALAC d.o.o., Vojnić, Trg S. 

Radića 1. OIB 34803293727.  

 

II. 

             VOJNIĆ-KRNJAK Komunalac d.o.o. isto reciklažno dvorište može dati u najam 

jedinicama lokalne samouprave sa kojima sklopi Ugovor o najmu. 

 

  III. 

              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Vojnić.  

IV. 

             Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na upravljanje i 

korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta KLASA:022-05/16-01/07, UR.BROJ:2133/17-01-

4/4-14-01, od 23. svibanj 2016. godine. 

KLASA:022-05/16-01/07 

UR.BROJ.2133/17-01-4/4-14-02 

Vojnić, 02. listopad 2017. godine  

                                                                                                              Načelnik općine Vojnić 

                                                                                                                   Nebojša Andrić  

Na temelju članka 11. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Vojnić 

(„Glasnik Karlovačke županije“ 31/2014) i članka 44. Statuta općine Vojnić („Glasnik 

Karlovačke županije“ 45/13), načelnik općine Vojnić donosi slijedeću: 

 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija 

studentima za akademsku 2017./2018. godinu 

 

Članak 1. 

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2017./2018. 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Vojnić i na web stranici općine Vojnić. 

Objavljeni javni natječaj sadrži podatke iz članka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata s 

područja općine Vojnić. 

Članak 2. 

Prijave za dodjelu stipendija podnose se Povjerenstvu za dodjelu stipendija studentima, u roku 

od 15 dana u smislu članka 1. stavka 2. ove Odluke. 
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Članak 3. 

Obvezuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija na provedbu ove Odluke, kao i provedbu 

postupka za dodjelu stipendija propisanog odgovarajućim Pravilnikom. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine 

Vojnić“. 

KLASA: 604-05/17-01/01 

URBROJ: 2133/17-01-4/8-17-02 

Vojnić, 02. listopad 2017      Načelnik općine Vojnić 

         Nebojša Andrić 

 

                   Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u pisanju 

u članku 1. Suglasnosti KLASA 021-01/17-01/37,UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01, od 26. 

rujan 2017. godine, te se daje  

 

I S P R A V A K 

članka 1. Suglasnosti KLASA 021-01/17-01/37, UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01, 

od 26. rujan 2017. godine 

 

 

            U članku 1. Suglasnosti KLASA.021-01/17-01/37, UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01, 

od 26. rujan 2017. godine briše se riječ „ poduzeće„ i stavlja riječ „ trgovačko društvo „ . 

 

           Ovaj Ispravak objavit će se u Službenom glasniku općine Vojnić.  

KLASA:021-01/17-01/37 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-02 

Vojnić, 06. listopad 2017. godine    

                                                                                                          Općinsko vijeće  

                                                                                                                          Predsjednik 

                                                                                                                          Ramo Čović 
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