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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 

I. 

                 Općina Vojnić iz Vojnića, Trg Stjepana Radić broj 1. OIB 32028576296 daje u 

vlasništvo Vojnić–Krnjak komunalcu d.o.o. iz Vojnića, Trg Stjepana Radić broj 1.OIB 

34803293727 specijalno komunalno vozilo – autosmećar 16+2m3 vrsta vozila – teretno, 

marka vozila MAN, tip vozila TGM 18.290 4x2 BL, snaga u KW 213, broj šasije 

WMAN18ZZOFY327742, godina proizvodnje 2015, boja bijela, zapremina u ccm 6871  

II. 

                        Po otplati posljednje rate financijskog leasinga (travanj 2018 godine) temeljni 

kapital u vlasničkom udjelu  Općine Vojnić u Vojnić – Krnjak komunalac d.o.o  povećat će se 

za   1.501.112,45 kuna, čime će se povećati vlasnički udio Općine Vojnić u Vojnić – Krnjak 

komunalcu d.o.o. 

III. 

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

Općine Vojnić. 

                                                                                                               Načelnik općine Vojnić  

                                                                                                                      Nebojša Andrić  

KLASA: 023-05/15-01/275 

UR.BROJ.2133/17-01-4/3-16-01 

Vojnić, 30. prosinac 2015. godine 

    Na temelju članka 44. Statuta  Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13) i 

članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11)  načelnik Općine Vojnić donosi slijedeću  

O D L U K U 

o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka prijema na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

Članak 1. 

                Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka prijema na stručno osposobljavanje 

bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić u slijedećem 

sastavu. 

Josip Kurtović – predsjednik Povjerenstva  

Nikola Škrgić – član Povjerenstva  

Nataša Opačić – član Povjerenstva  
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Članak 2. 

              Imenovano Povjerenstvo će provesti postupak prijema na stručno osposobljavanje 

bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić.  

Članak 3. 

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

Općine Vojnić.  

                                                                                                           Načelnik općine Vojnić  

                                                                                                                  Nebojša Andrić  

KLASA.:022-05/16-01/01 

UR.BROJ.2133/17-01-4/3-16-01 

Vojnić, 26. siječanj 2016. godine  

Na temelju čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 44. 

Statuta Općine Vojnić ( Glasnik karlovačke županije 45/13), Zakona o udrugama (Narodne 

novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(Narodne novine, broj: 26/15) Općinski načelnik donosi: 

ODLUKU 

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vojnić  

namijenjenih financiranju projekata udruga javnih potreba  

Općine Vojnić za 2016. godine 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata 

udruga javnih potreba Općine Vojnić za 2016. godinu iz raspoloživih sredstava Općine 

Vojnić predviđenih Proračunom Općine Vojnić za 2016. godine. 

Razdjel 

001 

Glava 

00101 

Program A02-aktivnost A100001, A100002 

Program A03- aktivnost A100001 

Program A06- aktivnost A100001, A100002 

Program A07-aktivnost A100001 

Program A08-aktivnost A100002, A100003, A100004, A100005 

 

II. 

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja/javnog poziva za 

financiranje projekata udruga u području razvoja civilnog društva u zajednici za 2016. godini  

(u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Vojnić i u skladu s dokumentacijom za 

provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

III. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  

1. tekst javnog natječaja,  

2. upute za prijavitelje,  

3. obrasce za prijavu projekta,  
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4. obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  

5. obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje. 

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: 

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta 

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

3.5 Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) 

3.6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo) 

3.7. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora 

3.8.Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih 

aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u 

provedbi (ako je primjenjivo). 

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: 

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 

5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta. 

IV. 

Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim 

stranicama Općine Vojnić (www.vojnic.hr) 

V. 

Općina Vojnić je  nadležna je za provedbu postupka. 

Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina Vojnić će osnovati Povjerenstvo za otvaranje 

prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja, ocjenjivanje  te provesti otvaranje zaprimljenih 

prijava koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja. 

Članovi Povjerenstvo za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te ocjenjivanje 

za procjenu zaprimljenih projektnih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama 

za prijavitelje i Poslovniku Općine Vojnić.    

Članove Povjerenstva za otvaranje prijava, provjeru propisanih uvjeta natječaja te 

ocjenjivanje za procjenu zaprimljenih projektnih prijava imenuje Načelnik Općine Vojnić. 

Naknade za rad članova Povjerenstva osigurat će se iz sredstava Proračuna Općine Vojnić. 

VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata Načelnik Općine Vojnić donosi 

Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga javnih potreba Općine Vojnić 

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Načelnik Općine Vojnić će s nositeljem projekta 

sklopiti pojedinačne ugovore. 

VII. 

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Vojnić, www.vojnic.hr. 

 

VIII. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić. 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Vojnić. 

Općinski načelnik 

Nebojša Andrić 

KLASA:007-01/16-01/02 

URBROJ:2133/17-01-4/1-16-02 

Vojnić, 04. veljača 2016. 

http://www.vojnic.hr/
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Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 45. 

Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13)  i članka 32. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 3/16) Općinski 

načelnik  dana 03. veljače 2016. godine donosi 

Zaključak o osnivanju 

Povjerenstva za prigovore o dodjeli financijskih sredstava 

za programa/projekata koje su za opće dobro koje provode udruge 

I. 

U Povjerenstvo za prigovore o dodjeli financijskih sredstava za programa/projekata  koje su 

za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  imenuju se:  

 1. Milica Vučinić-Sipić, predsjednica Povjerenstva 

 2. Dražena Lesić, član Povjerenstva 

 3. Josip Kurtović, član Povjerenstva 

II. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- utvrditi pravo na podnošenje prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava 

- utvrditi rok za podnošenje prigovora 

- utvrditi razloge zbog koji se prigovor može podnijeti 

- rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava 

III. 

Članovi Povjerenstva  potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Vojnić. 

        Općinski načelnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               Nebojša Andrić 

KLASA: 007-01/16-01/02 

URBROJ: 2133/17-01-4/1-16-05 

Vojnić, 08. veljače 2016. g. 
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Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 45. 

Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13)  i članka 20. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 3/16) Općinski 

načelnik  dana 03. veljače 2016. godine donosi 

Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu 

natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge 

I. 

U Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće 

dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  imenuju se:  

 1. Željka Stilinović-Butorac, predsjednica Povjerenstva 

 2. Dubravka Fink, član Povjerenstva 

 3. Christine Ramovš, član Povjerenstva 

 

II. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- predlaganje prioriteta, uvjeta, kriterija i programskih područja natječaja za financiranje 

projekata/programa udruga 

- predlaže natječajnu dokumentaciju 

- praćenje tijeka javnog objavljivanja i provedbe natječaja za dodjelu financijskih sredstava 

programima/projektima udruga 

- provjeravanje ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja  

- temeljem provedene provjere  izraditi privremenu rang-listu s popisom prijava 

III. 

Članovi Povjerenstva  potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u Službenom 

glasniku Općine Vojnić. 

        Općinski načelnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 Nebojša Andrić 

KLASA: 007-01/16-01/02 

URBROJ: 2133/17-01-4/1-16-03 

Vojnić, 08. veljače 2016. g. 
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                       Na temelju članka 44. Statuta Općine Vojnić ( „Glasnik Karlovačke županije „ 

broj 45/13), Općinski načelnik donosi slijedeću  

O D L U  K U 

Članak 1.  

               Stavlja se van snage Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor prijedloga za dodjelu 

sredstava udrugama iz Proračuna  KLASA: 023-05/13-01/180, UR.BROJ:2133/17-01-13-01, 

od 24. rujna 2013. godine. 

Članak 2. 

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

Općine Vojnić.  

                                                                                                     Načelnik općine Vojnić  

                                                                                                           Nebojša Andrić 

KLASA: 023-05/16-01/16 

UR..BROJ:2133/17-01-4/3-16-01 

Vojnić, 12. veljača 2016. godine  
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić 

Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

administrativni  tajnik 

47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1 

 

Telefon:  047 883 020 

Fax: 047 883 021 

Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr 

WEB stranica: www.vojnic.hr 

 

 

Odgovorni urednik – Općinski načelnik 

Izlazi prema potrebi 

 

 

 

 

mailto:opcina-vojnic@ka.t-com.hr
http://www.vojnic.hr/

