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1.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni
glasnik Općine Voćin broj 02/13. i 02/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj
10. lipnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Općine Voćin
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Voćin,
način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti.
Članak 2.
Na području Općine Voćin se, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, obavljaju
sljedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih površina,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova,
3. javna rasvjeta.
Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i
javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne
održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih
objekata i uređaja za loženje.
Pod pojmom „javna rasvjeta“ razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina,
javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, određuju se komunalne djelatnosti od
lokalnog značenja koje se obavljaju na području Općine Voćin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

opskrba pitkom vodom,
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
odlaganje komunalnog otpada,
održavanje čistoće,
sistematska preventivna deratizacija,
djelatnost skloništa za životinje,
održavanje groblja,
održavanje nerazvrstanih cesta,
prigodno ukrašavanje naselja.
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Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za
piće.
Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda, odvodnja atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i
crnih jama.
Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog
otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih
propisa.
Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog
otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.
Pod sistematskom preventivnom deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne
deratizacije radi sustavnog suzbijanja glodavaca, u skladu s posebnom odlukom.
Pod djelatnosti skloništa za životinje razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez
nadzora te uklanjanje uginulih pasa, mačaka i drugih životinja sa javnih površina, u skladu s
posebnom odlukom.
Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i
sahrane pokojnika te ukop pokojnika.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje i popravak asfaltiranih nerazvrstanih
cesta, održavanje i nasipavanje nerazvrstanih makadamskih cesta, održavanje i obnova okomite i
vodoravne signalizacije na nerazvrstanim cestama te održavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima (zimska služba).
Pod prigodnim ukrašavanjem naselja razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za
državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije.
Članak 4.
Komunalne djelatnosti na području Općine Voćin mogu obavljati:
1. trgovačka društva u vlasništvu Općine Voćin,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti,
Članak 5.
Trgovačkom društvu, koje je u vlasništvu Općine Voćin, povjerava se obavljanje sljedećih
komunalnih djelatnosti:
1.
2.
3.
4.

održavanje čistoće,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja.
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Komunalne djelatnosti održavanja čistoće, što podrazumijeva čišćenje javnih površina, djelatnosti
održavanja javnih površina, djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, djelatnosti sanacije divljih
odlagališta otpada te održavanje groblja, financiraju se iz Proračuna Općine Voćin i utvrđuju
godišnjim ugovorom ili ugovorima po ukazanoj potrebi između Općine Voćin i trgovačkog društva
u vlasništvu Općine Voćin, u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture i opsega
radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta iz sredstava komunalne naknade, odnosno u
skladu s planiranim sredstvima Proračuna Općine Voćin za te namjene za tekuću godinu, uz
prethodno provedenu proceduru i to:
a) Na temelju dokumentacije koju izrađuje Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin,
trgovačko društvo u vlasništvu Općine Voćin dostavlja obrazloženu i specificiranu
ponudu za obavljanje predmetnih komunalnih djelatnosti za određeno razdoblje,
b) Dostavljenu ponudu trgovačkog društva u vlasništvu Općine Voćin obrađuje i analizira
Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin i sa svojim mišljenjem dostavlja Općinskom
načelniku Općine Voćin na daljnji postupak,
c) Općinski načelnik Općine Voćin razmatra ponudu trgovačkog društva u vlasništvu
Općine Voćin i mišljenje Jedinstvenog upravnog odjela i donosi zaključak o prihvaćanju
ili korekciji ponuđenih cijena te se na temelju toga utvrđuje tekst ugovora između
Općine Voćin i trgovačkog društva u vlasništvu Općine Voćin o obavljanju predmetnih
komunalnih djelatnosti.
Iznimno, ako trgovačko društvo u vlasništvu Općine Voćin zbog objektivnih okolnosti ne bi bilo u
mogućnosti u određenom razdoblju, prema utvrđenim godišnjim programima Općine Voćin, izvršiti
sve poslove komunalnih djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka ili su ponuđene cijene za njihovo
obavljanje neprihvatljive za Općine Voćin, Općinski načelnik može u pojedinom slučaju, iznimno
od odredaba ove Odluke, donijeti Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje pojedinih
poslova prema odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Voćin.
Članak 6.
Trgovačkom društvu za vodne djelatnosti, koje je u suvlasništvu Općine Voćin, povjerava se
obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 7.
Komunalna djelatnost koje se može obavljati na temelju koncesije na području Općine Voćin je:
1. obavljanje dimnjačarskih poslova,
2. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.
Način obavljanja navedenih komunalnih djelatnosti i postupak davanja koncesije reguliran je
posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Voćin.
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Članak 8.
Komunalne djelatnosti koje se na području Općine Voćin mogu obavljati na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju tih poslova su:
1. javna rasvjeta i prigodno ukrašavanje naselja,
2. poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i
mačaka lutalica,
3. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih prostora.
Način obavljanja navedenih komunalnih djelatnosti i postupak provedbe javnog natječaja reguliran
je posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Voćin.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Voćin.
KLASA: 363-01/16-01/10
URBROJ: 2189/11-01-16-1
Voćin, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Joza Jaković, v.r.
2.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Općine Voćin
(Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. i 02/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 23.
sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova na području Općine Voćin
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova na području Općine Voćin (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova fizičkoj
ili pravnoj osobi, utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili provedbu javnog
natječaja za povjeravanje tih poslova te kriterije za odabir najpovoljnije ponude.
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II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunale djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova, a financiraju se isključivo iz sredstava proračuna Općine Voćin (u daljnjem tekstu: Općina)
su:
1.
javna rasvjeta i prigodno ukrašavanje naselja,
2.
poslovi hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih
životinja, te pasa i mačaka lutalica,
3.
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i
poslovnih prostora.
Komunalna djelatnost javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja obuhvaća komunalne poslove
upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a osobito tekuće održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova, rasvjetnih armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodne
blagdanske dekoracije i drugo te stručni nadzor radova i utroška električne energije.
Komunalna djelatnost hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i
mačaka lutalica obuhvaća komunalne poslove hvatanja pasa i drugih životinja lutalica, zbrinjavanje
nezbrinutih životinja kao i neškodljivo uklanjanje lešina životinja.
Komunalna djelatnost dezinfekcije kao opća mjera podrazumijeva i svakodnevnu i stalnu
dezinfekciju pribora, predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih prostorija u svim objektima u
kojima se priprema, proizvodi, čuva ili poslužuje hrana te u objektima koji podliježu sanitarnom
nadzoru, a obvezni su je provoditi korisnici površina, prostorija ili objekata, kao kontinuirani
svakodnevni proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora.
Komunalna djelatnost dezinsekcije kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili
kemijske mjere koje se provode u cilju sprečavanja zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja broja
štetnih člankonožaca (Arthropoda) i održavanja njihovog broja ispod praga štetnosti, radi osiguranja
kvalitetnih higijenskih i sanitarno-tehničkih uvjeta na površinama, u prostorima i objektima.
Komunalna djelatnost deratizacije kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, kemijske i
druge fizikalno ili građevinsko tehničke mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje,
zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca, a koje se provode u cilju sprečavanja, ulaženja,
zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih glodavaca na površinama, u prostorijama i
objektima.
III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPAKA
Članak 3.
Postupak povjeravanja komunalnih poslova za komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke
provodi se:
1. prikupljanjem ponuda i
2. javnim natječajem.
Prikupljanjem ponuda obvezno će se pristupiti kada je procijenjena vrijednost poslova komunalne
djelatnosti u godišnjem iznosu jednaka ili veća od 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.
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Javni natječaj obvezno će se provesti kada je procijenjena vrijednost poslova komunalne djelatnosti
u godišnjem iznosu jednaka ili veća od 200.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.
Za komunalne poslove čija je procijenjena vrijednost u godišnjem iznosu do 70.000,00 kuna bez
poreza na dodanu vrijednost može se provesti postupak prikupljanja ponuda, o čemu odlučuje
općinski načelnik Općine Voćin (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Članak 4.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili provedbi javnog natječaja donosi općinski načelnik.
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo za pripremu i provedbu
postupka nabave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
1. Prikupljanje ponuda
Članak 5.
Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda od najmanje tri ponuditelja. Poziv za
prikupljanje ponuda ponuditeljima upućuje Povjerenstvo.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano
podnošenje ponuda i to:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se ugovor sklapa,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.
2. Javni natječaj
Članak 6.
Javni natječaj objavljuje se u tjednom tisku i na oglasnoj ploči Općine.
Javni natječaj mora sadržavati sve elemente kao i poziv za dostavu ponuda, utvrđene u članku 5.
stavku 2. ove Odluke.
Članak 7.
Ponude se podnose u zapečaćenom omotu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin
neposredno ili putem pošte preporučeno, s naznakom «NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ», u roku
od najmanje 8 dana, a najviše 15 dana od dana objave natječaja ili primitka zahtjeva za dostavu
ponude.
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Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra
Trgovačkog suda), ne stariji od 6 mjeseci do objave natječaja odnosno primitka poziva za
dostavu ponude,
potvrde porezne uprave, mjerodavne ustanove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja o
plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja odnosno
prikupljanja ponuda,
dokaz tehničke i stručne sposobnosti ovisno o vrsti komunalne djelatnosti,
izjavu da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta
nije izrečena pravomoćna sudska presuda za kaznena djela iz članka 67. stavka 1. Zakona o
javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), javnobilježnički
ovjerenu, ne stariju od 30 dana do objave natječaja odnosno primitka poziva za dostavu
ponude,
reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema,
poslovni prostor, broj i struka zaposlenih, dosadašnji poslovi).

IV. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Članak 9.
Otvaranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji. O javnom otvaranju ponuda odlučuje općinski
načelnik.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik.
Ponude zaprimljene nakon isteka roka za dostavu ponuda smatraju se nepravodobnima i kao takve
se odbacuju.
Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju navedenu u pozivu za dostavu ponuda ili
javnom natječaju, smatrat će se nepravovaljanima.
Povjerenstvo će primljene pravovaljane ponude dostaviti općinskom načelniku sa prijedlogom za
odabir najpovoljnijeg ponuditelja, koji će prijedlog o odabiru najpovoljnije ponude dostaviti
Općinskom vijeću Općine Voćin (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 10.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ne odabere niti jedna od ponuda pristiglih po pozivu ili
natječaju, ali je svoju Odluku dužno obrazložiti.
Protiv Odluke Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
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Članak 11.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najnižom cijenom uz uvjet da ponuditelj
zadovoljava sve elemente dokaza o sposobnosti.
Članak 12.
Na temelju Odluke Općinskog vijeća iz članka 10. općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju
komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
-

djelatnost za koju se sklapa ugovor,
vrijeme na koje se sklapa ugovor,
vrsta i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,
jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora,
odredbe o raskidu ugovora u slučaju ako se povjereni komunalni poslovi ne obavljaju
kvalitetno ili se obavljaju na štetu Općine i njenih stanovnika.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se sklopiti na vrijeme od jedne do najdulje četiri godine, o
čemu odlučuje Općinsko vijeće.
Odluku o raskidu ugovora donosi Općinsko vijeće.
Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja komunalni redar Općine i o tome izvješćuje
općinskog načelnika i Općinsko vijeće kada to zatraže.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon dana objave u «Službenom glasniku Općine Voćin».
KLASA: 363-01/16-01/11
URBROJ: 2189/11-01-16-1
Voćin, 10. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
________________________________________________________________________________
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3.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“,
broj 143/12) i članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. i
02/15. ), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na
području Općine Voćin
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju putem koncesija na području Općine Voćin
(„Službeni glasnik Općine Voćin“ br. 05/11. i 01/15.), u članku 2. stavku 1. točke 1., 2., 3., 5. i 7.
brišu se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Voćin.
KLASA: 363-02/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-1
Voćin, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
________________________________________________________________________________________________
4.

Na temelju članka 3.i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu
njihovog obavljanja na području Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin, broj 04/16) i
članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. i 02/15. ), Općinsko
vijeće Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Voćin
Članak 1.
Trgovačkom društvu VOTINA d.o.o., koje je u vlasništvu Općine Voćin, povjerava se obavljanje
sljedećih komunalnih djelatnosti iz članka 2. i 3. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu
njihovog obavljanja na području Voćin:
1.
2.
3.
4.

održavanje čistoće,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja.
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Članak 2.
Trgovačkom društvu KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti, koje je u suvlasništvu Općine Voćin,
povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Voćin.
KLASA: 363-02/16-01/02
URBROJ: 2189/11-01-16-1
Voćin, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
________________________________________________________________________________
5.
Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13 i 48/15), članka 4. stavak 2. Pravilnika agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj
142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na
području Općine Voćin („Službeni glasnik“ Općine Voćin broj 03/14) i članka 30. Statuta Općine
Voćin („Službeni glasnik“ Općine Voćin broj 2/13., 2/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin na svojoj
23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini, KLASA: 32021/16-01/01, URBROJ: 2189/11-16-02-1 od 01. lipnja 2016. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Voćin.
KLASA: 320-21/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-2
Voćin, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
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Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13 i 48/15), članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj
142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na
području Općine Voćin („Službeni glasnik“ Općine Voćin broj 03/14) i članka 40. Statuta Općine
Voćin („Službeni glasnik“ Općine Voćin broj 2/13., 2/15.), općinski načelnik podnosi
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
Članak 1.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Voćin pridržavali su se
svih odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na
području Općine Voćin na poljoprivrednom zemljištu u 2015. godini.
Slijedom navedenog u stavku I. ovog članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta
primjenili su sljedeće:
- minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
- sprečavali su zakorovljenost i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
- suzbijali su biljne bolesti i štetnike,
- koristili su i uništavali biljne ostatke na propisan način,
- vodili su računa održavanju organskih tvari u tlu,
- održavali su povoljnu strukturu tla.
Budući da na području Općine Voćin nema opasnosti od erozije poljoprivrednog zemljišta,
zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi.
Članak 2.
Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno
zemljište.
KLASA: 320-21/16-01/01
URBROJ: 2189/11-02-16-1
Voćin, 30. ožujka 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl.ing.šum.,v.r.
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6.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13 i 2/15. ) Općinsko vijeće
Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o izdavanju brisovnog očitovanja
Članak 1.
Općina Voćin je suglasna sa izdavanjem brisovnog očitovanja kojim će se provesti uknjižba
brisanja prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 40 k.o. Bokane.
Članak 2.
Zadužuju se stručne službe i načelnik Općine Voćin za provedbu ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Voćin.
KLASA: 740-12/16-01/05
URBROJ: 2189/11-01-16-2
U Voćinu, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
___________________________________________________________________________________

7.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13 i 2/15. ) Općinsko vijeće
Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o izdavanju brisovnog očitovanja
Članak 1.
Općina Voćin je suglasna sa izdavanjem brisovnog očitovanja kojim će se provesti uknjižba
brisanja prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 669 k.o. Voćin
Članak 2.
Zadužuju se stručne službe i načelnik Općine Voćin za provedbu ove Odluke.

13

Broj 04/2016

Službeni glasnik Općine Voćin

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Voćin.
KLASA: 740-12/16-01/04
URBROJ: 2189/11-01-16-2
U Voćinu, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
________________________________________________________________________________
7.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13 i 2//15. ) Općinsko vijeće
Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o izdavanju brisovnog očitovanja
Članak 1.
Općina Voćin je suglasna sa izdavanjem brisovnog očitovanja kojim će se provesti uknjižba
brisanja prava vlasništva na nekretninama upisanim u zk.ul.br. 281 k.o. Macute.
Članak 2.
Zadužuju se stručne službe i načelnik Općine Voćin za provedbu ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Voćin.
KLASA: 740-12/16-01/03
URBROJ: 2189/11-01-16-2
U Voćinu, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković, v.r.
_______________________________________________________________________________________
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8.
Na temelju članka 207. Zakona o vodama ( Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11,
56/13, 14/14 ) i 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13 i 2/15. ) Općinsko vijeće
Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o ne davanju suglasnosti na Odluku o novim cijenama vodnih usluga tvrke
KOMRAD d.o.o. Slatina
Članak 1.
Ne daje se suglasnost trgovačkom društvu KOMRAD d.o.o. Slatina na Odluku o novim
cijenama vodnih usluga tvrke KOMRAD d.o.o. Slatina, a koji bi se primjenjivao od 01.07.2016.
godine.
Članak 2.
Ova Odluka dostavit će se podnositelju prijedloga iz članka 1. ove Odluke
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Voćin.
KLASA: 325-01/16-01/08
URBROJ: 2189/11-01-16-2
U Voćinu, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković, v.r.
________________________________________________________________________________
9.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13 i 2/15. ) Općinsko
vijeće Općine Voćin, na 23. sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
I.
Općinsko vijeće Općine Voćin, kao suosnivač trgovačkog društva KOMRAD d.o.o.,
predlaže korekciju cijena vodnih usluga na način da se postojeća cijena umanji za 10%, a koja bi se
primjenjivala od 01. srpnja 2016. godine.
II.
Predložena korekcija cijena vodnih usluga ima prvenstveno za cilj pridonijeti smanjenju
tekućih troškova u vrijeme gospodarske krize uz pretpostavku da u određenim periodima, kroz
godinu, voda nije zdravstveno ispravna za piće.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Voćin.
KLASA: 325-01/16-01/08
URBROJ: 2189/11-01-16-3
U Voćinu, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković, v.r.
________________________________________________________________________________
10.
Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin br. 07/09. ), članka 1. Odluke o
utvrđivanju cijena zemljišta u poduzetničkoj zoni „Iskra“ Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin
br. 05/15 ) i članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 2/13. i 2/15. ), te
na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Voćin KLASA: 311-01/16-01/01; URBROJ: 2189/11-16-6, od 10. lipnja 2016. godine, Općinsko
vijeće Općine Voćin, na 23. sjednici, održanoj 10. lipnja 2016. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni „Iskra“ Voćin
I
Odobrava se prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni “Iskra” Voćin uz korištenje Programa olakšica
i poticaja razvoja gospodarstva Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin br. 05/15 ), i to kako
slijedi:
za nekretnine u k.o. Voćin,
zk.ul. 492, k.č. 1448, oranica polje, površina 4 158 m2
zk.ul. 1727, k.č. 1452, oranica polje, površina 4 568 m2
Ukupna površina: 8 726 m2,
i to trgovačkom društvu NATURE INVENT d.o.o., Josipa Juraja Štrosmajera 53, Vaška, OIB:
21682764250, u iznosu od 43.630,00 kuna.
S obzirom na kriterije koji su utvrđeni Programom olakšica i poticaja razvoja gospodarstva Općine
Voćin tvrtke koje se nalaze u skupini 1 prioritetnih djelatnosti ostvaruju stopu olakšica od 100 %,
što znači da trgovačko društvo NATURE INVENT d.o.o., Josipa Juraja Štrosmajera 53, Vaška,
OIB: 21682764250, ostvaruje stopu olakšice od 100 % od kupoprodajne cijene zemljišta što ukupno
iznosi 43.630,00 kuna.
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Zemljište nakon obračunate stope olakšica od 100% iznosi 0,00 kn/m2, a ukupno iznosi 0,00 kuna.
II
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Voćin da sa ponuditeljima, trgovačkim društvom NATURE
INVENT d.o.o., Josipa Juraja Štrosmajera 53, Vaška, OIB: 21682764250, zaključi Ugovor o
kupoprodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni „Iskra“ Voćin, u skladu sa ovom Odlukom i uvjetima iz
Natječaja, te se ponuditeljima odobrava povrat uplaćene jamčevine.
III
Zapisnik o otvaranju ponuda je sastavni dio ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 311-01/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-7
Voćin, 10. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković, v.r.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
_______________________________________________________________________________________________
1.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 02/13. i 2/15. ) i Odluke o
raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin, KLASA:
311-01/16-01/01, UR.BROJ: 2189/11-01-16-1 od 31. svibnja 2016., te temeljem raspisanog javnog
natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin, KLASA: 311-01/16-01/01,
UR.BROJ: 2189/11-01-16-2 od 31. svibnja 2016.., Općinski načelnik Općine Voćin donio je
sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin
I.
U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni
„ISKRA“ Voćin, imenuju se sljedeći pročelnici/službenici Općine Voćin:
1. Simodejan Perić, dipl. iur., predsjednik
2. Sanja Jozić, mag.iur., član
3. Dragica Hrgić, član
II.
Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme do izvršnosti odluke o otuđenju nekretnina koje su
predmet ove Odluke.
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Zadaća Povjerenstva je javno otvaranje ponuda za otuđenje nekretnina pobliže navedenih u točki I.
ove Odluke, te izrada zapisnika o provedenom otvaranju ponuda sa zaključkom o prijedlogu za
odabir najpovoljnije ponude.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Voćin“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl.ing.šum.,v.r.
_____________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Voćin – odgovorni urednik: Sanja Jozić, mag.iur. – viši upravni
referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine voćin
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