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1.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne
novine broj 71/16.) i članka 30. Statuta Općine Voćin („Službeni glasnik Općine Voćin“ broj 2/13. i
2/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin na 25. sjednici održanoj 03. listopada 2016. godine donijelo
je
ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komrad d.o.o. za provedbu ulaganja
„Izgradnja odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijskog sustava naselja Bokane i
Ćeralije„
Naziv projekta/operacije za koju se izdaje suglasnost
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili
proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu
energije, tip operacije 7.2.1. – Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju,
pročišćavanje otpadnih voda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020., te ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće Općine Voćin ovom Odlukom daje
suglasnost na provedbu ulaganja „Izgradnja odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijskog
sustava naselja Bokane i Ćeralije„.
Korisnik potpore
Članak 2.
Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Komrad d.o.o.,
Slatina, Braće Radića 2, ( OIB: 96537643037 ).
Opis projekta
Članak 3.
Predmet izgradnje je samo kolektorska mreža naselja Bokane i Ćeralije, uz izgradnju
pripadajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Kolektorska mreža i uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda zajedno čine tehnološko-tehničku povezanu cjelinu.
Projekt će biti realiziran u naseljima Bokane i Ćeralije koja su prema popisu stanovništva
2011. godine imala - naselje Ćeralije broji 609 stanovnika, dok naselje Bokane imalo 207
stanovnika. Kroz naselja Bokane i Ćeralije prolazi državna cesta D-69 Slatina (D2) – Ćeralije –
Voćin – Zvečevo – Kamensko (D38). Kroz istočni dio Ćeralija prolazi i županijska cesta Ž 4253
Čeralije (D69) – Drenovac – Velika – Požega (D38).
Na predmetnom području ne postoji izgrađeni sustav javne kanalizacije. Otpadne vode iz
objekata priključene su na septičke (uglavnom crne) jame, iz kojih se otpadna voda disponira
izravno u teren. Pojedinačne objekte ili manje skupine objekata koji su jako udaljeni od sustava
odvodnje ili za koje nije ekonomski opravdano graditi sustav odvodnje, moguće je priključiti na
pojedinačne vlastite sabirne jame za prihvat otpadnih voda.
Planirani zahvat sustava odvodnje naselja obuhvaća jednu osnovnu cjelinu:
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1) Kanalizacijsku mrežu s crpnom stanicom i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
(UPOV) s planiranim opterećenjem za 1250 ekvivalent stanovnika (ES).
1) Kanalizacijska mreža obuhvaća izgradnju nove mreže kolektora naselja Bokane i Ćeralije,
a što obuhvaća:
•
•

izgradnja gravitacijske mreže uglavnom PE-HD korugirane cijevi 315/276 mm i
sanitarnih kolektora u dužini od cca 5900 m,
izgradnja 3 crpne stanice CS s pripadnim tlačnim vodom dužine 1637 m.

Sustavom odvodnje obuhvaćeno je 1250 ES.
Okosnicu sustava odvodnje predstavljaju kolektori s pripadnim crpnim stanicama. Kolektori
odvodnje otpadnih voda uglavnom prate konfiguraciju terena. Radi nepovoljnih kota terena na
pojedinim mjestima, potrebno je izgraditi crpne stanice pomoću kojih se otpadna voda precrpljuje
na više kote (CS1-CS3). Kolektori prate dvije glavne ulice naselja koje se sijeku okomito: ulicu B.
Radičevića (Bokane) i ulicu Nikole Tesle (Ćeralije) smjer istok-zapad i ulicu Petra Preradovića
(smjer sjever-jug). Tri crpne stanice nalaze se u prometnom koridoru ulica B. Radičevića u
Bokanama i u ulici Nikole Tesle u Ćeralijama.
Kolektor 1 kao glavni kolektor proteže se ulicom Petra Preradovića u Ćeralijama u smjeru
sjever-jug, sve do ispusta u Voćinku. Na njega se u ulici Petra Preradovića spajaju se ogranci K 1.1
i K 1.2. Kolektor 2.3 prikuplja otpadne vode u ulici B. Radičevića u Bokanama sa sjeverne strane
ulice, dok ogranci kolektora 2.3 (B1-B3) prikupljaju otpadne vode domaćinstava na južnoj strani.
Kolektor 2.3 otpadne vode odvodi do crpne stanice CS1. Crpna stanica CS1 tlačnim vodom TV1
otpadne vode dovodi do kolektora 2.2 koji se također nalazi na sjevernoj strani ulice B. Radičevića
u Bokanama.
Domaćinstva s južne strane ulice ograncima B4-B6 se spajaju na kolektor 2.2. Kolektor K
2.2 otpadne vode vodi preko potoka Konik do crpne stanice CS2. Kolektor K 2 također dovodi
otpadne vode do CS2, sa sjeverne strane ulice Nikole Tesle u Ćeralijama.
Na kolektor K 2 se spaja K 2.1 koji prikuplja otpadne vode s južne strane ulice Nikole Tesle.
Crpna stanica CS2 otpadne vode odvodi na kolektor K 1. Kolektori K3 i K 3.1 odvode vode do
crpne stanice CS3, koja otpadne vode vraća na kolektor K 1.
Prikupljene otpadne vode transportiraju se kolektorom K 1 do budućeg uređaja za
pročišćavanje (Biorotor ES 1250), na kojem će se vršiti pročišćavanje otpadnih voda i njihovo
ispuštanje nakon pročišćavanja u prirodni prijamnik, u ovom slučaju rijeku Voćinku.
Ovi objekti su pregledno prikazani na preglednoj situaciji mjerila 1 : 5000 i na posebnoj
geodetskoj podlozi mjerila 1 : 1000. Za dimenzioniranje sustava odvodnje racionalnim se pokazalo
razdoblje od 20-30 godina, stoga za proračun usvajamo plansko razdoblje od 30 godina.
Društvena opravdanost projekta/operacije
uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije
Članak 4.
Sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obuhvaćena su naselje Bokane i Ćeralije.
Pravni temelj za projekt bio je Zakon o vodama (Narodne novine br. 107/95. i 150/05.) i Pravilnik o
utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine br. 55/02.) koji su obvezali jedinice
lokalne samouprave na definiranje vodozaštitnih zona. Prema ovim aktima zabranjeno je ispuštanje
nepročišćenih otpadnih voda u zonama sanitarne zaštite izvorišta.
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Temeljem novog Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09.) i Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 153/09.), 2012. godine donesena je Odluka o naknadi za
razvoj na vodoopskrbnom području Općine Voćin.
Iz navedene zakonske regulative jasno je da je osnova cijelog projekta izgradnja sustava
odvodnje za svako pojedinačno naselje u sustavu kojeg održava tvrtka Komrad d.o.o., doprinosi
poboljšanju stanja voda u prirodi, a posredno doprinosi i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, jer
se izgradnjom sustava štite podzemne vode koje predstavljaju vodonosnik za vodoopskrbu.
Krajnji korisnici sustava nisu samo korisnici direktno priključeni na pojedinačni sustav za
prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Bokane i Ćeralije već su to svi potrošači vode za
piće u Općini Voćin, jer je osnovna namjena projekta aktivna zaštita izvorišta vode za piće u
zonama sanitarne zaštite.
Financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava
i analiza troškova za provedbu projekta
Članak 5.
Procijenjeni iznos projekta je 7.591.992,00 kn. Dosad je za pripremne aktivnosti (opće
troškove) projekta utrošeno 221.992,00 kn, što je financirano iz naknade za razvoj i posebne
naknade.
Planirano je sufinanciranje projekta u iznosu od 7.591.992,00 kn (100% prihvatljivih
troškova ulaganja) iz Programa ruralnog razvoja.
Korisnik će podnijeti Zahtjev za isplatu sredstava u jednoj rati, a predfinanciranje će biti
osigurano iz vlastitih sredstava.
Izvor sredstava predviđen je u planu poslovanja za 2016. g.
Analiza troškova provedbe ulaganja u gradnju sanitarne kanalizacije odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda za obuhvaćena su naslje Bokane i Ćeralije, dana je u nastavku:
Izrada Projektne dokumentacije:
= 179.000,00 kn
Ostale pripremne aktivnosti:
=
42.992,00 kn
Izvođenje radova:
= 6.860.000,00 kn
Stručni nadzor građenja:
= 200.000,00 kn
Koordinator zaštite na radu:
=
30.000,00 kn
Konzultantske usluge u pripremi i vođenju projekta
=
80.000,00 kn
Oprema
= 200.000,00 kn
_________________________________________________________________________
UKUPNO:
7.591.992,00 kn
Ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije
Članak 6.
Komrad d.o.o. ima 22 radnika koji rade na organizaciji, pripremi i provedbi projekta zaštite
voda na području grada Slatine, te općina Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Čađavica i Voćin,
sljedeće stručne spreme:
Stručna
DR MR
VSS
VŠS
SSS
NSS
VKV KV
NKV UKUP
Sprema
NO
Broj
1
1
20
22
radnika
Struktura 5
5
90
100,00
u%
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Cjeloviti projekt obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za naselja
Bokane i Ćeralije.
Spomenuti radnici su uspješno odradili organizaciju, pripremu kolektorskih mreža te njima
pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja: Slatina, Čađavica, Nova Bukovica i
Voćin.
Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
Članak 7.
Nakon izgradnje, zbog centralizacije kontrole, upravljanja i održavanja sustavom rukovodi
Komrad d.o.o. kao javni isporučitelj, a sve u svrhu zaštite izvorišta vode za piće u Gradu Slatini i
susjednim Općinama.
Usklađenost projekta/operacije s strateškim razvojnim programom Općine Voćin
U Izradi „Strateški programom razvoja Općine Voćin 2015. – 2020.“.
Članak 8.
Usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte koji
ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje
Projekt „Izgradnja odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijskog sustava naselja
Bokane i Ćeralije“ usklađen je s Prostornim planom uređenja Općine Voćin („Službeni glasnik
općine Voćin“ broj 09/07 i 03/12) što dokazuje Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/1201/81, UR BR: 2189/1-08/7-14-7, od 28. ožujka 2014. g.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Voćin“.
KLASA: 363-01/16-01/23
URBROJ: 2189/11-01-16-1
Voćin, 03. listopad 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Joza Jaković, v.r.
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2.
Na temelju čl. 35. stavka 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12.), čl. 65. stavka 2. i čl. 69. Zakona o sportu ( NN br. 71/06,150/08, 124/10, 1124/11,
86/12. i 94/13) i čl. 30. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin br. 2/13. i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Voćin na 25. sjednici održanoj dana03. listopada 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Voćin
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih
sportskih građevina u vlasništvu Općine Voćin.
Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Općine Voćin, te se
trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode
sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine
zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu.
Članak 2.
U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:
-

redovito održavanje, tekuće i investicijsko sportske građevine u građevinskom i
funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih
potreba u sportu Općine Voćin;

-

davanje u zakup ili podzakup dijelova sportske građevine za obavljanje sportske djelatnosti;

-

primjerena zaštita sportske građevine;

-

određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;

-

primjereno osiguranje sportske građevine;

-

kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;

-

donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom;

-

drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom građevinom

Način i uvjeti upravljanja sportskim građevinama uređuju se Ugovorom o upravljanju i korištenju
sportske građevine koji u ime Općine Voćin sklapa općinski načelnik i predsjednik sportske udruge.
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Članak 3.
Poslovni prostori iz točke II. ove Odluke daju se na uporabu na određeno vrijeme u trajanju od 5
(pet ) godina, uz mogućnost produženja roka uporabe za isti vremenski period, pod uvjetom
pridržavanja ugovorenih obveza definiranih ovog odlukom, te Ugovorom o uporabi, osim prostorija
(objekata) za potrebe nogometnih klubova, gdje se poslovni prostori daju na uporabu na neodređeno
vrijeme dok za iste postoji potreba od strane nogometnog kluba.
Poslovni prostor daje se na uporabu bez naknade.
Korisnik poslovnog prostora je u obvezi plaćati režijske troškove (trošak vode i struje), a oslobođen
je plaćanja komunalne naknade.
Korisnici poslovnih prostora nogometnih društava u obvezi su plaćati samostalno i troškove
grijanja. Općina Voćin ovisno o svojim mogućnostima može pomoći isto kroz predviđena sredstva
u proračunu.
Članak 4.
Korisnik poslovnog prostora obvezan je koristiti poslovni prostor u strogo namjenske programske
svrhe, te poslovni prostor ne smije davati u podzakup.
Članak 5.
Za sva ulaganja u poslovni prostor korisnik mora ishodovati prethodnu pisanu suglasnost općinskog
načelnika Općine Voćin. Adaptaciju poslovnog prostora korisnik je u obvezi izvesti o vlastitom
trošku.
Ukoliko se radi o vlastitim ulaganjima u prostor, o kojima je upoznato izvršno tijelo Općine, a u
iznosu su većem od 20.000,00 kn, takvom korisniku ne može se otkazati korištenje prostora
najmanje 5 godina od dana ulaganja, odnosno ako prema ugovoru korištenje prostora ističe prije
navedenog roka, ugovor će se produžiti najmanje za period do ukupno 5 godina.
Članak 6.
Poslovni prostori u vlasništvu Općine Voćin daju se na uporabu, bez naknade, i to:
-

Prostorije u društvenim domovima koji nisu dani u najam i za koje nemaju potrebe
korištenja tijela Općine (uključujući i mjesne odbore);

-

svi sportski objekti u vlasništvu Općine;
Članak 7.

O dodjeli poslovnog prostora na uporabu bez naknade, sukladno ovoj Odluci odlučuje Općinski
načelnik Općine Voćin, prema ukazanoj potrebi.
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Članak 8.
Sa korisnicima koji već od ranije koriste poslovne prostore iz članka 6. ove Odluke na temelju
ranijih suglasnosti Općine Voćin, a zadovoljavaju sve uvjete definirane ovog Odlukom, zaključit će
se novi Ugovora o korištenju kojim će se definirati odredbe prema ovoj Odluci.
Ukoliko udruge koje od ranije koriste prostore u vl. Općine bez naknade odbiju sklapanje novog
ugovor prema ovoj Odluci, dužne su u roku 30 dana od dostave pismene obavijesti napustiti prostor.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenom glasnku Općine Voćin“
KLASA: 620-01/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-1
Voćin, 03. listopad 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
_________________________________________________________________________
3.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni vjesnik Općine Voćin br. 2/13. i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Voćin, na 25. sjednici održanoj dana 03. listopada 2016. godine, donosi
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o korištenju društvenih domova na
području Općine Voćin
Članak 1.
U Odluci o korištenju društvenih domova na području Općine Voćin („Službeni glasnik Općine
Voćin“ broj 02/14) članak 5. mijenja se i glasi:
„III. IZNOS NAKNADE ZA KORIŠTENJE DRUŠTVENIH DOMOVA
Članak 5.
ZA SVATOVE:
Hrvatski dom Voćin………………………………
Mjesni dom u Ćeralijama........................................
Društveni dom Hum …………………………..…
Društveni dom Bokane ..…………………………
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2.000,00 kuna
600,00 kuna
300,00 kuna
300,00 kuna
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ZA ZABAVE, PROSLAVE I KRSTITKE:
Hrvatski dom Voćin ………………………………
Mjesni dom u Ćeralijama.........................................
Društveni dom Hum ……………………………...
Društveni dom Bokane……………………………

300,00 kuna
300,00 kuna
100,00 kuna
100,00 kuna

ZA PREDSTAVE I MANIFESTACIJE, TRIBINE, PREDAVANJA, PREZENTACIJE,
HUMANITARNE KONCERTE, TEČAJEVE, IZLOŽBE I KARMINE:
Hrvatski dom Voćin ………………………………
Mjesni dom u Ćeralijama.........................................
Društveni dom Hum ……………………………...
Društveni dom Bokane……………………………

100,00 kuna
100,00 kuna
50,00 kuna
50,00 kuna

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Voćin“.
KLASA: 372-03/14-01/02
URBROJ: 2189/11-01-16-2
Voćin, 03. listopad 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
________________________________________________________________________________________
4.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13., 2/15.) i
članka 12. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 04/04.
i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Voćin na 25. sjednici, održanoj 03. listopada 2016. godine, donosi
ODLUKU
o oslobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa
I
Utvrđuje se da je Votina d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne enegije, toplinske
energije, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, OIB:
64271779300, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin, temeljem zahtjeva Virovitičko – podravske
županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša,
KLASA:UP/I-361-03/16-01/000089;
URBROJ:2189/1-08/7-16-0010,
obveznik
plaćanja
komunalnog doprinosa za građenje građevine javne i društvene djelatnosti, socijalna ustanova –
Dom za starije i nemoćne osobe u Voćinu, 3. skupine, na k.č. br. 222/23, 222/24, 222/25, 222/26 i
222/27 k.o. Voćin, a prema Iskazu površina i obračunske veličine zgrade (za obračun komunalnog
doprinosa), utvrđeno je da obujam predmetnih građevina iznosi 10.517,98 m3.
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II
Ovom Odlukom Votina d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne enegije, toplinske
energije, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, OIB:
64271779300, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin, oslobađa se obveze plaćanja komunalnog
doprinosa u utvrđenom iznosu od 73.625,86 kuna.
III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin nadležan za
obračun komunalnog doprinosa.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Voćin“.
KLASA: 363-05/16-01/09
URBROJ: 2189/11-16-01-2
Voćin, 03. listopad 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r.
________________________________________________________________________________________
5.

Temeljem clanka 457. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. NN 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i
članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik br. 02/13. i 02/15.) Općinsko vijeće Općine
Voćin na 25. sjednici, održanoj 3. listopada 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala društva VOTINA d.o.o.
1.

Općina Voćin pristupa povećanju temeljnog kapitala društva VOTINA d.o.o., sa sjedištem u
Voćinu (Općina Voćin), Trg Gospe Voćinske 11, OIB: 64271779300, MBS: 010095691,
kojemu je jedini osnivač, i to za iznos od 150.000,00 kuna.

2.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem postojećeg poslovnog udjela od strane
jedinog člana društva VOTINA d.o.o., u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn (slovima: sto
pedeset tisuća kuna), u 2016. godini uplatom u novcu u jednoj rati na račun VOTINA d.o.o.

3.

Općina Voćin kao jedini član društva VOTINA d.o.o. povećava temeljni kapital društva s
iznosa od 200.000,00 kn (slovima: dvijesto tisuća kuna) za iznos od 150.000,00 kn (slovima:
sto pedeset tisuća kuna) na iznos od 350.000,00 kn (slovima: tristo pedeset tisuća kuna) i to
uplatom u novcu.

4.

Temeljem tako navedenog povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital društva VOTINA
d.o.o. sastojat ce se od jednog poslovnog udjela i to u iznosu od 350.000,00 kn (slovima:
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5.

6.

tristo pedeset tisuća kuna) kojeg drži jedini član društva; OPĆINA VOĆIN, OIB:
02755972251.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Voćin da u ime i za račun osnivača Općine Voćin
poduzme sve radnje u cilju provedbe ove Odluke, uključujući i ovlast da kao Skupština
društva donese Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva VOTINA d.o.o. te da istu
podnese na solemnizaciju kod javnog bilježnika, da donese i potpiše u postupku kod javnog
bilježnika Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju društva od 21. kolovoza 2015. godine, broj:
OU-43/15 kojom odlukom će se izmijeniti i dopuniti odredbe koje se odnose na iznos
temeljnog kapitala, da donese i potpiše u postupku kod javnog bilježnika Izjavu društva
VOTINA d.o.o. (potpuni tekst) u obliku javnobilježnickog akta, kao i da donese i potpiše
druge potrebne akte za upis naprijed navedenih promjena u sudski registar nadležnog
Trgovačkog suda u Bjelovaru, sve na način i prema uvjetima iz ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Voćin“.

KLASA: 403-01/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-01
Voćin, 03. listopad 2016. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Joza Jaković,v.r
________________________________________________________________________________________
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Temeljem članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015),
članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/2016), temeljem
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i
članka 40. Statuta Općine Voćin („Službeni glasnik Općine Voćin“ broj 02/13 i 02/15) načelnik
Općine Voćin, dana 25. srpnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Voćin
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Voćin te imenuje načelnik, zamjenik
načelnika i članovi stožeri.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite Općine Voćin imenuje se u sljedećem sastavu:
1. za načelnika: Josip Job – pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica
2. za zamjenika načelnika: Časlav Sikora – pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica
Orahovica
3. za članove Stožera:
3.1. Damir Kolarić – vođa sektora Policijske postaje Slatina
3.2. Stjepan Gal – čuvar prirode Javne ustanove PP Papuk
3.3. Dubravka Vidić – viša medicinska sestra
3.4. Joza Jaković - zamjenik zapovjednika DVD –a Voćin
3.5. Rade Perić – Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Slatina.
Članak 3.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća
rukovođenje preuzima načelnik općine (izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave).
Članak 4.
Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi državna uprava prema
Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi čelnik državne uprave, u roku
od godinu dana od imenovanja stožera civilne zaštite.
Članak 5.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava
civilne zaštite na području Općine Voćin, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
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poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite.
Članak 6.
Općina Voćin obavlja administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite, te im osigurava
uvjete za rad.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Voćin KLASA: 810-01/14-01/03; URBROJ: 2189/11-01-14-2 od 07. ožujka
2014. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Voćin KLASA: 810-03/14-01/04; URBROJ: 2189/11-01-14-1 od 29. prosinca 2014. godine
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Voćin“.
KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2189/11-02-16-1
Voćin, 25. srpnja 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl.ing.šum.,v.r.

________________________________________________________________________________
2.
Na temelju Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Voćin (Službeni glasnik Općine
Voćin, broj 05/16), i članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15.), dana 25. srpnja 2016. godine, općinski načelnik Općine Voćin donosi
POSLOVNIK
O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VOĆIN
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Voćin (dalje u tekstu:
Stožer), pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama Stožera, donošenje odluka iz njegovog
djelokruga rada, prava i dužnosti članova Stožera, te druga pitanja.
Članak 2.
Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/2016) te drugih propisa koji
uređuju sustav civilne zaštite.
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Članak 3.
U obavljanju poslova iz svog djelokruga Stožer surađuje s jedinicama lokalne samouprave,
županijskom Vatrogasnom zajednicom, te zdravstvenim, komunalnim, građevinskim, humanitarnim
i drugim ustanovama i poduzećima, te pravnim osobama koje se sustavom civilne zaštite bave kao
redovnom djelatnošću ili su na drugi način od značaja za sustav civilne zaštite, Državnom upravom
za zaštitu i spašavanje, županijskim upravnim tijelima, stožerima za incidentne situacije i druga
krizna stanja.
Članak 4.
Tijekom planiranja i provođenja aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih
resursa u Općini, Stožer surađuje i koordinira sa stožerima civilne zaštite ugroženih općina, gradova
i Virovitičko - podravske županije.
II. PRIPREMANJE, SAZIVANJE i NAČIN RADA SJEDNICA STOŽERA
Članak 5.
Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama koje se održavaju u prostorijama Općine
Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, Voćin.. U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član Stožera
dužan je obavijestiti načelnika Stožera najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. U izvanrednim
situacijama koje zahtijevaju hitno djelovanje, Stožer može održavati sjednice i u nepotpunom
sastavu. Uz načelnika ili zamjenika načelnika, sjednicama prisustvuju članovi Stožera bitni za
donošenje odluka u nastaloj situaciji.
Članak 6.
Sjednice Stožera saziva, predlaže dnevni red i vodi sjednice načelnik Stožera, odnosno, u slučaju
njegove spriječenosti, zamjenik načelnika. Redovne sjednice Stožera održavaju se sukladno
utvrđenoj dinamici u Programu rada Stožera.
Članak 7.
Stručni materijali i druga dokumentacija za Stožer pripremaju se u JUO Općine Voćin, operativnim
tijelima u sustavu civilne zaštite osnovanima na razini Općine i drugim tijelima kojima je zaštita i
spašavanje redovna djelatnost. Zamjenik načelnika Stožera ili član Stožera kojeg ovlasti načelnik,
osim o tehničkoj pripremi sjednica, brine o stručnoj obradi materijala za sjednice i izradi odluka i
zaključaka, te pomaže načelniku u vođenju sjednica.
Članak 8.
Redovne sjednice Stožera sazivaju se dostavljanjem pisanog poziva koji se dostavlja najkasnije tri
dana prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima sjednice Stožera sazivaju se telefonom, faks
porukom, e-mailom, odnosno na način predviđen Planom pozivanja članova Stožera.
Članak 9.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati
odnosno dopuniti na prijedlog načelnika ili pojedinog člana Stožera. Ako se predlaže dopuna
dnevnog reda, predlagatelj je dužan pripremiti i materijale za predloženu dopunu. Poslije
utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama utvrđenog dnevnog reda.
Uvodno usmeno izlaganje pojedine točke podnosi načelnik ili izvjestitelj određen u pripremi
sjednice.
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III. ODLUČIVANJE
Članak 10.
Nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda načelnik daje na glasanje utvrđeni prijedlog
odluke odnosno zaključka. Na sjednicama Stožera odlučuje se javnim glasovanje većinom glasova
nazočnih članova Stožera.
Članak 11.
Stožer u svom radu donosi odluke, zaključke, te druge akte iz svoje nadležnosti.
Članak 12.
U izvanrednim okolnostima, ako je Stožer angažiran u procjenjivanju opasnosti ili u koordiniranju
sustavom civilne zaštite, odluke i zaključke donosi načelnik ili zamjenik načelnika Stožera.
Članak 13.
Na sjednicama Stožera vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi u skraćenom obliku. Zapisnik vodi osoba
koju zaduži načelnik Stožera, a potpisuju ga načelnik ili zamjenik načelnika Stožera. U slučajevima
iz članka 12. ovoga Poslovnika ne vodi se zapisnik, već se u pisanom obliku donose procjene
opasnosti, odluke načelnika, zaključci, zahtjevi ili izvješća Stožera.
Članak 14.
Zavisno o potrebi i situaciji Stožer obavješćuje javnost preko načelnika ili zamjenika načelnika.
Članak 15.
Na zahtjev načelnika Stožera, u radu Stožera mogu sudjelovati predstavnici tijela i ustanova iz
djelatnosti koje mogu doprinijeti uspješnijem otklanjanju posljedica katastrofa i većih nesreća,
kao i pročelnici upravnih tijela, koji nisu članovi Stožera.
IV. TROŠKOVI RADA STOŽERA
Članak 16.
Članovi Stožera svoje novčane naknade ostvaruju u tijelima odnosno institucijama u kojima su
zaposleni.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 17.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Voćin“.

KLASA: 810-01/16-01/06
URBROJ: 2189/11-16-02-2
Voćin, 25. srpnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl.ing.šum.,v.r.
________________________________________________________________________________
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3.
Na temelju članka 9. i 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin br. 2/13. i 2/15.) i
članka 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin br. 3/11.),
Općinski načelnik Općine Voćin, 29. kolovoza 2016. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice Općine Voćin prigodom obilježavanja Dana Općine Voćin i blagdana
Male Gospe
Članak 1.
Zahvalnica Općine Voćin dodjeljuje se:
1. VIDRI – AGENCIJI ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE
ŽUPANIJE, „za iznimnu potporu u provedbi razvojnih projekata na području Općine
Voćin“,
2. ZAJEDNICI UDRUGA HVIDRA-a VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, „za
poseban doprinos u promicanju vrijednosti o Domovinskom ratu“,
3. Mons. NIKOLI DUČKIĆU, „za nesebičan doprinos u organizaciji preseljenja Hrvata s
područja Letnice u Općinu Voćin“,
4. STJEPANU BRIJAČKU, „za dugogodišnji predani rad u osnovnoškolskom obrazovanju,
te poseban doprinos od osobitog značenja za razvitak pčelarstva i promocanju ugleda
Općine Voćin“,
5. ANTUNU MARKOVIĆU, „za iznimna dostignuća u nogometu“,
6. DRŽAVNOM UREDU ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE, „ za
organizaciju i pomoć pri stambenom zbrinjavanju žitelja Općine Voćin“.
Članak 2.
Dodjela Zahvalnica izvršiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Voćin, u okviru
obilježavanja Dana Općine Voćin i blagdana Male Gospe zaštitnice Općine Voćin.
Zahvalnicu Općine Voćin uručit će Općinski načelnik Predrag Filić, dipl. ing. šum..
Članka 3.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Voćin“.
KLASA: 061-01/16-01/02
URBROJ: 2189/11-02-16-1
Voćin, 29. kolovoza 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl. ing. šum.,v.r.
______________________________________________________________________________
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4.

Na članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13. i 1/15.) i točke 13. Odluke o
raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, KLASA: 372-03/16-01/04,
URBROJ: 2189/11-02-16-1, od 14. rujna 2016. g., Općinski načelnik Općine Voćin donio je
sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
I.
U Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Voćin –
R.br.

Lokacija

Centar naselja
Voćin,
1.

Dio zgrade
„Autobusnog
kolodvora“ na
k.č.br. 222/2, k.o.
Voćin

Adresa

Voćin,
ul.
Josipa
Martinca
2

Površina
u m2

91,69

Djelatnost
(namjena)

Uslužne
djelatnosti

Početni
iznos
zakupnine
(m2
mjesečno
s PDVom)

Trajanje
zakupa

Iznos
jamčevine

5,45
kn/m2

5 godina

500,00 kn

imenuju se:
1.
2.
3.

Simodejan Perić, predsjednik,
Sanja Jozić, član
Dragica Hrgić, član.

II.
Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme do izvršnosti Odluke o davanju u zakup nekretnina
koje su predmet ove Odluke.
Zadaća Povjerenstva je javno otvaranje ponuda za davanje u zakup nekretnina pobliže navedenih u
točki I. ove Odluke, razmatranje ponuda, te izrada zapisnika o provedenom javnom otvaranju
ponuda sa zaključkom o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude.
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III.
Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Voćin“
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl.ing.šum.,v.r.
KLASA: 372-03/16-01/04
URBROJ: 2189/11-02-16-3
Voćin, 14. rujna 2016.
________________________________________________________________________________
5.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13. i 2/15. ) i članka 6.
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj ( NN. br. br. 91/96,
124/97, 174/04, 38/09 ) po raspisanom Natječaju za davanje poslovnih prostora u zakup KLASA:
372-03/16-01/04, URBROJ: 2189/11-02-16-1 od 15. rujna 2016. godine, Općinski načelnik Općine
Voćin, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora
I
Ponuda LJEKARNE VERONIKA FURIĆ, Stjepana pl. Horvata 28, Slavonski Brod, proglašava se
najpovoljnijom za zakup poslovnog prostora u Voćinu, Josipa Martinca 2 - lokacija pod rednim
brojem 1, ukupne površine 91,69 m², na k.č. 222/2 k.o. Voćin, po cijeni od 5,56 kuna/m2 –
mjesečno, što ukupno iznosi 510,00 kn mjesečno.
II
Međusobna prava i obveze ugovornih strana urediti će se ugovorom sukladno odredbama Zakona o
zakupu i prodaji poslovnog prostora ( NN. br. br. 91/96, 124/97, 174/04, 38/09 ).
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Voćin“.
KLASA: 372-03/16-01/04
URBROJ: 2189/11-02-16-7
Voćin, 22. rujna 2016.
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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