ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin odrţane dana 28. travnja 2015. godine
u prostorijama vijećnice Općine Voćin s poĉetkom u 18,00 sati.
PRISUTNI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JOZA JAKOVIĆ,
JOSIP JOZIĆ,
FRANJO KRISTIĆ ( pristupio u 18 i
50 sati ),
PAVLE ĐORĐEVIĆ ( pristupio u
18 i 20 sati ),
VLADO DORIĆ,
FRANJO PAJTL,
ZORICA USKOKOVIĆ,

8.
9.
10.
11.
12.

ĐORA ĐORĐEVIĆ,
IVICA EVIĆ,
PERA PERIĆ,
ANĐELKO PERIĆ ( pristupio u 18 i
15 sati ),
VINKO TUNIĆ.

PORED ĈLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJU:
1.
2.
3.
4.
5.

PREDRAG FILIĆ, naĉelnik Općine Voćin,
KREŠIMIR DORIĆ, zamjenik naĉelnika Općine Voćin,
SIMODEJAN PERIĆ, v.d. proĉelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin,
SANJA JOZIĆ, viši upravni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin,
DRAGICA HRGIĆ, voditelj raĉunovodstva Općine Voćin.

Zapisnik vodi: SANJA JOZIĆ, viši upravni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Voćin, gospodin Joza Jaković
(u daljnjem tekstu: predsjednik ).
Predsjednik je pozdravio prisutne i utvrdio da sjednici prisustvuje većina vijećnika ĉime je
ispunjen uvjet za pravovaljano odluĉivanje. Zatim je pozvao vijećnike da predloţe izmjene i dopune
dnevnog reda.
Predsjednik je zatim predloţio da se za rad sjednice utvrdi dnevni red sa sljedećom
izmjenom: Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Voćin koja će biti toĉka 19., a dotadašnja toĉka 19. Razno postaje toĉka 20.
Nakon glasovanja dizanjem ruku utvrĊeno je da je za izmjenjeni dnevni red od prisutnih 9
vijećnika, za dnevni red glasovalo 9 vijećnika ZA, te je za rad sjednice utvrĊen slijedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualna problematika,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obraĉuna Proraĉuna Općine
Voćin za razdoblje sijeĉanj-prosinac 2014. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proraĉuna Općine Voćin
za 2015. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
ureĊaja i objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
odrţavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade
za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru na podruĉju Općine Voćin za 2014.
godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog
doprinosa za 2014. godinu,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Voćin u 2014.
godini,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja općine Voćin za razdoblje
2015 - 2020.,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim
graĊevinama na podruĉju Općine Voćin,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju trgovaĉkog društva,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju dimnjaĉarskih poslova na podruĉju
Općine Voćin,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Voćin putem
javnog natjeĉaja,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Voćin za 2014. godinu,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa odrţavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na podruĉju Općine Voćin u 2014. godini,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje
na podruĉju Općine Voćin u 2015. godini
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Voćin,
20. Razno.
TOĈKA 1.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća.
Zatim je pozvao prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik sa 14. sjednice
Općinskog vijeća.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, predsjednik je nakon glasovanja utvrdio da je zapisnik sa
14. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA.
TOĈKA 2.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu pitanja i prijedloge, informacije ili druga zapaţanja
koja bi se mogla razmotriti pod ovom toĉkom dnevnog reda.
ZORICA USKOKOVIĆ – Zatraţila je da se odgovori zašto mještani u naseljima Hum Varoš,
Gornje i Donje Kusonje i Maĉkovac plaćaju komunalnu naknadu, a nemaju sve usluge ( javna
rasvjeta, ne odrţavaju se groblja i nema kontejnera ).
PREDRAG FILIĆ - Pozdravio prisutne i rekao je kako je prijavljeno da se izvrši popravak
javne rasvjete, a u posljednje ĉetiri godine Općina nastoji sva groblja urediti, te smo sa stanovnicima
naselja Hum Varoš dogovorili nabavu odgovarajućih sredstava potrebnih za odrţavanje groblja.
Vezano za odvoz smeća, usluga nije ukljuĉena u plaćanje komunalne naknade i ta usluga je
omogućena svim stanovnicima spomenutih naselja, meĊutim ukoliko se nepropisno odvozi ili uopće
ne odvozi duţnost im je to prijaviti.
ĐORA ĐORĐEVIĆ - Pozdravio prisutne i zatraţio da se odgovori u kojem je stadiju
rješavanje parkirališta kod tzv. „ţute zgrade“ i koja su kapitalna ulaganja na podruĉju Općine osim
projekta kanalizacije?
PREDRAG FILIĆ – Predmetno parkiralište biti će ureĊeno u sklopu realizacije projekta
izgradnje Kongresnog centra. Vezano za investicije općina je uloţila znatna sredstva u izradu
projektne dokumentacije i jedna smo od najspremnijih općina za povlaĉenje sredstava iz Europskih
fondova nakon raspisivanja natjeĉaja. Do dana općine biti će realiziran projekt igrališta u Ćeralijama,

oĉekujemo odluku Ministarstva regionalnog razvoja za projekt mjesnog doma u Ćeralijama, a
realizacija ostalih investicija ovisit će o Vladinim namjerama. Za mjesec listopad planirana je
realizacija I. faze Kongresnog centra. Tvrtka Komrad d.o.o. ĉiji smo jedan od suvlasnika prijavit će
projekt kanalizacije naselja Bokane i Ćeralije. Općina ima zadaću nastaviti sa II. fazom izgradnje
kanalizacije u Voćinu, a nogometni klub Voćin biti će nositelj projekta izgradnje Sportskog centra u
Voćinu. Udruga KUU Voćin trebao bi biti nositelj projekta za izgradnju objekta koji će sluţiti za rad
udruga.
18 i 15 sati – sjednici pristupa vijećnik AnĊelko Perić.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Kada će se sanirati potok Pasjak koji je kod mrtvaĉnice odnio dobar
dio ceste i dio moje njive?
18 i 20 sati – sjednici pristupa vijećnik Pavle ĐorĊević.
VINKO TUNIĆ – Zatraţio je da se odgovori koliki je zakonski rok za odgovor na zamolbu?
PREDRAG FILIĆ – Vezano za Vašu zamolbu naĉelnik nije ovlašten za donošenje takve
odluke, već Općinsko vijeće, a prijedlog Odluke je pripremljen za toĉku Razno. Zatim je ukratko
obrazloţio rješavanje plaćanja duga za komunalnu naknadu kroz upravni postupak i mogućnost
podnošenja ţalbe na rješenje o ovrsi.
Nakon daljnje rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnik Vinko Tunić, naĉelnik Predrag Filić,
v.d. proĉelnika Simodejan Perić, vijećnik Josip Jozić je rekao kako Socijalno vijeće nikoga ne
oslobaĊa od plaćanja komunalne naknade, a za 2014. godinu svi graĊani su bili osloboĊeni od plaćanja
komunalne naknade.
JOSIP JOZIĆ – Postavio je pitanje predsjedniku Socijalnog vijeća zašto se kriteriji koji su
utvrĊeni za dodjelu jednokratnih pomoći sukladno Odluci ne poštuju, odnosno na predzadnjoj sjednici
na kojoj sam bio prisutan zamolbe nisu prihvaćene jer nisu udovoljavale uvjetima iz odluke, a na
posljednjoj sjednici, na kojoj nisam bio prisutan, odreĊeni broj istih tih zamolbi je usvojen? Molim da
mi kaţete koji ste kriterij sada koristili i to u pisanom obliku.
Zatim je zatraţio da se odgovori da li su osobe starije od 65 godina osloboĊene obveze
plaćanja komunalne naknade budući da njegova majka ima više od 80 godina i plaća komunalnu
naknadu.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako podrţava svaku odluku koju donese Socijalno vijeće, a
vezano za osloboĊenje od plaćanja komunalne naknade potrebno je podnijeti zahtjev za osloboĊenje.
Od mjeseca listopada imamo više od 300 ovršnih rješenja i pozivamo graĊane da podmire
svoje dugovanje ( na rate u obrocima, i sl. ).
18 i 50 sati – sjednici pristupa vijećnik Franjo Kristić.
JOSIP JOZIĆ – Postavio je pitanje proĉelniku kada će biti postavljeni reflektori u Ćeralijama i
kada će se pokositi groblje?
SIMODEJAN PERIĆ – Rekao je kako je zatraţena ponuda, a groblje će biti pokošeno.
VLADO DORIĆ – Zatraţio je da se odgovori kada će se urediti cesta na Prebendi?
PREDRAG FILIĆ – Potrebno je prijaviti probleme i sanacija cesta će biti izvršena, a plan je
urediti i Vinkovaĉku ulicu.
PERA PERIĆ – Ovim putem prijavljujem potrebu za sanacijom Rijenaĉke ulice.
Kako pitanja više nije bilo, predsjednik je zakljuĉio ovu toĉku dnevnog reda.

TOĈKA 3.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon izlaganja naĉelnika Predraga Filića otvorio
raspravu.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon izlaganja Dragice Hrgić i naĉelnika Predraga
Filić otvorio raspravu.
ĐORA ĐORĐEVIĆ - Zatraţio je da se odgovori da li je ranije općinski proraĉun bio u tako
velikom minusu.
DRAGICA HRGIĆ – Rekla je kako je predmetni minus zbog raĉuna vezanih za izgradnju
kanalizacije budući da su se odnosili na 2014. godinu jer su zaprimljeni krajem godine.
ĐORA ĐORĐEVIĆ - Koji je razlog da su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i
komunalne naknade smanjeni, te koji je razlog povećanja sredstava za nabavu komunalne opreme?
Zatim je rekao kako je potrebno prikazati gdje je potrošeno 200.000,00 kuna za sport.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako Drţavno odvjetništvo vrši kontrolu naplatu dugovanja za
zakup u suradnji sa općinom i Agencijom za poljoprivredno zemljište, a dio naplate je realiziran
tijekom sijeĉnja. Zatim je rekao kako je naplaćeno 147.000,00 kuna od komunalne naknade, ali da su
iste stanovnici bili osloboĊeni za 2014. godinu.
Vezano za rad klubova potrebno je ukljuĉiti i općinsko vijeće te provesti raspravu o sportu i
potrebnim sredstvima za njihov rad.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Pitao je kako će se pokriti minus u proraĉunu?
PREDRAG FILIĆ – Minus će se podmiriti rebalansom proraĉuna.
JOSIP JOZIĆ – Iz Godišnjeg obraĉuna proraĉuna vidljivo je da se znatna sredstva ulaţu u
infrastrukturu, meĊutim u naselju Ćeralije se nisu uloţila obećana sredstva u izgradnju igrališta.
Zatim je rekao kako općina ulaţe znatna sredstva za sport i da su navijaĉi nogometnog kluba
Voćin dobili odreĊena sredstva. Pojedini gradovi oslobodili su graĊane od obveze plaćanja komunalne
naknade jer graĊani nemaju novaca i u teškoj su situaciji.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako je protiv oprosta duga, a graĊanima treba omogućiti raditi.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Zatraţio je da se odgovori na pitanje oko nabave komunalne opreme.
Vijećnik Josip Jozić napušta sjednicu u 19:27 sati.
DRAGICA HRGIĆ – Rekla je kako je izvršena nabava eko kontejnera.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Zatraţio je da se odgovori na pitanje u vezi sa iznosom sanacije
kotlovnice u vrtiću?
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako je izvršena nabava peći na pelete i dodatnih radijatora kako
bi se postigla ušteda na potrošnji energije.

Kako rasprave više nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetne Odluke, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen većinom sa
10 glasova ZA i jednim SUZDRŢANIM glasom, te je na temelju ĉlanka 110. Zakona o proraĉunu (
NN br. 87/08 i 136/12) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik Općine Voćin br. 2/13 ),,
Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo

GODIŠNJI OBRAĈUN PRORAĈUNA
OPĆINE VOĆIN ZA 2014. GODINU
KLASA: 400-08/15-01/04
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 4.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon obrazloţenja naĉelnika Predraga Filić i
Dragice Hrgić otvorio raspravu.
Vijećnik Josip Jozić pristupa sjednici u 19:33 sati.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici i naĉelnik, predsjednik je predloţio donošenje
I. Izmjena i dopuna Proraĉuna, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu (NN RH broj 87/08,
36/12. i 15/15.) i ĉlanka 30. Statuta općine Voćin ( Sluţbeni glasnik Općine Voćin broj 2/13.),
Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAĈUNA OPĆINE VOĆIN ZA 2015. GODINU
KLASA: 400-08/15-01/05
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 5.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik
Općine Voćin br. 02/13), a u svezi sa stavkom 5. ĉlanka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (
N.N. br. 26/03-proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09; 79/09),Općinsko vijeće Općine Voćin
donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje ureĊaja i objekata
komunalne infrastrukture za 2014. godinu
KLASA: 363-01/15-01/10
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 6.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća.. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.

Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik
Općine Voćin br. 02/13 ), a u svezi sa stavkom 4. ĉlanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (
N.N. br. 26/03-proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09; 79/09), Općinsko vijeće Općine Voćin
donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa odrţavanja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu

KLASA: 363-01/15-01/11
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 7.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 20. Zakona o proraĉunu („Narodne novine“, br.
87/08 i 136/12), ĉlanka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama
(„Narodne novine“, broj 86/12 i 143/13), ĉlanka 3. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11,144/12 i 18/13 - proĉišćeni
tekst) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. ), Općinsko
vijeće Općine Voćin donijelo
ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih
zgrada u prostoru na podruĉju Općine Voćin za 2014. godinu
KLASA: 363-05/15-01/12
URBROJ: 2189/11-01-15-2
TOĈKA 8.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 65. stavka 3. Zakona o šumama (“Narodne
novine “ br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10), ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11,144/12 i 18/13 proĉišćeni tekst) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin (Sluţbeni glasnik Općine Voćin broj 02/13.)
Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo

ZAKLJUĈAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
KLASA: 321-04/15-01/01
URBROJ: 2189/11-01-15-2
TOĈKA 9.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 44. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom

zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni
glasnik Općine Voćin broj 02/13. ), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju Općine Voćin u 2014. godini

KLASA: 320-01/15-01/06
URBROJ: 2189/11-01-15-2
TOĈKA 10.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon obrazloţenja naĉelnika općine Predraga Filić
otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetne Odluke, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik
Općine Voćin br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
ODLUKU
O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA;
Strateškog programa razvoja Općine Voćin
za razdoblje 2015 - 2020
KLASA: 021-05/15-01/11
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 11.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon izlaganja naĉelnika Predraga Filića otvorio
raspravu.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Da li se mijenja udio u vlasništva općine u tvrtki prenošenjem
vlasništva nad komunalnim vodnim graĊevinama?

PREDRAG FILIĆ – Prenošenjem prava vlasništva se neće povećati udio u vlasništvu.
Nakon daljnje rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici i naĉelnik, predsjednik je predloţio
donošenje predmetne Odluke, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen većinom
glasova sa 10 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, te je na temelju 23. stavka 3. i ĉlanka 146. Zakona o
vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin
( Sluţbeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. ), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim graĊevinama
na podruĉju Općine Voćin

KLASA: 363-01/15-01/12
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 12.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetne Odluke, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik
Općine Voćin broj 02/13. ), ĉlanka 35. toĉke 5. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i ĉlanka
387. stavak 2. Zakona o trgovaĉkim društvima (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), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
ODLUKU
o osnivanju trgovaĉkog društva
KLASA: 330-01/15-01/02
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 13.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu. Nakon kraće rasprave prihvaćen je
prijedlog da se cijena dimnjaĉarskih usluga odreĊenih Odlukom ne moţe mijenjati bez suglasnosti
općinskog vijeća, a ne kako je predloţeno u prijedlogu Odluke uz suglasnost općinskog naĉelnika.
Kako rasprave više nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetne Odluke uz
izmjenu, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 14. Zakona o zaštiti od poţara („Narodne
novine“, broj 92/10) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Sluţbeni glasnik Općine voćin 2/13), a u
svezi s ĉlankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo

ODLUKU
o obavljanju dimnjaĉarskih poslova na podruĉju Općine Voćin

KLASA: 363-02/15-01/06
URBROJ:2189/11-01-15-1
TOĈKA 14.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetne Odluke, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Sluţbeni glasnik
Općine Voćin“, broj 02/13.) i ĉlanka 11. Odluke o uvjetima, naĉinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Voćin („Sluţbeni glasnik Općine Voćin“, broj 07/09.), u predmetu
prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Voćin, po prijedlogu Općinskog naĉelnika, Općinsko vijeće
Općine Voćin donijelo
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Voćin putem javnog natjeĉaja
KLASA: 943-01/15-01/03
URBROJ: 2189/11-15-01-1
TOĈKA 15.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 20. Zakona o odrţivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine, broj 94/2013), ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/ 03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i
ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. ), Općinsko vijeće
Općine Voćin donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Voćin za 2014. godinu

KLASA: 351-01/15-01/03
URBROJ: 2189/11-01-15-2

TOĈKA 16.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Programa, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( „Narodne novine“, br. 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 i 94/13) i 30. Statuta Općine Voćin
( Sluţbeni glasnik Općine Voćin br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
PROGRAM
ODRŢAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U 2015. GODINI

KLASA: 363-05/15-01/13
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 17.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10. ) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik Općine Voćin
br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
ZAKLJUĈAK
o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na podruĉju Općine Voćin
u 2014. godini
KLASA: 810-01/15-01/04
URBROJ: 2189/11-01-15-2
TOĈKA 18.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen uz poziv i
materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetnih Smjernica, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju ( NN broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10. ) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni
glasnik Općine Voćin br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo

SMJERNIC E
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na podruĉju
Općine Voćin u 2015. godini
KLASA: 810-01/15-01/05
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 19.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen na sjednici
Općinskog vijeća. Zatim je nakon obrazloţenja naĉelnika Predraga Filić otvorio raspravu.
Kako rasprave nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetne Statutarne Odluke, te je
svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, i 144/12), i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Sluţbeni glasnik Općine Voćin“ broj:
02/13), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE VOĆIN

KLASA: 012-03/15-01/01
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOĈKA 20.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu druga pitanje i primjedbe koji bi se mogli razmotriti
pod ovom toĉkom dnevnog reda.
PREDRAG FILIĆ – Ĉlanovima vijeća je rekao kako je zamolbu za izdavanjem brisovnog
oĉitovanja dostavio Jovan Gravonja, Kukujevci, ul. Desanke Maksimović za k.ĉ.br. 1371/7, upisanoj u
zk.ul.br. 836, k.o. Ćeralije.
Zatim je predsjednik otvorio raspravu.
JOSIP JOZIĆ – Zatraţio je da se odgovori gdje se nalazi nekretnina.
SIMODEJAN PERIĆ – Nekretnina se nalazi u naselju Balinci i zamolba je da se mirnim
putem riješi pitanje.
EVIĆ IVICA – Da li imamo uvid u to da li je traţbina podmirena?
SIMODEJAN PERIĆ – Nemamo uvid, a općina je pravni sljednik koja je ovlaštena izdati
brisovno oĉitovanje.
Kako rasprave više nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje predmetne Odluke, te je svoj
prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Sluţbeni glasnik
Općine Voćin“ broj: 02/13), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo

ODLUKU
o izdavanju brisovnog oĉitovanja
KLASA: 940-01/14-01/06
URBROJ: 2189/11-01-15-2
PREDRAG FILIĆ – Ĉlanovima vijeća je rekao kako je vijećnik Vinko Tunić podnio zamolbu
da ga se oslobodi obveze plaćanja komunalne naknade. Zatim je naglasio kako je općenito protiv
osloboĊenja od komunalne naknade.
Zatim je predsjednik otvorio raspravu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Đora ĐorĊević, Franjo Pajtl, Franjo Kristić,
Ivica Ević, predsjednik vijeća, naĉelnik Predrag Filić i v.d. proĉelnika, predsjednik je predloţio
donošenje predmetne Odluke, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik
Općine Voćin broj 02/13. ) i ĉlanka 18. Odluke o komunalnoj naknadi (Sluţbeni glasnik Općine
Voćin broj 04/06. i 09/08.), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo
ODLUKU
o oslobaĊanju plaćanja obveze komunalne naknade
KLASA: 402-07/14-01/27
URBROJ: 2189/11-15-01-3
Kako pitanja više nije bilo predsjednik je zakljuĉio rad sjednice Općinskog vijeća u 21 i 45
sati.
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