ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin odrţane dana 13. srpnja 2015. godine
u prostorijama vijećnice Općine Voćin s poĉetkom u 19,00 sati.
PRISUTNI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

JOZA JAKOVIĆ,
JOSIP JOZIĆ ( pristupio u 19 i 05 sati ),
FRANJO KRISTIĆ,
PAVLE ĐORĐEVIĆ,
VLADO DORIĆ,
FRANJO PAJTL,
ZORICA USKOKOVIĆ,
ĐORA ĐORĐEVIĆ ( pristupio u 19 i 04 sati ),
IVICA EVIĆ,
PERA PERIĆ ( pristupio u 19 i 05 sati ),
ANĐELKO PERIĆ,
VINKO TUNIĆ ( pristupio u 19 i 05 sati ).

PORED ĈLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJU:
1. PREDRAG FILIĆ, naĉelnik Općine Voćin,
2. KREŠIMIR DORIĆ, zamjenik naĉelnika Općine Voćin,
3. SANJA JOZIĆ, viši upravni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin,
Zapisnik vodi: SANJA JOZIĆ, viši upravni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin.
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: umjesto toĉke 7. koja glasi „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni imena
nogometnom stadionu „LIVADAK“ i postavljanju spomen-ploĉe na zgradu „svlaĉionica“ na
nogometnom igralištu u Voćinu, Trg Gospe Voćinske bb”, uvrsti prijedlog „Razmatranje prijedloga i
donošenje Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obraĉun plaće naĉelnika Općine Voćin“.
Nakon glasovanja dizanjem ruku utvrĊeno je da je za izmjenjeni dnevni red od prisutnih 8
vijećnika, za dnevni red glasovalo 7 vijećnika ZA i 1 vijećnik PROTIV, te je za rad sjednice utvrĊen
slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin,
Aktualna problematika,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Poduzetniĉke zone „ISKRA VOĆIN“,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporeĊivanju
sredstava proraĉuna Općine Voćin namijenjenih godišnjem financiranju politiĉkih stranaka i
ĉlanova Općinskog vijeća Općine Voćin izabranih s liste grupe biraĉa za 2015. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i naĉinu dodjele jednokratnih
financijskih pomoći socijalno ugroţenim graĊanima,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda,

7.
8.
9.
10.
11.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obraĉun plaće
naĉelnika Općine Voćin,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o davanju prijedloga Skupštini trgovaĉkog
društva „VOTINA“ d.o.o. Voćin za imenovanje Uprave Društva – Direktora,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju
brisovnog oĉitovanja,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju brisovnog oĉitovanja,
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 15. sjednice
Općinskog vijeća.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, predsjednik je nakon glasovanja utvrdio da je zapisnik sa
15. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Sjednici u 19,04 sati pristupa vijećnik Đora ĐorĊević.
Sjednici u 19,05 sati pristupaju vijećnici Pera Perić, Josip Jozić i Vinko Tunić.
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.
IVICA EVIĆ – Zatraţio je da se odgovori zašto je došlo do promjene dnevnog reda.
Predsjednik je rekao kako je potrebno pripremiti dodatni materijal za raspravljanje, te će
rasprava biti odrţana na jednoj od sljedećih sjednica.
ZORICA USKOKOVIĆ – Pozdravila je prisutne i zatraţila je da se odgovori kada će se
realizirati vodovod u naselju Hum Varoš.
PREDRAG FILIĆ - Pozdravio je prisutne i rekao je kako je u fazi rješavanje imovinskopravnih odnosa, tj. provodi se postupak izvlaštenja i da će se nakon toga pristupiti realizaciji.
ĐORA ĐORĐEVIĆ - Pozdravio prisutne i zatraţio da se odgovori koliko je osoba zaposleno
na javnim radovima, te zašto radovi na stadionu nisu završeni i koji su sve poslovi djelatnika.
PREDRAG FILIĆ – U javne radove je ukljuĉena ukupno 21 osoba. Zatim je rekao kako
djelatnici ĉiste javne površine u naseljima na podruĉju Općine. Vezano za radove na igralištu u Voćinu
djelatnici su pomogli u odrţavanju, a cjelokupna briga je duţnost kluba. Trenutno djelatnici rade u
velikom parku, te isti ureĊuju.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Zatraţio je da se odgovori što je sa ĉišćenjem odvodnih kanala u
Vukovarskoj i Vinkovaĉkoj ulici.
PREDRAG FILIĆ – Pitanje ĉišćenja kanala rješava se postupno, a na najkritiĉnijoj toĉki u
ulici N.Š. Zrinskog radi se novi propust. U suradnji sa Hrvatskim vodama rješavat će se problemi na
Prebendi, Dubrovaĉkoj ulici te izmeĊu naselja Bokane i Ćeralije za što se planiraju sredstva u iznosu
oko sto tisuća kuna.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Da li će se realizirati projekt igrališta u Ćeralijama do dana općine?

PREDRAG FILIĆ – Odgovorio je potvrdno.
JOSIP JOZIĆ – Pozdravio je prisutne i postavio pitanje po kojem su kriteriju osobe primljene
u javne radove ( socijalni, politiĉki ) budući da je napravljena diskriminacija prema muškom spolu, jer
je priroda posla takva da traţi rad sa trimerima i ostalom opremom.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako je kriterij starost na birou i da nema drugog kriterija.
JOSIP JOZIĆ – Da li je moguće da se na malonogometnom igralištu u Ćeralijama postave
reflektori i mreţa koji su obećavani.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako je nalog za izvršenje predan v.d. proĉelniku.
JOSIP JOZIĆ – Zatraţio je da se odgovori koje je radno vrijeme?
PREDRAG FILIĆ – Odgovorio je kako je uredovno vrijeme od 7 do 15 sati.
PERA PERIĆ – Zatraţio je da se odgovori kakva je situacija sa radovima na domu u
Ćeralijama i kakav je odaziv graĊana za zakup zemlje iza obiteljskih kuća.
PREDRAG FILIĆ – Natjeĉaj je završen te slijedi potpisivanje ugovora sa izvoĊaĉem, prijava
graĊenja i uvoĊenje u posao. Realizacija se oĉekuje kroz ĉetiri mjeseca. Vezano za poljoprivredno
zemljište, odaziv je dobar prema izdanim potvrdama o mirnom posjedu.
FRANJO KRISTIĆ – Kako se u poticaj mogu upisivati ĉestice u vlasništvu drţave, ako ta
osoba nije vlasnik.
PREDRAG FILIĆ – Ukratko je obrazloţio mogućnost upisivanja arkod parcela na temelju
ovjerene izjave kod javnog biljeţnika uz dva svjedoka.
PERA PERIĆ – zatraţio je da se odgovori o visini cijene vode za razdoblje velikih kiša pa ista
nije bila za piće.
PREDRAG FILIĆ – O visini cijene vode odluĉuje Skupština društva Komrad i do sada nije
donešena odluka o smanjenju cijene vode.
Josip Jozić izrazio je nezadovoljstvo odgovorom naĉelnika.
IVICA EVIĆ – Pitao je što je sa zgradom šumarije koja je postala prijetnja za prolaznike.
PREDRAG FILIĆ – Prema saznanjima i obećanju zgrada će biti srušena tijekom ove godine.
VINKO TUNIĆ – Zatraţio je da se postave klupe na groblju u Ćeralijama.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako su klupe dovezene i kako se nalaze u mrtvaĉnici.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Rekao je da mu nisu dostavljeni pisani odgovori na ranije postavljena
pitanja, te je zatraţio da se odgovori koji su razlozi da se od gospodina Ĉavleka nije zatraţio odgovor
oko isporuke kućanskih aparata ( peć, friţider i dr. ) u vezi sa stambenim zbrinjavanjem. Zatim je
rekao da će podnijeti kaznenu prijavu zbog kraĊe drţavne imovine.
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
predsjednik otvorio raspravu.

ĐORA ĐORĐEVIĆ - Predloţio je da se tehniĉke odluke donose na telefonskoj sjednici
vijeća.
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 35. stavka 1. toĉke 2. Zakona o lokalnoj i
podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - proĉišćeni tekst) i ĉlanka 30. Statuta Općine
Voćin ( Sluţbeni glasnik općine Voćin, broj: 2/13. i 1/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 16.
sjednici odrţanoj dana, 13. srpnja 2015.godine donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetniĉke zone „ISKRA VOĆIN“

KLASA: 302-01/07-01/05
URBROJ: 2189/11-15-1
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 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 7. stavak 2., a u svezi s ĉlankom 3.,4. i 5.
Zakona o financiranju politiĉkih aktivnosti i izborne promidţbe („Narodne novine“broj 24/11, 61/11 i
27/13.), i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik broj 02/13. i 1/15.), Općinsko vijeće
Općine Voćin, na 16. redovnoj sjednici, odrţanoj 13. srpnja 2015., donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o rasporeĊivanju sredstava proraĉuna Općine Voćin
namijenjenih godišnjem financiranju politiĉkih stranaka i ĉlanova
Općinskog vijeća Općine Voćin izabranih s liste grupe biraĉa za 2015. godinu

KLASA 402-01/14-01/07
URBROJ: 2189/11-01-15-2
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 nakon izlaganja naĉelnika Predraga Filića
predsjednik otvorio raspravu.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Rekao je kako je vijeće sliĉnu odluku već ranije donijelo te kako se
odluka lako moţe zlorabiti. U odluci se trebalo naglasiti što znaĉi jedno kućanstvo.
JOSIP JOZIĆ – Nakon izlaganja se osvrnuo na ĉlanak 7. i 10. te rekao kako je prijedlog
odluke priprema za kampanju.
U 19,53 sati sjednicu napušta vijećnik Đora ĐorĊević.
IVICA EVIĆ – Pita je koji je razlog za donošenje ovakve Odluke.

U 19,55 sati sjednicu napušta vijećnik Franjo Kristić.
PREDRAG FILIĆ – Tijekom izlaganja rekao je da se odluke mogu zloupotrebljavati te kako
vijeće moţe donijeti odluku prema kojoj naĉelnik odluĉuje o svemu i prema kojoj bi bio odgovoran te
naglasio kako smatra da su Odluke u vezi sa jednokratnom pomoći najteţe podluke.
U 19,57 sati sjednici pristupa vijećnik Franjo Kristić.
U 20,00 sati sjednici pristupa vijećnik Đora ĐorĊević.
Tijekom daljnje rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Josip Jozić, Đora ĐorĊević, Ivica
Ević, naĉelnik predrag Filić i predsjednik Joza Jaković vijećnici su se suglasili sa prijedlogom da će
naĉelnik uz suglasnost vijeća donositi odluke o odobravanju pomoći za iznose veće od 5.000,00 kuna,
te je prijedlog sa dopunom 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
broj 2/13. i 1/15. ), a u svezi sa ĉlankom 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine"
broj 157/13.), Općinsko vijeće Općine Voćin na 16. sjednici odrţanoj 13. srpnja 2015. godine,
donijelo
ODLUKU
o uvjetima i naĉinu dodjele jednokratnih financijskih
pomoći socijalno ugroženim graĊanima
KLASA: 550-01/15-01/12
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 pozvao naĉelnika da predloţi ĉlanove Povjerenstva.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je da odreĊeni ĉlanovi više nisu ukljuĉeni u rad povjerenstva te se
za ĉlanove predlaţu Krešimir Dorić, Franjo Pajtl, Đora ĐorĊević, Pera Perić i Josip Jozić.
JOSIP JOZIĆ - Zahvalio se na prijedlogu za imenovanje, ali da zbog zdravstvene situacije
nije u mogućnosti biti ĉlan.
PREDRAG FILIĆ – Predloţio je za ĉlana AnĊelka Perić.
VINKO TUNIĆ – Rekao je da Povjerenstvo prošle godine nije dobro odradilo posao jer su
poljoprivrednicipretrpjeli veće štete od priznatih.
IVICA EVIĆ – Zatraţio je da se odgovori tko je do sada bio ĉlan i koji je razlog zamjene.
PREDRAG FILIĆ – Do zamjene je došlo zbog podnesene ostavke i ne odazivanja ĉlanova.
Zatim je rekao da na podruĉju općine nema osoba agronomske struke.
U 20,20 sati sjednicu napušta Josip Jozić.
Kako rasprave više nije bilo, predsjednik je predloţio da se za predsjednika Povjerenstva
imenuje Krešimir Dorić, za zamjenika predsjednika Franjo Pajtl, a za ĉlanove Đora ĐorĊević, Pera
Perić i AnĊelko Perić, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen većinom
glasova sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŢANA, te je na temelju ĉlanka 27. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 174/04) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin

(Sluţbeni glasnik broj 02/13. i 1/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 16. redovnoj sjednici,
odrţanoj 13. srpnja 2015., donijelo
ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
KLASA: 920-11/15-01/04
UR. BROJ: 2189/11-15-01-1
U 20,22 sati sjednici pristupa vijećnik Josip Jozić.
TOĈKA 7.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj toĉki dnevnog reda dostavljen na sjednici,
zatim je pozvao naĉelnika da prisutnima obrazloţi prijedlog odluke.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je da se prijedlog odluke mora uskladiti sa zakonom, jer kao
duţnosnik nema odreĊena prava ( regres, boţićnica, dar za dijete ).
JOSIP JOZIĆ – Rekao je da je potrebna voditeljica raĉunovodstva kako bi mogla odgovoriti
na pitanja, te je zatraţio da se odgovori da li ima promjena.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je da se plaća neće mijenjati, ali da nema pravo na regres i
boţićnicu.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Predloţio je da koeficijent za obraĉun plaće bude 3,99.
Kako rasprave više nije bilo, predsjednik je predloţio donošenje Odluke predloţene od strane
naĉelnika, te je prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen većinom
glasova sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŢANA glasa, te je na temelju ĉlanka 3., ĉlanka 4.stavka 1,
alineja 4., ĉlanka 5. i 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10), toĉke I. Odluke o visini osnovice za obraĉun plaće drţavnih duţnosnika
(„Narodne novine“ br. 151/14) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Sluţbeni glasnik“ br. 2/13. i 1/15. )
Općinsko vijeće Općine Voćin, na 16. sjednici odrţanoj 13. srpnja 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o visini osnovice i koeficijenta za obraĉun plaće naĉelnika općine Voćin
KLASA: 120-01/15-01/02
URBROJ: 2189/11-01-15-1
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.
PREDRAG FILIĆ – Za direktora je predloţio gospodina Antuna Krupu.
IVICA EVIĆ – Rekao je da se trebao raspisati javni natjeĉaj.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je da se radi o prijelaznom rješenju budući da se društvo ne moţe
osnovati bez direktora.
JOSIP JOZIĆ – Zatraţio je da se odgovori da li će direktor primati plaću.

PREDRAG FILIĆ – Odgovorio je potvrdno.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Da li predloţeni kandidat ima prebivalište na podruĉju Općine Voćin?
Zatim je predloţio da se imenuje kao vršitelj duţnosti jer se radi o dodatnom trošku.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je da imenovani ima prebivalište te kako se mora imenovati
direktor, a da će tvrtka biti nositelj projekata elektrane, staraĉkog doma i dr.
Nakon daljnje rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Ivica Ević, Đora ĐorĊević, Josip Jozić,
te naĉelnik i predsjednik Joza Jaković, 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 15. Zakona o sprjeĉavanju sukoba interesa
(»Narodne novine«, br. 26/11 i 26/12.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 48/13.-proĉ. tekst)
i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Sluţbeni glasnik Općine Voćin“, broj: 2/13 i 1/15), Općinsko
vijeće Općine Voćin na 16. sjednici odrţanoj dana 13. srpnja 2015. godine, donijelo
Z A K LJ U Ĉ A K
o davanju prijedloga Skupštini trgovaĉkog društva „VOTINA“ d.o.o. Voćin
za imenovanje Uprave Društva - Direktora

KLASA: 021-05/15-01/14
URBROJ: 2189/11-01-15-1
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 nakon obrazloţenja naĉelnika 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 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Sluţbeni glasnik Općine Voćin 2/13. i 1/15.), Općinsko
vijeće Općine Voćin na 16. sjednici odrţanoj dana 13. srpnja 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izdavanju brisovnog oĉitovanja

KLASA: 940-01/14-01/06
URBROJ: 2189/11-01-15-4
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.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici, 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 44. stavka 1. i 48. stavka 1. toĉke 7. Zakona o
lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13, proĉišćeni tekst), ĉlanka 30. Statuta
Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik broj 02/13. i 1/15. ), te ĉlanka 3. Uredbe o prestanku rada fonda u
stambenom gospodarstvu (Narodne novine broj 64/97), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 16. sjednici
odrţanoj 13. srpnja 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o izdavanju brisovnog oĉitovanja

KLASA: 740-12/15-01/01
URBROJ: 2189/11-01-15-2
TOĈKA 11.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu pitanja, informacije ili druga zapaţanja koja bi se
mogla razmotriti pod ovom toĉkom dnevnog reda.
PREDRAG FILIĆ – Ĉlanovima vijeća je rekao kako je gospodin Franjo Panić podnio
zamolbu da ga se oslobodi obveze plaćanja komunalne naknade. Ponovno je naglasio kako je općenito
protiv osloboĊenja od obveze plaćanja komunalne naknade.
Zatim je predsjednik otvorio raspravu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Đora ĐorĊević, Franjo Pajtl, Franjo Kristić,
Ivica Ević, Josip Jozić, predsjednik vijeća i naĉelnik Predrag Filić, predsjednik je predloţio donošenje
Zakljuĉka kojim se ne udovoljava zamolbi, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika odbijen jednoglasno
sa 12 glasova PROTIV, te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin ( Sluţbeni glasnik Općine
Voćin broj 02/13. i 1/15. ) i ĉlanka 18. Odluke o komunalnoj naknadi ( Sluţbeni glasnik Općine
Voćin broj 04/06. i 09/08. ), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 16. sjednici, odrţanoj 13. srpnja 2015.
godine, donosi

Z A K LJ U Ĉ A K
KLASA: 363-03/15-01/06
URBROJ: 2189/11-01-15-2
…………………………………………………………………………………………………...
PREDRAG FILIĆ – Pozvao je vijećnike da podnesu prijedloge za dodjelu javnih priznanja.
…………………………………………………………………………………………………...
ZORICA USKOKOVIĆ – Zatraţila je da se odgovori o planovima za sanaciju pozornice u
parku.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je da se radi o zemljištu u vlasništvu drţave, a procedura
rješavanja sa Drţavnim uredom za upravljanje imovinom je komplicirana i dugotrajna. Moguće je
napraviti projekt sanacije ili srušiti.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Pozornica je u lošem stanju te je potrebno nešto napraviti.
…………………………………………………………………………………………………………..
IVICA EVIĆ – Kada će biti gotovi radovi na igralištu NK Ćeralije?
PREDRAG FILIĆ – Radovi će ubrzo biti gotovi.

Vijećnici su potom kratko raspravljali vezano za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na podruĉju
općine Voćin u vlasništvu drţave i vezano za dolazak inspekcije nogometnog saveza NK Voćinu.
Kako pitanja više nije bilo predsjednik je zakljuĉio rad sjednice Općinskog vijeća u 21 i 40
sati.
ZAPISNIĈAR

PREDSJEDNIK

Sanja Jozić

Joza Jaković

