ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin održane dana 06. listopada 2015. godine
u uredu naĉelnika Općine Voćin s poĉetkom u 18:00 sati.
PRISUTNI ĈLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

JOZA JAKOVIĆ,
JOSIP JOZIĆ,
FRANJO KRISTIĆ,
PAVLE ĐORĐEVIĆ ( pristupio u 18 i 25 sati ),
VLADO DORIĆ ( pristupio u 18 i 30 sati ),
FRANJO PAJTL,
ZORICA USKOKOVIĆ,
ĐORA ĐORĐEVIĆ,
IVICA EVIĆ,
PERA PERIĆ,
ANĐELKO PERIĆ,
VINKO TUNIĆ.

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

PREDRAG FILIĆ, naĉelnik 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
MARICA BIĆANIĆ KRUPA, ravnateljica Djeĉjeg vrtića Jelenko 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 predlože izmjene i dopune
dnevnog reda.
Predsjednik je zatim predložio da se rasprava po toĉki 6.

Razmatranje prijedloga i
donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša za podruĉje Općine Voćin odgodi dok se ne dobije suglasnost Državnog
ureda za zaštitu i spašavanje.
Nakon glasovanja dizanjem ruku utvrĊeno je da je predloženi dnevni red usvojen
jednoglasno, te je za rad sjednice utvrĊen slijedeći

DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin;
2. Aktualna problematika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o
radu za pedagošku 2014./2015. godinu i Godišnjeg plana i izvedbenog programa
rada za radnu 2015./2016. godinu, Djeĉjeg vrtića „Jelenko“ Voćin;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka o davanju predhodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Djeĉjeg vrtića „Jelenko“ Voćin;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obraĉunu
proraĉuna Općine Voćin za razdoblje sijeĉanj - lipanj 2015. godine;

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza
na izgradnji Kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza
na izgradnji Sportskog centra u Voćinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ozakonjenje
nezakonito izgraĊenih graĊevina;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakljuĉka povodom razmatranja Izvješća o radu
Općinskog naĉelnika Općine Voćin za razdoblje 01. sijeĉnja do 30. lipnja 2015.
godine;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – Obavljanje dimnjaĉarskih
poslova na podruĉju Općine Voćin.;
11. Razno.
TOČKA 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 16. sjednice
Općinskog vijeća.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, predsjednik je nakon glasovanja utvrdio da je zapisnik sa
16. sjednice Općinskog vijeća usvojen sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN.
TOČKA 2.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu pitanja i prijedloge, informacije ili druga zapažanja
koja bi se mogla razmotriti pod ovom toĉkom dnevnog reda.
IVICA EVIĆ – Pozdravio je prisutne. Pitao je da li se poduzima šta po pitanju ljekarne i
benzinske.
PREDRAG FILIĆ – Pozdravio je prisutne i odgovorio kako je ljekarna trebala poĉeti sa
radom 01. rujna, ali zbog tehniĉkih problema još uvijek nije otvorena, ali bi trebala poĉeti sa radom u
desetom mjesecu. A što se tiĉe pitanja benzinske postaje bilo je pokušaja od strane Općine da je
privatni vlasnici otvore, ali nije bilo zainteresiranih.
PERA PERIĆ – Pozdravio je prisutne i pitao šta je sa zgradom u Ćeralijama gdje se nalazi
NTL trgovina, odnosno sa prostorijama iznad trgovine. Pitao je može li se u Ćeralijama otvoriti ured
pošte.
PREDRAG FILIĆ – Vezano za pitanje vlasništva nad prostorijama odgovorio je da nisu u
vlasništvu Općine i da nema saznanja ĉije su. Zatim je rekao kako ne vjeruje da moguće otvoriti ured
pošte u Ćeralijama jer se u većim mjestima isti zatvaraju, ali kako postoji usluga Tiska te da je bilo
razgovora oko otvaranja i pružanja takve vrste usluga.
Kako pitanja više nije bilo, predsjednik je zakljuĉio ovu toĉku dnevnog reda.
TOČKA 3.
Po ovoj toĉki dnevnog reda predsjednik je pozvao ravnateljicu Djeĉjeg vrtića da prisutnim
vijećnicima ukratko obrazloži predloženi Zakljuĉak, te je nakon izlaganja ravnateljice vrtića gospoĊe
Marice Bićanić Krupa otvorio raspravu.
FRANJO KRISTIĆ – Pitao je ravnateljicu kako je zadovoljna sa novim djelatnikom.

MARICA BIĆANIĆ KRUPA – Odgovorila je kako postavljeno pitanje nije predmet rasprave
po ovoj toĉki dnevnog reda.
U 18 i 25 sati sjednici pristupa vijećnik gospodin Pavle ĐorĊević.
JOSIP JOZIĆ – Pozdravio je prisutne i rekao kako se prema Izvješću može zakljuĉiti da su
uvjeti radu teški i da li se planira prijem odgojitelja.
MARICA BIĆANIĆ KRUPA – Odgovorila je da je prijem potreban.
U 18 i 30 sati sjednici pristupa vijećnik gospodin Vlado Dorić.
Budući da rasprave po ovoj toĉki dnevnog reda više nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zakljuĉka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN te je na temelju ĉlanka 30. Statuta Općine
Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13 i 2/15. ), Općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
Z A K L J UČ A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2014./2015. godinu i Godišnjeg plana i
izvedbenog programa rada za radnu 2015./2016., Dječjeg vrtića " Jelenko " Voćin
KLASA:601-01/15-01/05
URBROJ: 2189/11-01-15-1
TOČKA 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 izlaganja ravnateljice vrtića
Marice Bićanić Krupa otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj toĉki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio donošenje
predmetnog Zakljuĉka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN te je na temelju ĉlanka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine 10/97, 107/07. i 94/13) i ĉlanka 30. Statuta Općine
Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 2/13. i 2/15. ) Općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
Dječjeg vrtića „JELENKO“ Voćin

KLASA: 601-02/15-01/02
URBROJ: 2189/11-01-15-2
TOČKA 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 Dragice Hrgić i naĉelnika Predraga
Filića otvorio raspravu.

Budući da rasprave po ovoj toĉki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio donošenje
predmetne Odluke, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, te je na temelju ĉlanka 108. i 109.

Zakona o proraĉunu ( NN broj: 87/08., 136/12. i 15/15 ), Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju proraĉuna ( NN broj: 24/13. ) i ĉlanka 42. Statuta općine
Voćin ( Službeni glasnik broj: 2/13. i 2/15. ), Općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
Polugodišnji obračun Proračuna Općine Voćin za razdoblje siječanj – lipanj 2015.
godine
KLASA:400-04/15-01/01
URBROJ:2189/11-01-15-1
TOČKA 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 nakon kraćeg izlaganja naĉelnika
Predraga Filića otvorio raspravu.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Pitao je tajnika da li ĉlanak 4. u Odluci treba tako stajati kako je
navedeno u prijedlogu Odluke.
SIMODEJAN PERIĆ – Rekao je da je došlo do pogreške u pripremi Odluke i da se ĉlanak
odnosi na Votina d.o.o.
Budući da rasprave po ovoj toĉki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio donošenje
predmetne Odluke, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, te je na temelju ĉlanka 127. Zakona o

gradnji („Narodne novine“ broj153/13.) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Službeni glasnik
Općine Voćin“, broj 02/13. i 02/15.) Općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
ODLUKU
o prijenosu investitorskih prava i obveza na izgradnji
Kogeneracijskog postrojenja na šumsku biomasu
KLASA:361-03/15-01/19
URBROJ:2189/11-01-15-1
TOČKA 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 nakon kraćeg izlaganja naĉelnika
Predraga Filića otvorio raspravu.
JOSIP JOZIĆ – Pitao je hoće li klub biti gruntovni vlasnik.
PREDRAG FILIĆ – Odgovorio je da to ovisi o uvjetima natjeĉaja, odnosno što će zahtjevati
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Općina će zatražiti zabilježbu
zabrane otuĊenja ili opterećenja bez suglasnosti Općine.

Kako rasprave po ovoj toĉki dnevnog reda više nije bilo, predsjednik je predložio donošenje
predmetne Odluke, te je svoj prijedog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, te je na temelju ĉlanka 127. Zakona o

gradnji („Narodne novine“ broj153/13.) i ĉlanka 30. Statuta Općine Voćin („Službeni glasnik
Općine Voćin“, broj 02/13. i 02/15.) Općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
ODLUKU
o prijenosu investitorskih prava i obveza na izgradnji
Sportskog centra u Voćinu
KLASA:361-03/15-01/18
URBROJ:2189/11-01-15-1
TOČKA 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 nakon kraćeg izlaganja Sanje Jozić i
naĉelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Kako rasprave po ovoj toĉki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio donošenje
predmetne Odluke, te je svoj prijedog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, te je na temelju ĉlanka 6. Zakona o

postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama ( NN. br. 86/12 i 143/13 ) i ĉlanka 40. Statuta
Općine Voćin ( Službeni glasnik 2/13 i 2/15. ), općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti za ozakonjenje nezakonito izgraĎenih graĎevina
KLASA:363-05/15-01/18
URBROJ:2189/11-01-15-2
TOČKA 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 kraćeg izlaganja naĉelnika
Predraga Filića otvorio raspravu.
Kako rasprave po ovoj toĉki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio donošenje
predmetnog Zakljuĉka, te je svoj prijedog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, te je na temelju članka 42. Statuta

Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 2/13. i 2/15.) i članka 45. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 4/09., 7/09. i 2/13.)
i Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Voćin, Općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Voćin za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

KLASA:021-05/15-01/16
URBROJ:2189/11-01-15-1
TOČKA 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 kraćeg izlaganja tajnika
Simodejana Perića otvorio raspravu.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Vinko Tunić, Josip Jozić, Pavle
ĐorĊević, predsjednik vijeća Joza Jaković, tajnik Simodejan Perić, predsjednik je predložio donošenje
predmetne Odluke, te je svoj prijedog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrĊeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa 12
glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN, te je na temelju ĉlanka 26. stavka 1.

Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.), ĉlanka 12. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i ĉlanka 30. Statuta
Općine Voćin (Službeni glasnik, broj 2/13. i 2/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti - Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Voćin
KLASA:363-02/15-01/08
URBROJ:2189/11-01-15-8
TOČKA 11.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu druge prijedloge i zapažanja.
JOSIP JOZIĆ – Zatražio je da se za sljedeću sjednicu pripremi Izvješće Povjerenstva o
elementarnim nepogodama koje su bile tijekom 2015. godine.
ZORICA USKOKOVIĆ – Pitala je što je sa raspravom o promjeni imena nogometnom
igralištu „Livadak“.
PREDRAG FILIĆ – Odgovorio je kako će se uskoro i to pitanje riješiti.
Kako drugih prijedloga i zapažanja više nije bilo predsjednik je zakljuĉio rad sjednice
Općinskog vijeća u 19 i 12 sati.
ZAPISNIĈAR
Sanja Jozić

PREDSJEDNIK
Joza Jaković

