ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin, održane dana 13. svibnja 2016. godine
u uredu načelnika Općine Voćin s početkom u 18:00 sati

PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JOZA JAKOVIĆ,
JOSIP JOZIĆ,
VLADO DORIĆ,
FRANJO PAJTL,
ZORICA USKOKOVIĆ,
ĐORA ĐORĐEVIĆ - sjednici pristupio u 18:40 sati,
PAVLE ĐORĐEVIĆ,
IVICA EVIĆ,
PERA PERIĆ,
ANĐELKO PERIĆ,
FRANJO KRISTIĆ.

ODSUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.

VINKO TUNIĆ.

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

PREDRAG FILIĆ, načelnik Općine Voćin,
KREŠIMIR DORIĆ, zamjenik načelnika Općine Voćin,
SIMODEJAN PERIĆ, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin,
DRAGICA HRGIĆ, voditeljica računovodstva Općine Voćin,
SANJA JOZIĆ, viši upravni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu 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 čime je ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje. Zatim je pozvao vijećnike
da predlože izmjene i dopune dnevnog reda.
Nakon glasovanja dizanjem ruku utvrđeno je da je predloženi dnevni red
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je za rad
sjednice utvrđen slijedeći
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DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin;
2. Aktualna problematika;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Godišnjeg obračuna
proračuna Općine Voćin za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna
Proračuna Općine Voćin za 2016. godinu;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju II. izmjena i dopuna
Statuta Dječjeg vrtića „Jelenko“ Voćin;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Sobunar;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju financijskog
Izvješća civilnih i sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Voćin za 2015.
godinu;
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2015.
godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku
sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
području Općine Voćin za 2015. godinu;
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku
sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Voćin za 2015. godinu;
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Voćin za 2015. godinu;
14. Razno.
TOČKA 1.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća.
Zatim je pozvao prisutne da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik sa 21.
sjednice Općinskog vijeća.
Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, predsjednik je nakon glasovanja utvrdio da
je zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i
0 SUZDRŽANIH glasova.
TOČKA 2.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu pitanja i prijedloge, informacije ili
druga zapažanja koja bi se mogla razmotriti pod ovom točkom dnevnog reda.
ZORICA USKOKOVIĆ – Zatražila je da se odgovori zašto su poskupile dimnjačarske
usluge?
PREDRAG FILIĆ – Cjenik usluga je usvojen na sjednici Općinskog vijeća. Zatim je
vijećnicima pročitao cijene dimjnjačarskih usluga.
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ZORICA USKOKOVIĆ – Gdje se mogu dobiti sredstva za špricanje korova na
grobljima?
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako općina ima ovlaštenu osobu za rukovanje
pesticidima i da će se ista nabaviti.
ZORICA USKOKOVIĆ – Kada se počinju kositi groblja?
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako će se groblja urediti kao i prošle godine, te
pojasnio probleme s nedostatkom radnika na održavanju zelenih površina.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Na sjednici Općinskog vijeća kada se donosila Odluka o
dodjeli koncesije za dimnjčarske usluge izjavljeno je kako se cijene neće mijenjati.
Međutim, proizlazi da je cijena veća u odnosu na raniju.
SIMODEJAN PERIĆ – Ukratko je obrazložio postupak i probleme koji su se pojavili
prilikom dodjele koncesije i rekao kako je u ugovoru cijenik koji je ponuđen.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako postoji problem naplate usluga jer veliki broj
građana ne plaća račune. Kada bi naplata bila veća vjerojatno bi i cijena usluga bila
manja.
PERA PERIĆ – Dali su osobe starije od 65 godina oslobođene plaćanja komunalne
naknade jer su dobili račune za plaćanje istih?
JOZA JAKOVIĆ – Osobe starije od od 65 godina oslobođenesu plaćanja komunalne
naknade ali su dužne svake godine podnijeti pisani zahtjev za oslobođenje.
JOSIP JOZIĆ - Rekao je kako se oslobođenje odnosi na osobe koje su starije od 65
godina, ali ne i ako je slučaj da s njima žive djeca i unuci.
PERA PERIĆ – Da li općina može zatražiti da se poljoprivredno zemljište koje se
nalazi u zakupu proda kao što je slučaj u susjednim općinama?
PREDRAG FILIĆ – Prodaja zemljišta je zabranjena, osim u slučaju kada se radi o
susjednim parcelama i pritom površina ne smije biti veća od 1 ha.
PERA PERIĆ – Koja je procedura za obnovu fasada kroz projekt energetske
obnove i kome se treba obratiti?
Zatim je ponovno zatražio da se postave oglasne ploče.
PREDRAG FILIĆ – Vezano za obnovu fasada rekao je kako natječaj provodi Fond
za zaštitu okoliša. Općina će sudjelovati u sufinanciranju dijela radova sukladno
osiguranim sredstvima u proračunu.
Za ovu godinu još uvijek nije objavljen natječaj i još se nezna kakav će biti omjer
sufinanciranja. Organizirali smo predavanje na kojem su se građani mogli informirati o
svim pitanjima vezanim za natječaje Fonda.
PERA PERIĆ – Rekao je kako je potrebno pokositi zelene površine u središtu
naselja Ćeralije i kako je potrebno zaštiti zgradu Mjesnog doma od uništavanja.
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FRANJO KRISTIĆ – Kada će se priključiti voda i struja na groblju u Ćeralijama.
SIMODEJAN PERIĆ – Izvršeni su radovi na priključku vode.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako nije imao saznanja za problem struje i kako će se
problem riješiti.
FRANJO PAJTL – Hoće li se ponovno organizirati predavanje za rukovanje
pesticidima?
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako je općina ranije organizirala predavanja i u
suradnji s Pučkim učilištem Slatina organizirat ćemo ih ponovno ukoliko se prijavi
najmanje 20-ak osoba.
JOSIP JOZIĆ – Dom u Ćeralijama je napravljen, ali nedostaje inventar. Kada će se
dom staviti u funkciju.
PREDRAG FILIĆ – Dom će biti stavljen u funkciju u mjesecu lipnju.
doma.
raditi?

ĐORA ĐORĐEVIĆ – Prijedlog da se izvrši kompenzacija za inventar za potrebe
JOSIP JOZIĆ – Imate li saznanja o početku javnih radova i broju osoba koje će

PREDRAG FILIĆ – Dobili smo odobrenje za 10 radnika, ali prije raspisivanja
natječaja zaprimili smo obavijest da se odgađa do daljnjeg provedba javnih radova.
ANĐELKO PERIĆ – Od načelnika je zatražio da odgovori kada će se riješiti
problem pitke vode.
PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako ubrzo očekuje riješavanje navedenog problema.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – Zatražio je da se odgovori o realizaciji kapitalnih investicija:
kanalizacija II. faza, završetak sportskog centar u Ćeralijama i radovi na terenu u Voćinu,
pogon u Poduzetničkoj zoni, rješavanje pitanja imovine na Kosovu?
PREDRAG FILIĆ – Na igralištu u Ćeralijama su pri kraju infrastrukturni radovi, a
ostatak radova smo nominirali na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja.
Za nogometni teren u Voćinu smo utrošili određena sredstva, a također smo i
izradili projekt i očekujemo natječaje iz europskih fondova kako bi isti prijavili jer se
radi o investiciji od 600.000,00 eura.
Vezano za pogon u Poduzetničkoj zoni oprema bi trebala doći sredinom lipnja, a
pitanje imovine na Kosovu bi trebali zajedno riješavati.
JOSIP JOZIĆ – Rekao je kako 90% građana nema riješeno pitanje vlasništva
imovine na Kosovu.
PAVLE ĐORĐEVIĆ – Zatražio je da se odgovori što se riješilo po pitanju
stambenog zbrinjavanja obitelji Marijana Čović i Zefe Jaković?
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PREDRAG FILIĆ – Rekao je kako su imali sastanak po pitanju stambene
problematike. Slučaj Marijana Čovića je pozitivno riješen i on neće biti deložiran. Zatim
je rekao kako postoji problem s kućom Luke Jozić i Petra Jozić.
Dovoreno je da se za područje općine poveća broj odobravanja stambenog
zbrinjavanja s pet na ukupno deset kao bi se riješili svi zahtjevi. U suradnji s Uredom za
obnovu nastojat ćemo riješiti sva sporna pitanja.
TOČKA 3.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon obrazloženja
voditeljice računovodstva Dragice Hrgić i načelnika Predraga Filić otvorio raspravu.
JOSIP JOZIĆ – Rekao je kako je uočio više od 20 novih stavki, i da je bilo potrebno
bolje planirati.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo, predsjednik je
predložio donošenje predmetne Odluke, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je temeljem članka 110.
Zakona o proračunu ( NN br. 87/08., 136/12., 15/15. ) i članka 30. Statuta Općine Voćin
(Službeni glasnik Općine Voćin br. 2/13, 2/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 22.
sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine, donijelo
Obračun Proračuna Općine Voćin za razdoblje siječanj – prosinac
2015. godine
KLASA: 400-08/16-01/05
URBROJ: 2189/11-01-16-1
TOČKA 4.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon obrazloženja načelnika
Predraga Filić i voditeljice računovodstva Dragice Hrgić otvorio raspravu.
JOSIP JOZIĆ – Vezano za rashode zatražio je da se objasni stavka dokapitalizacija
tvrtke?
Stavka za studente je smanjena za 57%.
Donacija za sport je mala s obzirom na prošlu godinu.
U Proračunu je predviđena kapitalna donacija župi, ali nije navedeno kojoj.
Udrugama se odobravaju znatna sredstva, ali se iz Proračuna ne vidi što se nudi
stanovnicima općine.
PREDRAG FILIĆ – Dokapitalizacija je osiguravanje dodatnih sredstava.
ĐORA ĐORĐEVIĆ – U Proračunu nije planirana kanalizacija.
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PREDRAG FILIĆ – Ostatak projekta kanalizacije Voćin i projekt Ćeralija će se
realizirati do kraja sljedeće godine uz pomoć Hrvatskih voda. Prijedlog će biti da se
projekti prenesu na KOMRAD, a da se općina bavi drugim projektima. Situacija nije
dobra, a uloga općine je razvoj infrastrukture.
Nakon daljnje rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni, predsjednik je predložio
donošenje predmetne Odluke, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 39. Zakona o proračunu (NN RH broj 87/08, 36/12. i 15/15.) i članka 30. Statuta
općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 2/13. i 2/15 ), Općinsko vijeće Općine
Voćin, na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine, donijelo
I. Izmjene i dopune
proračuna Općine Voćin za 2016. godinu
KLASA: 400-08/16-01/06
URBROJ: 2189/11-01-16-1
TOČKA 5.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon obrazloženja višeg
upravnog referenta Sanje Jozić otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zaključka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine 10/97, 107/07.
i 94/13) i članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 2/13. i
2/15. ) Općinsko vijeće Općine Voćin, na 22. sjednici održanoj dana 13. svibnja 2016
godine, donijelo
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Statuta
Dječjeg vrtića „JELENKO“ Voćin
KLASA: 601-02/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 6.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kratkog izlaganja
načelnika Predraga Filić otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetne Odluke, te je svoj prijedlog dao na glasovanje
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Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je temeljem
članka 91. Zakona o vodama (“Narodne novine” br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i
14/14) u daljnjem tekstu: Zakon o vodama, članka 7. Pravilnika o uvjetima za
utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta («Narodne novine» br. 66/11. i 47/13. u
daljnjem tekstu: Pravilnik), uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, KLASA: 32503/16-01/082, URBROJ: 374-22-2-16-2, od 21. ožujka 2016. godine, i članka 30. Statuta
Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 02/13. i 02/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na
22. sjednici, dana 13. svibnja 2016. godine, donijelo
Odluku
o zaštiti izvorišta SOBUNAR
KLASA: 325-03/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 7.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kraćeg izlaganja
načelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Nakon dugotrajne rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, predsjednik je
predložio donošenje Zaključka kojim se odgađa glasanje po ovoj točki za sljedeću
sjednicu Općinskog vijeća, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 42. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik broj 2/13., 2/15.), , Općinsko vijeće
Općine Voćin na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine. donijelo
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja financijskih izvješća civilnih i sportskih udruga korisnika
proračuna Općine Voćin za 2015. godinu

KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2189/11-02-16-1
TOČKA 8.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kraćeg izlaganja
načelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zaključka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin br. 02/13., 2/15.), a u
svezi sa stavkom 5. članka 30., Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/037

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09; 79/09), Općinsko Vijeće Općine Voćin
na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
KLASA: 363-01/16-01/07
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 9.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kraćeg izlaganja
načelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zaključka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin br. 02/13., 2/15. ), a u
svezi sa stavkom 4. članka 28., Zakona o komunalnom gospodarstvu ( N.N. br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09; 79/09), Općinsko Vijeće Općine Voćin
na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
KLASA: 363-01/16-01/08
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 10.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kraćeg izlaganja
načelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zaključka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 65. stavka 3. Zakona o šumama (“Narodne novine “ br. 140/05, 82/06, 129/08,
80/10 i 124/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11,144/12 i 18/13 - pročišćeni
tekst) i članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. i
02/15. ),Općinsko vijeće Općine Voćin, na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine,
donijelo
8

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
KLASA: 321-04/16-01/01
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 11.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kraćeg izlaganja
načelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zaključka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 20. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12), članka 31.
stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“,
broj 86/12 i 143/13), članka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11,144/12 i 18/13 - pročišćeni
tekst) i članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. i
02/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine,
donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Voćin za 2015. godinu
KLASA: 363-05/16-01/05
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 12.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kraćeg izlaganja
načelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zaključka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 44. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj
39/13) i članka 30. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. i
02/15. ), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine,
donijelo

9

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin u 2015.
godini
KLASA: 320-01/16-01/02
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 13.
Predsjednik je rekao da je materijal za rad po ovoj točki dnevnog reda dostavljen
uz poziv i materijale za sjednicu Općinskog vijeća. Zatim je nakon kraćeg izlaganja
načelnika Predraga Filića otvorio raspravu.
Budući da rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio
donošenje predmetnog Zaključka, te je svoj prijedlog dao na glasovanje.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika
usvojen sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova, te je na temelju
članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/2013),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15) i članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin broj 02/13. i
02/15.), Općinsko vijeće Općine Voćin, na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Voćin za 2015. godinu
KLASA: 351-01/16-01/04
URBROJ: 2189/11-01-16-2
TOČKA 14.
Predsjednik je pozvao vijećnike da iznesu druge prijedloge i zapažanja.
Kako prijedloga i zapažanja nije bilo predsjednik je zaključio rad sjednice
Općinskog vijeća u 20 i 03 sati.
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK

Sanja Jozić,v.r.

Joza Jaković,v.r.
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