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Na temelju članka 62. stavak 6. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/16) i članka 16. iz Odluke
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (“Službeni glasnik Općine Vojnić” 06/18)
Općinsko vijeće Općine Vojnić temeljem članka 30. Statuta Općine Vojnić (“Službeni glasnik
Općine Vojnić” 03/18 i 06/18) na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine donosi
slijedeću

ODLUKU
o sufinanciranju sterilizacije pasa

I.
Općina Vojnić će do 30.06.2019.godine sufinancirati iz Proračuna za 2019.godinu trajnu
sterilizaciju ženki pasa starijih od 9 mjeseci, a sukladno odredbama članka 16. Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (“Službeni glasnik Općine Vojnić” 06/18).
II.
Posjednik psa koji ima prebivališne na području općine Vojnić ima pravo na sufinanciranje
iznosa sterilizacije. Iznos sufinanciranja je 300,00 kn po jednom dostavljenom računu o
izvršenoj sterilizaciji ženke psa od strane ovlaštene veterinarske stanice.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović

KLASA: 021-01/19-01/09
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju članka 30. Statuta općine Vojnić ( „Službeni glasnik Općine Vojnić“ 03/18 i 06/18),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine daje
prethodnu

SUGLASNOST

I.
Daje se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Vojnić“ prethodna suglasnost na
prijedlog pravilnika o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vojnić“.
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II.
Ova suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović

KLASA: 601-01/19-01/01
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,
107/07, 94/13) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ 03/18 i
06/18), Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 18. ožujka 2019.
godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vojnić
Članak 1.
Broj bodova za svaku prijavu za upis utvrđuje se primjenom kriterija kako slijedi:
Redni broj
Opis kriterija
Broj bodova
1.
Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
20
2.
Dijete s oba zaposlena roditelja
( 100% zaposlenje - puno radno vrijeme)
20
3.
Dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem
20
4.
Dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju,
a drugi je zaposlen
10
5.
Dijete čiji su oba roditelja na redovitom školovanju
10
6.
Dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez
odgovarajuće roditeljske skrbi
7
7.
Dijete koje živi samo s jednim nezaposlenim roditeljem
6
8.
Dijete koje živi s oba roditelja gdje je jedan zaposlen,
a drugi nezaposlen
6
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dijete iz obitelji s troje i više djece
Dijete s teškoćama u razvoju
Dijete samohranog roditelja
Dijete u godini polaska u školu
Dijete korisnika doplatka za djecu
Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje
Dijete koje je prethodne godine bilo na listi čekanja
( za svaku godinu računa se bod)

4
3
2
1
1
1
1

U slučaju da dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, prvenstvo upisa ima ono dijete čiji
su brat ili sestra korisnici Dječjeg vrtića Vojnić, a ako se na taj način ne može odrediti prvenstvo
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prednost ima dijete starije kronološke dobi. Komisija uz prethodno mišljenje stručne službe
Dječjeg vrtića može izvanredno odobriti upis djeteta mimo liste.
Članak 2.
Upis djece provodi se sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava
i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića kome je osnivač Općina Vojnić.
Članak 3.
U skladu s planom upisa u Dječjem se vrtiću svake godini vrši OBJAVA UPISA za upis djece
radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja.
Dječji vrtić u objavi upisa daje detaljne podatke o svim programima i broju djece koju upisuje.
Objava upisa se stavlja na mrežne stranice dječjeg vrtića (osnivača) i oglasne ploče Dječjeg
vrtića.
Članak 4.
Ova odluka stapa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Općine
Vojnić.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović

KLASA: 601-01/19-01/02
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju članka 48. st. 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (NN 10/97, 107/07
i 94/13) i članka 3. Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba
u djelatnosti predškolskog odgoja na području Županije (Glasnik Karlovače županije br.17/06)
te članka 30. Statuta Općine Vojnić, Općinsko vijeće Općine Vojnić, na sjednici održanoj dana
18. ožujak 2019. donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Vojnić od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.
Ovom Odluku utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vojnić (u daljnjem tekstu:
Dječji vrtić) od roditelja/korisnika usluga.
Članak 2.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se sljedeći programi za djecu rane i predškolske dobi:
1. redoviti cjelodnevni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (u nastavku teksta: redoviti program)
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2. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s
teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u osnovnu školu,
3. posebni program predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece i zahtjevima
roditelja:
- program ranog učenja stranih jezika.
Članak 3.
Za obavljanje usluga iz čl. 2. ove Odluke puna ekonomska cijena za redoviti program Dječjeg
vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovu ukupnih godišnjih rashoda i prihoda na
temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 4.
Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani Državnim
pedagoški standardom predškolskog odgoja i obrazovanja i stvarne rashode provedbe svakog
pojedinog programa (nepredviđeni rashodi i dr. osim izgradnje i adaptacije objekta)
Članak 5.
Ekonomska cijena za 9-satni program iznosi 2.260,00 kn
Članak 6.
Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području
Općine Vojnić, u ekonomskoj cijeni redovitih 9-satnih programa određuje se kako slijedi:
- redoviti 9-satni program u okviru redovitog programa.................1.760,00 kn - osnivač
..........................................................................................................500,00 kn - roditelj
Članak 7.
Roditelj-korisnik usluge Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području općine Vojnić plaća
punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 5. ove Odluke
Izuzeto od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na
području druge jedinice lokalne samouprave čiji je čelnik sklopio ugovor o sufinanciranju
programa predškolskog odgoja djece sa osnivačem Dječjeg vrtića Vojnić, a kojim su regulirana
međusobna prava i obveze, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci
predstavničkoj tijela te jedinice lokalne samouprave.
Članak 8.
Iznos sudjelovanja roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području općine Vojnić u punoj
mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, smanjuje se
kako slijedi:
- roditelji sa dvoje djece u Vrtiću za 20% od iznosa utvrđenog za odgovarajući program;
- roditelji sa troje djece u Vrtiću za 30%, roditelji sa četvero djece u Vrtiću za 40% od iznosa
utvrđenog za odgovarajući program;
- roditelji sa petero ili više djece u Vrtiću oslobađaju se sudjelovanja u cijeni programa.
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Korisnici usluga čija djeca imaju samo jednog živog roditelja ostvaruju pravo na umanjenje
sudjelovanja u cijeni programa za dodatnih 20% po djetetu.
Korisnici usluga koji primaju stalnu novčanu pomoć na temelju Rješenja Centra za socijalnu
skrb u Karlovcu ostvaruju pravo na umanjenje od 20% od iznosa utvrđenog za odgovarajući
program.
Članak 9.
Izuzeto od odredaba ove Odluke, oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg
vrtića:
- djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata,
- djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta temeljem
rješenja ovlaštene Komisije za utvrđivanje invaliditeta,
- djeca bez oba roditelja.
Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa za djecu invalida Domovinskog rata u
postotku koji odgovara stupnju invaliditeta roditelja utvrđenog na temelju ovlaštene Komisije
za utvrđivanje invaliditeta.
Članak 10.
Korisnici usluga Vrtića se obvezuju da će se utvrđeni iznos naknade uplaćivati unaprijed za
svaki tekući mjesec, najkasnije do 20-tog u mjesecu na HR7323400091850300008, poziv na
broj 687803-OIB korisnika.
Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana do isteka zadnjeg dana dospijeća
obveze iz stavka 1. ovog članka, Vrtić će otkazati pružanje usluga, a potraživanje će naplatiti
putem suda.
Vrtić će također otkazati roditelju čije –ja dijete-dijeca izostaje-ju iz Dječjeg vrtića, a roditelj o
razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana od početka izostanka.
Članak 11.
Ako korisnik ispisuje dijete iz Vrtića dužan je o tome obavijestiti Vrtić pismenim putem
najmanje 15 dana prije ispisivanja djeteta.
Članak 12.
Korisnici usluga Vrtića plaćaju punu cijenu bez obzira na broj dana koje dijete provede u
ustanovi, osim u slučajevima:
Bolest djeteta u neprekidnom trajanju od 6 radnih dana vrtića i više uz predočenje liječničke
potvrde, uplata se umanjuje za broj dana bolovanja (može iznositi najviše 50%)
Boravak djeteta u bolnici i oporavak nakon izlaska iz bolnice uz predočenje liječničke potvrde
(uplata se umanjuje 100% za te dane)
Godišnji odmor korisnika usluga (uplata se umanjuje 50% uz predočenje potvrde)
Korištenje kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u vrtiću, cijena se umanjuje 100%
Druge eventualne propuste kao posljedicu nepredviđenih okolnosti od slučaja do slučaja
rješava ravnatelj ustanove na pismeni zahtjev korisnika usluga.
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Članak 13.
Dječji vrtić u skladu s odredbama ove Odluke sa roditeljima-korisnicima usluga zaključuje
Ugovor u kojem se definiraju prava i obveze ugovornih strana.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović

KLASA: 601-01/19-01/03
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju članka 30. Statuta općine Vojnić (“Službeni glasnik Općine Vojnić” 03/18 i 06/18)
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine donosi
slijedeću
ODLUKU
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića “Vojnić”
I.
Razrješava se dužnosti ravnateljica Dječjeg vrtića “Vojnić” Branka Linta iz Gvozda,
Podgorje 65.
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović

KLASA: 021-01/19-01/10
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju članka 30. Statuta općine Vojnić (“Službeni glasnik Općine Vojnić” 03/18 i 06/18)
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine donosi
slijedeću
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića “Vojnić”
I.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića “Vojnić” imenuje se Ivana Štajduhar,
Podcetin 99, Cetingrad 47222.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović

KLASA: 021-01/19-01/11
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

Temeljem članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i
115/18), Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištima na
području Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 3/18 i 6/18) i članka 30. Statuta
Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 9/16 i 7/18), Općinsko vijeće na svojoj sjednici
održanoj 18.03.2019. godine donosi
Zaključak
o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izviješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini,
KLASA: 022-05/19-01/15; URBROJ: 2133/17-01-4/8-19-01 od dana 14. veljače 2019. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu Zaključka i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak zajedno s Izvješćem dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj
agenciji za poljoprivredu i hranu, a objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Vojnić“ i stupa
na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 022-05/19-01/15
URBROJ: 2133/17-03-4/8-19-02
U Vojniću, 18. ožujka 2019. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović
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Na temelju članka 17. stavak 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („ Narodne novine“
82/15) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („ Službeni glasnik općine Vojnić“ 03/18 i 06/18),
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine donosi
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U OPĆINI VOJNIĆ ZA 2018. GODINU
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove
iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito
funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Civilna zaštita je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika Civilne zaštite u reagiranju na
katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
Civilne zaštite u prevenciji, reagiranju i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
PLANSKI DOKUMENTI
Općina Vojnić ima propisane akte koji su od značaja za sustav civilne zaštite:
-Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Vojnić, 2018. Klasa:810-01/18-01/05,
Urbroj:2133/17-03-18-01 od 05.09.2018. godine.
-Plan zaštite i spašavanja općine Vojnić(Klasa: 810-03/14-01/02, Urbroj: 2133/17-01-14-01 od
14. veljače 2014. godine),
-Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Vojnić, KLASA: 810-01/17-01/13,
URBROJ: 2133/17-01-17-01, od 24. srpnja 2017. godine
-Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vojnić, KLASA: 810-01/17-01/02, URBROJ: 2133/17-03-02-17-02, od 07. travnja
2017. godine.
-Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Vojnić za razdoblje 20162019. godine (Klasa: 023-05/16-01/27, Urbroj: 2133/17-03-02-16-02 od 01. ožujka 2016.
godine),
-Odluka o donošenju Plana vježbi civilne zaštite u 2018. godini (Klasa: 810-01/17-01/09,
Urbroj: 2133/17-01-17-1 od 10. srpnja 2017. godine),
-Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite (Klasa: 810-01/1701/17, Urbroj: 2133/17-01-17-01 od 26. listopada 2017. godine),

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ
OPERATIVNE SNAGE
Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Vojnić su:
1. Stožer civilne zaštite,
2. Operativne snage vatrogastva,
3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
4. Udruge,
5. Postrojbe i Povjerenici civilne zaštite,
6. Koordinatori na lokaciji,
7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

10

03/19

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ

U 2018. godini općina Vojnić je provodila predviđene godišnje planove i programe civilne
zaštite:
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite Općine Vojnić imenovan je Odlukom općinskog načelnika općine Vojnić
KLASA:810-01/17-01/13 URBROJ: 2133/17-01-17-1 od 24. srpnja 2017. godine. Sastoji se od
načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 8 članova. Stožer civilne zaštite je stručno,
operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje
i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava
civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom stožera civilne zaštite općine
Vojnić rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima
općinski načelnik općine Vojnić. Stožer civilne zaštite općine Vojnić je upoznat sa Zakonom
o sustavu civilne zaštite, pod zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite i
načelima sustava civilne zaštite. Članovi stožera civilne zaštite općine Vojnić osposobljeni su
za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Na prostoru Općine ne postoji organizirana postrojba Civilne zaštite opće namjene, kao posebni
formacijski sastav za pružanje pomoći redovnim operativnim snagama.
VATROGASTVO
Općina Vojnić je donijela Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara (odluka Općinskog
vijeća Klasa:214-02/14-01/02 Urbroj:2133/17-01-14-01 od 15.listopada 2014. godine) te
ažuriranje Plana zaštite od požara (studeni 2017).
Donesene su i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
općine Vojnić od 16.lipnja 2016 (Službeni glasnik Općine Vojnić:09/16), te Izmjene i dopune
Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu od 18. svibnja 2018. godine.
(Službeni glasnik Općine Vojnić: 07/18).
Tijekom 2018. godine održani su pripremni sastanci Stožera civilne zaštite za ljetnu
protupožarnu sezonu.
Donijet je i Provedbeni operativni Plan unapređenja zaštite od požara na području općine
Vojnić za 2018. godinu.
Odredbe Provedbenog operativnog plana uspješno su provedene.
U 2018 godini nabavljen je dio oprema za DVD koja je nedostajala za učinkovitu vatrogasnu
službu.
Na području Općine Vojnić nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluje
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojnić. Navedeno društvo je središnje društvo.
DVD Vojnić operativno pokriva područje Općine Vojnić. Trenutno broji 50 članova, i svi imaju
položen vatrogasni ispit a od njih 21(operativni vatrogasac) ima valjan liječnički pregled i
plaćeno osiguranje. DVD Vojnić ima 7 vozila. Od vozila nedostaje cisterna za prijevoz pitke
vode.
U prošloj godini zabilježena je ukupno 21 intervencija.
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Dana 28. listopada 2018. u osnovnoj školi Vojnić i Dječjem vrtiću provedena je zajednička
vježba sa žurnim službama Karlovačke županije. DVD Vojnić je uspješno odradio zadatke u
tekućoj godini.
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Načelnik Općine Vojnić donio je Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite za Općinu Vojnić. Za područje Općine Vojnić imenovano je 8 povjerenika civilne
zaštite te 8 zamjenika. Povjerenici civilne zaštite imaju izuzetno važnu ulogu, kako u preventivi,
tako i tijekom djelovanja cjelovitog sustava civilne zaštite u velikim nesrećama.
HCK-općinsko društvo Vojnić
Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić popunjeno je s 1 djelatnikom kojim se u raznim
aktivnostima priključuje do 10 volontera. Crveni križ općine Vojnić aktivno sudjeluje u svim
svojim osnovnim djelatnostima i za područje Općine Vojnić.
Općina Vojnić ima dobru suradnju sa HGSS- stanicom Karlovac koja obavlja svoje specijalne
zadaće spašavanja.
PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vojnić su dio operativnih snaga
sustava civilne zaštite Općine Vojnić. Navedene pravne osobe sudjeluju s ljudskim snagama i
materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite:
- Vojnić Komunalac d.o.o.,
- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.
Redovne snage (pravne osobe) koje djeluju na području općine Vojnić, a nisu u nadležnosti
Općine i postupaju prema vlastitim operativnim planovima su:
Dom zdravlja Vojnić s pripadajućim ambulantama,
MUP Policijska postaja Vojnić,
Centar za socijalnu skrb Karlovac- Podružnica Vojnić,
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Karlovac,
Hrvatski telekom ,
Županijska uprava za ceste Karlovačke županije Karlovac,
Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Karlovac, Šumarija Vojnić,
Veterinarska ambulanta Vojnić
Benzinska postaja Ina- Vojnić.
ZAKLJUČAK
Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vojnić možemo
zaključiti da je ona dobro organizirana. Posebice se to ogleda u sustavu vatrogastva za koji su
izdvojena najveća financijska sredstva i koji je glavni nositelj cjelokupnog sustava civilne
zaštite na području općine Vojnić.
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OPIS POZICIJE
1.VATROGASTVO (DVD Vojnić)
2.CRVENI KRIŽ
3.GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
SVEUKUPNO ZA CIVILNU ZAŠTITU

OSTVARENO U 2018.
381.412,66 kn
85.000,00 kn
10.000,00 kn
476.412,66 kn

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Vojnić za 2018. godinu objaviti će se u
"Službenom glasniku Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović

KLASA: 810-01/19-01/01
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

Na temelju članka 17. stavak 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („ Narodne novine“
82/15) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („ Službeni glasnik općine Vojnić“ 03/18 i 06/18), Općinsko
vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 18. ožujka 2019. godine donosi
PLAN RAZVOJA SUSTVA CIVILNE ZAŠTITE ZA
2019. GODINU S TROGODIŠNJIM
FINANCIJSKIM UČINCIMA
I
Općina Vojnić ovim Planom utvrđuje aktivnosti koje će provoditi u tijeku 2019. godine radi
unaprjeđenja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja stupnja sigurnosti građana od mogućih
nepogoda na području Općine Vojnić, te sukladno Proračunu za 2019. godinu i proračunskoj
projekciji.
II
Općina Vojnić u tijeku 2019. godine planira slijedeće aktivnosti:
-

praćene stanja vodotoka na području općine, a naročito u vremenu pojačanih padalina,
proljeće i jesen,
edukacija operativnih snaga civilne zaštite Općine Vojnić,
organizirati i provesti vježbu sustava CZ sukladno Planu vježbi za tekuću godinu,
provoditi Provedbeni operativni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području općine
Vojnić,
u suradnji sa DVD-om Vojnić raditi na edukaciji stanovništva iz područja protupožarne zaštite
i poduzimati preventivne mjere zaštite od požara.
III

Tijekom 2019. godine pokrenuti postupak za usklađivanje sustava civilne zaštite s novim
propisima, a sve sukladno donesenim i propisima po nadležnim državnim i regionalnim tijelima te
donijeti novi Plan djelovanja civilne zaštite Općine Vojnić.
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IV
Za provedbu planiranih mjera Općina Vojnić osigurat će u Proračunu za 2019. godinu potrebna
novčana sredstva.
V
Za razvoj sustava civilne zaštite Općina Vojnić planira osigurati novčana sredstva prikazana u tabeli
trogodišnjeg financijskog plana .
TABELA TROGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA
SREDSTVA ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTIT E OPĆINE VOJNIĆ
REDNI BROJ NAZV SUBJEKTA 2019. GODINA 2020. GODINA 2021. GODINA
1.
DRUŠTVO
85.000,00 kn
86.700,00 kn
86.700,00 kn
CRVENOG KRIŽA
VOJNIĆ
2.
DOBROVOLJNO
1.345.000,00 kn
845.000,00 kn
845.900,00 kn
VATROGASNO
DRUŠTVO
VOJNIĆ
3.
HGSS - Karlovac
10.000,00 kn
10.200,00 kn
10.200,00 kn

UKUPNO

-

KLASA: 810-01/19-01/02
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 18. ožujak 2019. godine

1.440.000,00 kn

941.900,00 kn

942.800,00 kn

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ramo Čović
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Temeljem članka 40. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47.
Statua Općine Vojnić (Službeni Glasnik Općine Vojnić 03/18, 06/18) Načelnik Općine Vojnić,
donio je:
ZAKLJUČAK
I.
Utvrđuje se Godišnje izvršenje proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu.
II.
Izvršenje Godišnjeg proračuna iz točke I. prosljeđuje se Općinskom vijeću Općine
Vojnić na razmatranje i donošenje.
III.
Izvršenje Godišnjeg proračuna iz točke I. prilaže se zaključku i njegov je sastavni dio.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog danom od dana objave, a objavit će se na web
stranici Općine Vojnić (www.vojnic.hr) te u Službenog Glasniku Općine Vojnić.
KLASA: 400-01/19-01/02
URBROJ: 2133/17-01-4/1-19-01
Vojnić, 05. ožujak 2019. godine

Općinski načelnik
Nebojša Andrić
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ
Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić
Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
administrativni tajnik
47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1

Telefon: 047 883 020
Fax: 047 883 021
Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr
WEB stranica: www.vojnic.hr

Odgovorni urednik – Općinski načelnik
Izlazi prema potrebi
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