
 6/18                                                                           SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ  
 

                                        

ISSN 1849-6806 

















SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE VOJNIĆ 

 
 

 

 

Godina IV/2018.                                            broj: 6                  Vojnić, 14. svibanj 2018.  

 



6/18                                                                           SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ  

2 
 

S A D R Ž A J 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

1. Izmjene i dopune Statuta općine Vojnić ..................................................................... 3 

2. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta općine Vojnić ..................................... 4 

3. Zaključak o usvajanju Izvještaja VODOVODA I ODVODNJE VOJNIĆ d.o.o. o 

utrošku sredstava naplaćenih po osnovu razvoja mreže ............................................. 4 

4.  Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne 

nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne 

širokopojasne mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta II. 

(Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski 

Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje) ........................ 5 

5. Odluka o usvajanu Provedbenog operativnog plana unaprjeđenja zaštite od požara na 

području Općine Vojnić za 2018. godinu ................................................................... 6 

6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca ............................................... 6 

7. Odluka po presudi između Općine Vojnić i PZ „Naša zemlja“ ............................... 13 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

1. Odluka o visini naknade članovima izbornih tijela u provedbi izbora za Vijeća mjesnih 

odbora na biračkom mjestu broj 13. Utinja Vrelo ....................................................... 13 

2. Odluka o visini naknade za potrebe reda Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, 

Matični ured, Ispostava Vojnić ..................................................................................... 14 

3. Odluka  o visini naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu 

ponovljenih  izbora za Vijeća mjesnih odbora na biračkom mjestu broj 13.  

Utinja Vrelo ................................................................................................................. 15 

  



6/18                                                                           SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ  

3 
 

         Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi „ Narodne 

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 

123/17, a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, 

Općinsko vijeće općine Vojnić na sjednici održanoj 19. travnja 2018.godine  donijelo je  

 

 

Izmjene i dopune 

STATUTA OPĆINE VOJNIĆ 

 

 

Članak 1. 

 

             Statut Općine Vojnić (Službeni glasnik općine Vojnić, broj 3/18) KLASA: 012-01/18-

01/01, UR.BROJ: 2133/17-01-4/1-18-01, od 25. siječanj 2018. godine dopunjuje se na način da 

se iza članka 57. dodaje članak 57 a koji glasi  

 

Slobodna je uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika 

nacionalnih manjina. 

 

Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske  nacionalne manjine  mogu 

isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina. Kada se izvodi himna i/ili 

svečana pjesma nacionale manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske. 

 

Pripadnici nacionalnih manjina  imaju pravo isticati svoje nacionalne zastave, zajedno sa  

zastavom RH na Dan Općine Vojnić, dane državnih blagdana, u svečanim prigodama značajnim 

za nacionalne manjine, te da zastava srpske i bošnjačke nacionalne manjine bude istaknuta na 

zgradi Općine Vojnić, zajedno sa zastavom Republike Hrvatske. 

 

Na zgradi općine može biti istaknuta i zastava Europske unije, zajedno sa zastavom Republike 

Hrvatske. 

 

 

Članak 2. 

 

           Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine  Vojnić. 

 

KLASA:012-01/18-01/01  Općinskog vijeća 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-18-02  Predsjednik 

Vojnić, 19. travanj 2018. godine    Ramo Čović 
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 Na temelju članka 30. Statuta općine Vojnić („Službeni glasnik općine Vojnić“, broj 

03/18), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine 

donijelo je slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta općine Vojnić 

 

 

Članak 1. 

 

                Donosi se Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta općine Vojnić. 

                  

                Izmjene i dopune Statuta općine Vojnić su sastavni dio ove Odluke i objavit će se u 

Službenom glasniku općine Vojnić. 

 

Članak 2. 

 

               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Vojnić. 

 

KLASA:012-01/01-01/18  Općinsko vijeće 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-18-01  Predsjednik 

Vojnić, 19. travanj 2018. godine   Ramo Čović 

                                                                                                                  

 

Na  temelju članka 30. Statuta općine Vojnić („Službeni glasnik općine Vojnić“, broj 

03/18), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 19. travnja 2019. godine 

donijelo je slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

Članak 1. 

 

               Usvaja se Izvještaj VODOVODA I ODVODNJE VOJNIĆ d.o.o.  o utrošku sredstava 

naplaćenih po osnovu razvoja mreže. 

 

Članak 2. 

 

             Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

općine Vojnić. 

 

KLASA: 325-01/18-01/02  Općinsko vijeće  

URBROJ:2133/17-03-4/3-18-01  Predsjednik 

Vojnić, 19. travanj 2018. godine  Ramo Čović 
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Na temelju članaka 30. Statuta Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić broj 03/18) 

Općinsko vijeće Općine Vojnić je na 9. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine donijelo 

sljedeću 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za provedbu postupka javne nabave za privatnog 

operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće 

generacije, na području provođenja Projekta II. (Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina 

Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, 

Vojnić i Žakanje) 

I 

Daje se suglasnost Karlovačkoj županiji da, za potrebe Općine Vojnić, u sklopu  provođenja 

programa“Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke 

županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“, na području provođenja Projekta II., 

provede postupak nabave radova za privatnog operatora za projektiranje, izgradnju i operativni 

rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije. 

Postupak će se provesti uz pomoć stručnog konzultanta, sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“, broj: 120/2016),  primjenom otvorenog postupka javne nabave velike 

vrijednosti u predmetu nabave: Privatni operator za projektiranje, izgradnju i operativni rad 

nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije na području provođenja Projekta II. 

(Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, 

Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje).  

Za pripremu i provedbu postupka bit će imenovani ovlašteni predstavnici naručitelja Odlukom 

župana. 

II 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 116.700.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 

Procijenjena vrijednost stručnog konzultanta iznosi 1.364,33 kn s porezom na dodanu 

vrijednost. 

III 

Ovlašćuje se načelnik Nebojša Andrić da provede sve radnje u postupku predmetne javne 

nabave. 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Vojnić. 

KLASA: 021-01/18-01/16  OPĆINSKO VIJEĆE 

URBROJ: 2133/17-03-4/3-18-01  PREDSJEDNIK 

Vojnić, 19. travnja 2018. godine  Ramo Čović 
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               Na temelju članka 30. Statuta općine Vojnić („Službeni glasnik općine Vojnić“, broj 

03/18), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine 

donijelo je slijedeću 

 

 

O D L U K U 

 

 

Članak 1. 

 

                Usvaja se Provedbeni operativni Plan unapređenja zaštite od požara na području 

općine Vojnić za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

 

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Vojnić. 

 

KLASA:214-01/18-01/03  Općinsko vijeće  

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-18-01  Predsjednik  

Vojnić, 19. travanj 2018. godine  Ramo Čović 

 

 

        Temeljem članka 51. i 62. Zakona o zaštiti životinja (102/17), čl. 45. Zakona o 

veterinarstvu ( NN 82/13, 148/13) i članka 30. Statuta općine Vojnić ( Službeni glasnik općine 

Vojnić  03/18) općinsko vijeće općine  Vojnić na 9. sjednici održanoj 19.travnja 2018.donosi 

slijedeći dokument: 

 

 

ODLUKA 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 

 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti, način držanja i kretanja kućnih ljubimaca koje im 

njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja  te način 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, držanje divljih životinja i zvijeri te drugih 

opasnih i zloćudnih životinja. 

 

Članak 2. 

Pojmovnik : 

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži, 

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 

zanimanja za te životinje, 
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3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je 

napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se 

vlasnik svjesno odrekao, 

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s 

njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i drugih životinja te koje pokazuju 

napadačko ponašanje prema čovjeku, 

5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka 

pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno 

odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje, 

6. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih 

i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, 

7. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i 

zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć, 

8. slobodnoživuća mačka je mačka koja je rođena u divljini, nema vlasnika niti posjednika, 

nije socijalizirana te se ne može udomiti, 

9. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova 

pojedinih državnih tijela. 

 

Članak 3. 

 

Ova se odluka ne odnosi na držanje službenih pasa hrvatske vojske i policije i na lovačke pse u 

organiziranim aktivnostima (lov, izložbe, smotre). 

 

 

II UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

 

Članak 4. 

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni 

i prema njemu pristupati sukladno uvjetima i propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. 

Posjednik je dužan čipirati kućnog ljubimca najkasnije u zakonom propisanom roku, redovito 

ga cijepiti protiv zaraznih bolesni te čistiti od unutarnjih i vanjskih parazita i nametnika. 

 

Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa sukladno važećem pravilniku - 

putovnicu , koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati. 

 

Članak 5. 

 

Zabranjeno je držati pse na lancu, osim u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta 

privremeno nije izvedivo, a vezanje psu ne bi izazvalo patnju, strah, bol, ozljeđivanje, nelagodu 

ili obitavanje u nehigijenskim i drugim neprimjerenim uvjetima. U tom slučaju mora se raditi 

o laganom lancu duljine minimalno pet metara, uz nelančanu, primjereno stegnutu ogrlicu. 

Ukoliko posjednici imaju primjereno (sigurno) ograđeno dvorište koje onemogućava bijeg 

kućnog ljubimca, držanje psa na lancu je zabranjeno. O postojanju mogućnosti da se ogradi dio 

dvorišta za obitavanje psa i rok u kojem je posjednik dužan prilagoditi uvjete rješenje donosi 

komunalni redar. 
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Članak 6. 

 

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po 

zajedničkim dijelovima višestambene zgrade i okolišu zgrade te obvezu čišćenja zajedničkih 

dijelova stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju 

suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu 

Psi se moraju držati tako da ne ometaju utvrđeni kućni red i mir te sigurnost građana. 

  

Članak 7. 

 

Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu posjednik mora, na vidljivom mjestu, staviti 

oznaku koja upozorava na psa, na primjer "Čuvaj se psa", "Oštar pas" i slično te mora imati 

ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima. 

 

Članak 8. 

 

Posjednik koji drži više od devet pasa i mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja mora 

udovoljiti uvjetima predviđenima Zakonom o zaštiti životinja, a može držati životinje samo ako 

mu ih je na čuvanje predalo sklonište i ukoliko s njime ima ugovor. Posjednik koji ima više od 

20 pasa i mačaka starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, mora imati ispunjene uvjete 

predviđene Zakonom o zaštiti životinja te biti odobren kao sklonište od strane Uprave za 

veterinarstvo i sigurnost hrane. 

 

Članak 9. 

Slobodnoživuće mačke 

 

Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: 

hranilišta). 

Postavljanje   hranilišta   odobrava   Jedinstveni upravni odjel  općine Vojnić  na   prijedlog 

podnositelja zahtjeva uz   prethodno mišljenje teritorijalno nadležnog Vijeća Mjesnog odbora. 

Način i  uvjeti   postavljanja   hranilišta   propisat   će   se   Rješenjem Jedinstvenog upravnog 

odjela. 

Ako podnositelj zahtjeva kojem je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću 

javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalni 

redar će ukloniti hranilište na trošak podnositelja zahtjeva. 

 

 

III KRETANJE PASA 

 

Članak 10. 

 

Zabranjeno je dovođenje na javnu površinu psa koji nije označen, bez povodca i nadzora 

posjednika na svim javnim površinama naročito na kojima stoji znak zabrane slobodnog 

puštanja kućnih ljubimaca osim onih javnih površina koja su predviđena posebnom odlukom. 

Ukoliko je kućni ljubimac (pas) utvrđen kao opasan, obvezna je i upotreba zaštitne košare 

(brnjice), a psa ne smiju izvoditi osobe koje nisu njegovi vlasnici. 
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Članak 11. 

 

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvođenje kućnog ljubimca u 

građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte 

javne namjene), u trgovine, na groblja, tržnice, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske 

terene, sajmove i javne skupove,  kupališta i slično, osim ukoliko uz predviđene uvjete postoji 

dopuštenje vlasnika ili korisnika prostora. 

 

Dovođenje kućnog ljubimca u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte dozvoljeno je samo 

uz dopuštenje vlasnika ili korisnika tih objekata. 

 

Iz razloga sigurnosti prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije 

nekontroliranog razmnožavanja strogo je zabranjeno puštanje kućnih ljubimaca da se 

samostalno kreću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika, osim na površinama 

koje su predviđene za slobodno kretanje pasa. 

 

Članak 12. 

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu 

nositi pribor za čišćenje (vrećicu, papir i slično) i očistiti javnu površinu koju njegov kućni 

ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. Obveza čišćenja odnosi se i 

na osobe koje hrane pse ili mačke lutalice (slobodnoživuće mačke), uslijed čega dolazi do 

onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo 

hranjenje (posude za hranu i slična ambalaža i predmeti). 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti 

 

Članak 13. 

 

Odredbe ove odluke o ograničavanju kretanja pasa ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba 

 

 

IV. POSTUPANJE S OPASNIM PSIMA 

 

Članak 14. 

 

Posjednik opasnog psa dužan je čipirati psa bez obzira na njegovu starost, a u roku od 14 dana 

od proglašenja psa opasnim  izvršiti sterilizaciju odnosno kastraciju psa te osigurati svu 

potrebnu dokumentaciju kako bi potvrdio da je ispunio sve zahtjeve propisane Pravilnikom o 

opasnim psima, između ostalog i položen test socijalizacije psa pri Hrvatskom kinološkom 

savezu.  

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, 

iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju 

biti zaključana.  

Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto 

upozorenje: »OPASAN PAS«.  

Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu od strane 

vlasnika koji ispunjava sve predviđene uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima. 
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Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti od vlasnika opasnog 

psa potvrdu kojom se potvrđuje da je pas prošao test socijalizacije pri Hrvatskom kinološkom 

savezu. Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, a pas je opasan za okolinu, 

komunalni redar sastavlja službeni zapisnik i obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za 

daljnje postupanje. 

Veterinarska inspekcija ima ovlast posjedniku privremeno oduzeti životinju opasnu za okolinu, 

a životinje iz stavka 1. ove odredbe zadržavaju se u skloništu do promjene uvjeta u skladu sa 

Zakonom o zaštiti životinja, Pravilnikom o opasnim psima odnosno rješenjem veterinarske 

inspekcije 

 

 

V. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

 

Članak 15. 

 

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnog ljubimca i spriječiti svako 

neplanirano i neregistrirano razmnožavanje.  

 

Članak 16 

 

 Na području općine Vojnić propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole 

razmnožavanja ženki  pasa starijih od 9 mjeseci osim u slučajevima : 

- ako je posjednik uzgajivač pasa te ima Rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela, 

- ako je posjednik  uzgajivač pasa, a koji nisu namijenjeni prodaji, dao Izjavu o sterilizaciji 

u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vojnić.  

Uzgajivač pasa ili mačaka mora iste držati u zatvorenom prostoru  koji onemogućava 

nekontroliran pristup drugim životinjama.  

Kako bi posjednik dokazao da je ispunio obvezu nametnutu rješenjem, dužan je pri kontroli 

postupanja po rješenju priložiti potrebnu veterinarsku dokumentaciju. 

 

 

VI. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM 

ŽIVOTINJAMA 

 

Članak 17. 

Postupanje s izgubljenim životinjama 

 

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti 

njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj 

organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih 

ljubimaca. 

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za 

vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti. Troškove zbrinjavanja 

životinje snosi jedinica lokalne samouprave, a nakon  vraćanja posjedniku ili nakon utvrđivanja 

posjednika, troškove zbrinjavanja naplaćuju se posjedniku. 

 

Poznate posjednike neupisanih pasa komunalni redar je dužan upozoriti na zakonske obveze i 

podatke o njima dostaviti veterinarskoj inspekciji radi daljnjeg postupka. 
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Članak 18. 

Postupanje s napuštenim životinjama 

 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje 

obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku. 

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te 

se životinja odmah vraća vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju. Iznimno, 

životinja se ne vraća posjedniku ako se on očitovao da se odriče životinje ili se može 

nedvojbeno utvrditi da je napustio životinju. Protiv takvog posjednika podnosi se prijava 

veterinarskoj inspekciji radi napuštanja životinje sukladno Zakonu o zaštiti životinja. 

Troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih 

životinja u skloništu financiraju jedinice lokalne samouprave, a ako je posjednik životinje 

poznat ili se naknadno utvrdi dužan je podmiriti troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i 

veterinarske skrbi. 

Komunalni redar dužan je pokušati utvrditi tko je posjednik napuštenih kućnih ljubimaca te 

podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji radi napuštanja životinje. U tu svrhu komunalni redar 

može uzimati izjave podnositelja prijave i drugih osoba te koristiti druge ovlasti propisane 

ovom odlukom. 

 

Članak 19. 

 

Troškove hvatanja i čuvanja pasa i mačaka kojima je poznat posjednik i nad njima 

 provedenih veterinarskih mjera snosi posjednik životinje . 

 

 

VII  DRŽANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA, ZVIJERI I OSTALIH OPASNIH ŽIVOTINJA 

 

Članak 20. 

 

Divlje životinje i zvijeri te druge opasne i zloćudne životinje mogu se držati samo u zoološkim 

vrtovima i cirkusima prema uvjetima i na način utvrđen propisima o veterinarstvu i propisima 

o dobrobiti životinja. 

 

Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na držanje divljih životinja i zvijeri koje se drže 

u znanstveno-obrazovne svrhe znanstveno-obrazovnih institucija, za obavljanje neke 

profesionalne djelatnosti ili u lovištima sukladno Zakonu o lovstvu i dopuštenja 

lovoovlaštenika. 

 

Članak 21. 

 

Za hvatanje i čuvanje divljih životinja i zvijeri te drugih opasnih i zloćudnih životinja koje se 

ne drže u skladu s odredbama, odnosno za one koje zalutaju izvan lovišta ili prirodnog staništa, 

nadležan je veterinarsko-higijenski servis. 

 

S uhvaćenim i smještenim divljim životinjama i zvijerima te drugim opasnim i zloćudnim 

životinjama veterinarsko-higijenski servis postupa sukladno zakonu i drugim propisima o 

dobrobiti životinja. 
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Ako se divlja životinja pronađena izvan prirodnog staništa ne može smjestiti u sklonište, a 

lovoovlaštenik ili zoološki vrt nisu životinju u mogućnosti primiti, životinja se može usmrtiti. 

 

Općina može donijeti program postupanja sa divljim životinjama unutar granica naselja. 

 

 

VIII NADZOR 

 

Članak 22. 

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni  redar. 

 

 

IX NOVČANE KAZNE 

 

Članak 23. 

 

Novčanom kaznom od 100,00 kn – 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako postupa protivno 

odredbama članaka 4., 5., 7., 10., 11., 12., 14., 15., 16  ove odluke.  

 

Članak 24. 

 

Za prekršaj iz članaka 10., 11. i 12. ove odluke komunalni redari mogu od osoba koje zateknu 

u prekršaju naplaćivati novčanu kaznu na licu mjesta, u iznosu od 100,00 kuna, bez prekršajnog 

naloga, uz izdavanje potvrde. 

 

Članak 25. 

 

Novčanom kaznom od 500 do 10.000 kuna kaznit će se pravna osoba koja postupa protivno 

odredbama iz članka  16., i 20. ove odluke 

 

Članak 26. 

 

Novčanom kaznom  od 500 kuna kaznit će se fizička osoba , a novčanom kaznom od 500 do 

1000 kuna kaznit će se pravna osoba , koja slijepoj osobi s psom vodičem onemogući korištenje 

javnih mjesta, javnih sredstava prijevoza, čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarni. 

 

 

X.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 27. 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa, načinu postupanja s 

neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Vojnić 

(Glasnik Karlovačke županije 17/2008). 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine Vojnić. 

Članak 16. ove Odluke će se primjenjivati od 01.01.2019. godine. 
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Klasa: 214-01/18-01/03     PREDSJEDNIK 

Urbroj:2133/17-03-4/3-18-01  OPĆINSKOG VIJEĆA 

Vojnić, 19. travanj 2018.  Ramo Čović                                                                

             

                                        

 

            Na temelju članka 30. Statuta općine Vojnić („Službeni glasnik općine Vojnić„ broj 

03/18), Općinsko vijeće općine Vojnić na sjednici održanoj 23. travnja 2018. godine donijelo 

je slijedeću     

 

 

O D L U K U 

 

I. 

               Odobrava se sklapanje izvan sudske nagodbe između Općine Vojnić i PZ „Naša 

zemlja“ po presudi Općinskog suda u Karlovcu Posl. br. P-305/209 na način da Općina Vojnić 

isplati PZ „ Naša zemlja“ 930.000,00 kuna kao i sudske troškove. 

 

               Izvan sudska nagodba sačinit će se u pisanom obliku od strane odvjetnika .   

 

II. 

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine 

Vojnić.  

 

KLASA: 021-01/18-01/18  Općinsko vijeće  

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-18-01  Predsjednik 

Vojnić, 23. travanj 2018 . godine  Ramo Čović   

 

 

Na temelju članka 10. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora (Glasnik 

Karlovačke županije, broj 8/2014), načelnik Općine Vojnić donosi slijedeću  

 

O D L U K U 

o visini naknade članovima izbornih tijela u 

provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora na biračkom mjestu 

broj 13. Utinja Vrelo 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade članovima biračkog odbora broj 13. Utinja Vrelo i 

naknade za  najam kuće ili stambenog objekta za provođenje izbore članova Vijeća mjesnih 

odbora na biračkom mjestu br. 13. Utinja Vrelo koji će se održati 13.05.2018. godine.   

 

II. 

Članovima biračkih odbora br. 13. Utinja Vrelo utvrđuje se naknada u neto iznosu od  200,00 

kuna.  
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III . 

Za najam kuće ili stambenog objekta na dan održavanja izbora  za Vijeća mjesnih odbora 

vlasnika Milana Godića, Utinja Vrelo broj 6, Vojnić određuje se naknada u iznosu od 250,00 

kuna neto.  

 

IV. 

Naknada za članove biračkog odbora koje je imenovano za biračko mjesto broj 13. utinja Vrelo, 

a za provođenje izbora na dan 29.04.2018. godine isplatiti će se naknada u iznosu od 100,00 

kuna i to za Predsjednika biračkog odbora Igora Manojlovića, člana Mirka Kartaliju i Ivu 

Bijelića. Ostali imenovani članovi biračkog odbora neće primiti naknadu za taj dan budući da 

je Rješenjem Općinskog izbornog povjerenstva zatvoreno biračko mjesto dana 29.04.2018. 

godine. 

 

V. 

Naknada za održavanje izbora na dan 29.04.2018. godine neće biti isplaćena članu biračkog 

odbora br. 6. Krstinja Drakulić Petru,  rođ. 30.05.1999. godine jer nije prisustvovao radu 

biračkog odbora tog dana. 

 

VI. 

Financijska sredstva za  provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u 

Proračunu općine Vojnić. 

 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“. 

 

KLASA: 013-01/18-01/02  Općinski načelnik 

URBROJ: 2133/17-01-18-02  Nebojša Andrić 

Vojnić, 02.05.2018. 

                                                                                                        

                                                                                                          

Na temelju članka 10. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeće mjesnih odbora (Glasnik 

Karlovačke županije, broj 08/2014) načelnik Općine Vojnić donosi slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o visini naknade 

 

I. 

Za potrebe rada Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Matični ured, Ispostava Vojnić, 

za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora koji su se održali 29.04.2018. i za 

ponovljene izbore za biračko mjesto broj 13. Utinja Vrelo koje će se održati 13.05.2018. godine 

određuje se naknada Sonji Jagetić u neto  iznosu od 490,00 kuna po održanim izborima, tj. 

ukupan neto iznos je 980,00 kuna. 

 

II. 

Financijska sredstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora isplatiti će se iz 

Proračuna Općine Vojnić. 
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III. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“, a prestaje važiti Odluka o visini naknade od 15.03.2018. godine KLASA: 013-01/18-

01/02, URBROJ:233/17-01-18-02. 

 

 

KLASA:013-01/18-01/02  Općinski načelnik 

URBROJ:2133/17-01-18-03  Nebojša Andrić 

Vojnić, 04.05.2018. 

                    

 

 Na temelju članka 10. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

(Glasnik Karlovačke županije, broj 8/2014), načelnik Općine Vojnić donosi slijedeću  

 

 

O D L U K U 

o visini naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva 

za provedbu ponovljenih  izbora za Vijeća mjesnih odbora na biračkom mjestu 

broj 13. Utinja Vrelo 

 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva 

stalnog i proširenog sastava za provođenje izbore članova Vijeća mjesnih odbora na biračkom 

mjestu br. 13. Utinja Vrelo koji će se održati 13.05.2018. godine.   

 

II. 

Članovima Općinskog izbornog povjerenstva stalnog sastava  utvrđuje se naknada –prijevoz u 

neto iznosu od  200,00 kuna.  

 

III . 

Članovima Općinskog izbornog povjerenstva proširenog  sastava  utvrđuje se naknada –

prijevoz u neto iznosu od  100,00 kuna.  

 

IV. 

Financijska sredstva se isplaćuju iz Proračuna općine Vojnić. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“. 

 

KLASA: 013-01/18-01/02  Općinski načelnik 

URBROJ: 2133/17-01-18-03   Nebojša Andrić 

Vojnić, 10.05.2018. 
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Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr 

WEB stranica: www.vojnic.hr 

 

 

Odgovorni urednik – Općinski načelnik 

Izlazi prema potrebi 

 

 

 

 

mailto:opcina-vojnic@ka.t-com.hr
http://www.vojnic.hr/

