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Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ broj 45 /13),
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 17. srpnja 2015. godine
2015. godine donijelo je
ODLUKU
I.
Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vojnić za 2015. godinu.

Smjernice su sastavni dio ove Odluke i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/15-01/182
UR.BROJ:2133/17-03-4/3- 15-01
Vojnić, 17. srpanj 2015. god.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke
županije“ broj 45/13) Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj 17. srpnja 2015.
godine, donijelo je
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ ZA 2015. GODINU
UVOD
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite
i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasna postrojba, stožer
zaštite i spašavanja, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službi i pravnih osobe
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za
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organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2015. godini (u daljnjem tekstu:
Smjernice).

SUBJEKTI SMJERNICA:
OPĆINA
U cilju edukacije stanovništva na području zaštite i spašavanja potrebito je:
- izvršiti ažuriranje, provjeru provedivosti Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja,
- donijeti novu Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja,
- poduzeti mjere po mišljenju inspekciskog nadzora obavljenog 18. lipnja 2015 godine,
- upoznati građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim,
odborima te putem web stranice Općine.
2. OPERATIVNE SNAGE KOJE ĆE SUDJELOVATI U AKCIJAMA
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ

ZAŠTITE I

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području općine
Vojnić su.
Stožer zaštite i spašavana općine Vojnić
DVD Vojnić.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Vojnić rukovodi i koordinira
općinski načelnik uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja. U katastrofama i velikim
nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja
Općine Vojnić.
Pravne osobe koje će poradi nekog od interesa zaštite i spašavanja stanovništva materijalnih i
kulturnih dobara općine Vojnić, dobiti zadaću su:
- Veterinarska ambulanta Vojnić, Starčevićev trg 3, Vojnić,
- Vojnić Krnjak Komunalac d.o.o., Trg Stjepana Radića 1, Vojnić,
- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Trg Stjepana Radića 1, Vojnić,
- EMA drvo d.o.o. Donji Vojnić 14/a, Vojnić,
- Banovina agrar, Mandić selo 5, Vojnić,
- C.I.A.K. d.o.o. Andrije Hebranga 5, Vojnić,
- Obrt za izvlačenje drveta Užar, Karlovačka 5, Vojnić,
Prijevoznički obrt Martinović, Miholjsko 63, Vojnić.
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano
ažurirati.
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U akcijama zaštite i spašavanja koristit će se objekti u kojima je moguće osigurati kapacitete
za prihvat, smještaj i prehranu stanovništva, a to su:
- Osnovna škola Vojnić,
- Vatrogasni dom Vojnić,
- Dom kulture Vojnić,
- Restoran Lovački dom Muljava.
U slučaju da postojeće operativne snage nisu dovoljne, angažirat će se snage van područja
općine Vojnić, sukladno naputku DUZS-Područni ured Karlovac.
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće. Sukladno članku 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) Stožer zaštite i spašavanja je
stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagama, te je za njegovu ulogu
praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati
konstantno usavršavanje.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja.
3. VATROGASTVO
Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Vojnić vezano na djelovanje
vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog
razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja, te pregled
financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u
jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Vojnić u 2015. godini.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od
požara, a na temelju Procjene ugroženosti od požara Općine Vojnić koji je potrebno redovito
ažurirati.
Na području Općine Vojnić
operativnih vatrogasaca.

djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojnić

sa 20

3.1. U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2015. godinu planirane su
aktivnosti:
- kontinuirano provođenje preventivnih mjere zaštite od požara, osobito tijekom ljetnih
mjeseci,
- edukacija lokalnog stanovništva,
- prema Planu zaštite od požara općine Vojnić ustrojiti izdvojeno vatrogasno odjeljenje u
Svinici Krstinjskoj
- završiti uređenja prostora za smještaj opreme izdvojenog vatrogasnog odjeljenja u Svinici
Krstinjskoj
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- prilazne puteve za vatrogasna vozila do mjesta uzimanja vode za gašenje požara održavati
prohodnima,
- uklanjati raslinje uz poljske i šumske puteve radi omogućavanja normalnog kretanja
vatrogasnim vozila,
- zahtjevati o DVD-a Vojnić da riješi svoj formacijski ustroj i osposobljenost zapovjednika i
vatrogasaca prema pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnig kadrova
- DVD Vojnić je dužan općini dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim iz
proračuna, te izvješće o požarima u kojima su sudjelovali u gašenju požara kao i u drugim
tehničkim intervencijama,
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara,
- redovito ažurirati Plana zaštite od požara Općine Vojnić.
Nositelj: Općina Vojnić
Izvršitelj: DVD Vojnić
3.2. Plan značajnijih aktivnosti za 2015 godinu (vezane uz zaštitu i spašavanjeosposobljavanje i dr.):
- neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca i
provoditi vježbe i teorijsku nastavu temeljem Pravilnika o teorijskoj nastavi i praktičnim
vježbama u vatrogasnim postrojbama,
- potrebno je planirati i provesti barem jednom godišnje vježbu zaštite i spašavanja s težištem
na zaštiti od poplava i požara radi osposobljavanja operativnih snaga i vatrogasnih postrojbi.
3.3 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja:
- razne pumpe,
- hidraulični cilindri,
- brane,
- motorne pile,
- auto ljestve.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Vojnić djeluju:
- Lovačko društvo Šljuka Lasinja
- Lovozakupnik Hrvatske šume d.o.o.
U skladu sa mogućnostima planirati sredstva za sufinanciranjerada udruga koje su shodne
podnijetim zahtjevima i dostavljenim programima svojim aktivnostima od značaja za sustav
zaštite i spašavanja za općinu Vojnić.
5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u općini, pored
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ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama,
pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga
potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u
skladu s normama u Europi - nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva
u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
- provjeriti čujnost sirena na području općine Vojnić - posvetiti posebnu pažnju instaliranja
sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama s opasnim tvarima.
Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za zaštitu i
spašavanje Karlovac, JVP Karlovac, DVD- Vojnić.
6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine. Stoga su, u Proračunu Općine Vojnić za 2015.
godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke:

DVD Vojnić

390.000,00 kn

Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić

84.000,00 kn

HGSS – stanica Karlovac

10.000,00 kn

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje

-

UKUPNO:

484.000,00 kn

7. SURADNJA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Cilj: Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite
i spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine, te
eko-sustava. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Karlovac s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području općine
Vojnić.
KLASA: 023-05/15-01/182
URBROJ: 2133/17-03-4/3-15-02
Vojnić, 17. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragan Bjelivuk
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Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić( „ Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 17. srpnja 2015. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Za kandidate za sudce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu predlažu
se slijedeći kandidati.
1. Ivan Bego
2. Stjepan Bohanek
3. Nasta Marić
II.
Ovaj Zaključak prosljeđuje se Županijskoj skupštini Karlovačke županije , Odboru
za izbor i imenovanje na dalji postupak.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/15-01/183
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-15-01
Vojnić, 17. srpnja 2015. godine
Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13)
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 17. srpnja 2015. godine
daje slijedeću
SUGLASNOST
I.
Daje se suglasnost VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALCU d.o.o. iz Vojnića , Trg
Stjepana Radić broj 1. OIB 34803293727 za kratkoročno kreditno zaduženje od 200.000
kuna.
II.
Kratkoročno kreditno zaduženje koristilo bi se za osiguranje likvidnosti društva u
vremenu restruktuiranja i otklanjanja poteškoća u poslovanju nastalih podjelom društva , te za
proširenje djelatnosti preuzimanja dijela mjesnih groblja.
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III.
Suglasnost će se objaviti u Službenom glasniku Općine Vojnić, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/15-01/181
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-15-01
Vojnić, 17. srpanj 2015. godine
Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13 ),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 17. srpnja 2015. godine
daje slijedeću
ODLUKU
o potvrđivanju
I.
Potvrđuje se Odluka Općinskog vijeća Općine Vojnić KLASA :023-05/1501/165, UR. BROJ:2133/17-3-4/3-15-01, od 29. lipnja 2015. godine .
Daje se pismo podrške SPORAZUMU O PARTNERSTVU ZA
PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA „ Rješavanje problema vodoopskrbe i
odvodnje Općine Vojnić „ u okviru instrumenta Poziv na dostavu prijedloga projekata br EN
.2.1.16 u sklopu Operativnog programa „ Zaštita okoliša „ za razdoblje 2007-2013.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
općine Vojnić.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/15-01/179
UR. BROJ: 2133/17-03-4/3-15-01
Vojnić, 17. srpnja 2015. godine
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Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ broj
45/13), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 17. srpnja 2015. godine
donijelo je slijedeću
ODLUKU
o zatvaranju deponije Kokirevo
I.
Općina Vojnić će sa 01. kolovoza 2015. godine zatvoriti deponiju Kokirevo za dalje odlaganje
otpada.
Zatvaranje se vrši zbog popunjenosti kapaciteta deponije. Korisni volumen projektirane
kazete iznosi 12.438 m3, a sondiranjem je sada na deponiji utvrđeno 18.735 m3 odloženog
otpada.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
općine Vojnić .
III.

Po stupanju na snagu ove Odluke, sanacija deponije će kandidirati prema
fondovima Europske unije.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/15-01/184
UR.BROJ:2133/17-03-43-15-01
Vojnić, 17. srpnja 2015. godine
Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić ( Glasnik Karlovačke županije 45/13)
Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj 17. srpanj 2015. donijelo je
ODLUKU
o davanju ovlasti načelniku općine Vojnić za sklapanje ugovora
Članak 1.
Ovlašćuje se načelnik općine Vojnić za sklapanje Ugovora sa Čistoća d.o.o. Karlovac,
Gažanski trg 8, o odlaganju neopasnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada u Karlovcu,
Zagrebačka 17d.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasilu općine
Vojnić.
10

Općinsko vijeće
Predsjednik
KLASA: 023-05/15-01/185

Dragan Bjelivuk

URBROJ: 2133/17-01-4/4-15-01
Vojnić, 17. srpanj 2015.
Na temelju članka 44. Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije
45/13) Općinski načelnik Općine Vojnić donosi
ODLUKU
I.
Daje se u zakup javna površina za postavu kioska na k.č. 4697/1 k.o. Vojnić u
Vojniću, Trg Stjepana Radića 1, ploča 2. – druga od zgrade Općine, površine 17,15 m2, na rok
od pet godina po cijeni od 16,00 kn/m2 društvu LASABO j.d.o.o. MBS 080968466, OIB:
58217665457, Vojnić, Kupljensko 150, zastupanog po Sanji Gačić Dobrosavljević.
II.
Međusobni odnosi regulirat će se ugovorom o zakupu.
III.
Ova odluka objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.
KLASA: 363-01/15-01/06
URBROJ: 2133/17-01-4/4-15-02
Vojnić, 30. srpanj 2015.

Općinski načelnik
Nebojša Andrić
Na temelju članka 44. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13) i
Odluke Općinskog vijeća o zatvaranju deponije Kokirevo KLASA: 023-05/15-01/84, UR.
BROJ: 2133/17-03- 4/3-15-01, od 17. srpnja 2015. godine, načelnik općine Vojnić donosi
slijedeću
ODLUKU
o odvozu komunalnog otpada
I.
Zadužuje se Vojnić – Krnjak komunalac d.o.o. iz Vojnića, Trg Stjepana Radić broj
1. OIB 34803293727 za odvoz komunalnog otpada sa područja općine Vojnić.
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II.
Sa odvozom komunalnog otpada započet će se sa danom 03. kolovoza 2015. godine.
Odvoz će se vršiti na deponiju u Karlovcu, Ilovac, Zagrebačka 17 d, zbog zatvaranja
deponije Kokirevo na području općine Vojnić.
III.
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Vojnić.
Načelnik općine Vojnić
Nebojša Andrić
KLASA : 023-05/15-01/184
UR.BROJ:2133/17-01-4/3-15-02
Vojnić, 03. kolovoz 2015. godine
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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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