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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 01.ožujka 2016. godine donijelo je
slijedeću
ODLUKU
I.
Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Vojnić u
2015. godini
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Vojnić u 2015.
godini sastavni je dio ove Odluke .
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/16-01/25
UR.BROJ.2133/17-03-4/3-16-02
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Temeljem članka 28.zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine broj : 174/04 ,79/07,38/09
i 127/10) i članka 28.Statuta općine Vojnić ( Glasnik Karlovačke Županije broj 45/13)
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01. ožujak 2016.godine donosi
ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području općine Vojnić u 2015.godini
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja,pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji,reagiranju na katastrofe i otklanjanju
mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju,organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28.Zakona o zaštiti i spašavanju definirano je da predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju
proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za
organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te donose
procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja, kao i opće akte koje propisuju mjere,
aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja.
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Planski dokumenti su :
Procjena ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti,
nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa usvojena na sjednici Općinskog vijeća
06.prosinca 2013.godine.
Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od okoliša od
opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa usvojen na sjednici Općinskog
vijeća 14.veljače 2014.godine.
Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja općine Vojnić od 12. listopada 2009 godine.
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje od 20.siječnja 2014.godine
Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara usvojnen na sjednici općinskog vijeća
15. listopada 2014.god.
Stanje sustava zaštite i spašavanja
Stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vojnić organizirano je
sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju („Narodne novine„broj: 174/04,79/07,38/09 i 127/10).
Procjena ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje općine Vojnić predstavlja polazni dokument i osnovu za izradu
drugih planova.
Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Karlovačku županiju,procjenjuju se
realne potrebe i mogućnosti za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i
velikih nesreća. Suklado Procjeni usvojen je Plan zaštite i spašavanja općine Vojnić.
2. SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVNAJE
2.1.OPERATIVNE SNAGE
Operativne snage zaštite i spašavanja sudionici su zaštite i spašavanja koje se sukladno
potrebama pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju temeljem Plana zaštite i spašavanja općine
Vojnić, za izvršavanje zadaća,ublažavanja te otklanjanja velikih nesreća na području Općine.
Dužnost operativnih snaga je izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području općine Vojnić .
2.1.1.Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojim rukovodi općinski načelnik, a aktivira se
kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Vojnić (Glasnik općine Krnjak
br 06/13), u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je 7 (sedam) osoba.
2.1.2.Postrojbe vatrogastva
Na području općine Vojnić ustrojeno je i djeluje DVD „Vojnić“, sa 20 operativna vatrogasca,
zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika. Općina Vojnić je svojim Prračunom za 2015
godinu osigurala sredstva za rad vatrogastva, a osigurana su i sredsrva za provedbu Plana
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motrenja i ophodnje površina otvorenog prostora za koje postoji povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara na području općine.Vatrogasno društvo uspješno je obavljalo svoje
zadaće u protekloj godini.
DVD Vojnić po svojoj opremljenosti, stručnosti i osposobljenosti najkvalitetnija je postojeća
operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja.i njen je glavni nositelj na ovom području.
2.2.Civilna zaštita
Na području općine Vojnić ne postoji organizirana postrojba Civilne zaštite opće namjene,
kao posebni formacijski sastav za pružanje pomoći redovnim operativnim snagama koje se u
okviru svoje djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem.
Sustav uzbunjivanja građana na području općine Vojnić je putem sirene koja je postavljena na
zgradi Vatrogasnog doma.
2.3.Pravne osobe koje zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
Dom zdravlja Vojnić- Ambulanta Vojnić
Policijska postaja Vojnić
Organizacija Crvenog Križa
Komunalno poduzeće Vojnić Krnjak Komunalac d.o.o.
Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.
Veterinarska ambulanta Vojnić,
Centar za socijalnu skrb Karlovac – Ispostava Vojnić
FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Općina Vojnić je u proračunu za 2015.godinu osigurala financijska sredstva
namijenjena za financiranje ukupnih aktivnosti sustava zaštite i spašavanja i to:
Pozicija

Planirano

Vatrogastvo –DVD Vojnić

285.000,00

- intervencije, oprema
HGSS- stanica Karlovac

10.000,00

Crveni križ Vojnić

84.000,00

Ukupno

379.000,00

ZAKLJUČNE OCJENE
Razmatrajući stanje sustava i zaštite i spašavanja na području općine Vojnić može se
zaključiti sljedeće:
-Izradom i usvajanjem temeljnih akata Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja te
revizijom Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i revizijom Plana zaštite od
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požara i tehnološke eksplozije općina Vojnić je stvorila osnovne preduvjete za kvalitetnu
organizaciju sustava zaštite i spašavanja na svom području
DVD Vojnić u ovom trenutku predstavlja nabolje organiziranu snagu u sustavu zaštie i
spašavanja i nositelj je cijeloga sustava
stanje zaštite i spašavanja u općini Vojnić je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje
sustava zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim prilikama
u slučaju većih nesreća i katastrofa zatražila bi se pomoć specijalistički postrojbi sa područja
susjednih gradova i Županije
treba raditi na donošenju Procjene rizika od velikih nesreća i Planu civilne zaštite sukladno
Zakonu o sustavu civilne zaštite.
KLASA: 023-05/16-01/25
URBROJ: 2133/17-03-02-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk

Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13),
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01 .ožujka 2016. godine donijelo
je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Vojnić u
2015. godini.
Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vojnić je sastavni dio
ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/16-01/23
UR.BROJ: 2133/17-03 - 4/3- 16-02
Vojnić, 01. ožujka 2016. godine
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Na temelju članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 28.
Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13), Općinsko vijeće općine Vojnić
na sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine, donosi
Izvješće o stanju zaštite od požara
na području Općine Vojnić u 2015. godini
I UVOD
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje
uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za
utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica
prouzrokovanih požarom (Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/2010).
Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara u Planovima zaštite od požara, koje donosi Općina
Vojnić propisane su mjere i radnje koje treba poduzimati na određenom području, a koji se
ažuriraju svake godine.
Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje je u provedbi
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za općinu Vojnić i
Republiku Hrvatsku.
PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
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)
Donešene su i Odluke o agrotehničkim mjerama, te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih
rudina na području općine Vojnić od 11.ožujka 2010 (glasnik Karlovačke županije:10/2010).
Tijekom 2015 godine održani su pripremni sastanci za ljetnu protupožarnu sezonu te
ispunjene sve obveze propisane Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2015. godinu.
Motriteljsko –dojavna služba DVD-a Vojnić dobro je surađivala sa šumarijom Vojnić.
U 2015 godini nabavljeno je:
- kombi vozilo
- traktor
- land rover-defender
Posebnosti općine Vojnić
Prostor općine Vojnić ima i svoje specifičnosti koje uvjetuju dodatne mjere i radnje po pitanji
vatrogasne službe:
- velike šumske površine
- zapuštene i neobrađene poljoprivredne površine
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- slaba naseljenost pojedinih dijelova općine
- velika udaljenost pojedinih naselja od sjedišta DVD-a
- tranzitno područje prema BiH
Općina Vojnić se nalazi u Karlovačkoj županiji i obuhvaća područje od 239 km2 gdje živi
4764 stanovnika (po popisu stanovništva iz 2011 godine). Gustoća naseljenosti je 19,9
stanovnika po km2. Općina ima 46 naselja. Kroz općinu Vojnić prolaze dvije državne ceste
D6 i D216 koje vodi prema Bosni i Hercegovini.
Općina Vojnić je pretežno poljoprivredno stočarski kraj.
Područje općine, zbog velikih šumskih površina(9228 ha), konfiguracije, i sastava raslinja
posebno je ugroženo od požara tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci.Neobrađene i zapuštene
poljoprivredne površine predstavljaju opsnost od požara, naročito u slabo naseljenim
područjima.
U slučaju požara: u višekatnim građevinama, na auto cisternama sa opasnim tvarima ili u
industriskim postrojenjima kao što su C.I.A.K. d.o.o. i KAPLAST d.o.o. u gašenju sudjeluje i
JVP Karlovac koja raspolaže komplenom opremom za ovakvu vrstu gašenja.
Sve ovo navodi na zaključak da postoji ogromna potreba za kvalitetnom organizacijom
protupožarne zaštite.
Zbog nedostatka financijskih sredstava još nisu provede sve mjere propisane Planom zaštite
od požara za općinu Vojnić: (prostor izdvojenog vatrogasno odjeljenja Svinica Krstinjska,
protupožarni putevi, hidrantska mreža i vatrogasna oprema ).
II. VATROGASNA INFRASTRUKTURA
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.
Vatrogasna postrojba trenutno ima 20 operativnih vatrogasaca, od
dočasnika I kl., 7 vatrogasaca I klase i 10 vatrogasaca.

toga 1 časnika, 2

Vatrogasna postrojba ima 6 vozila: 2 navalna vozila cisterne, navalno vozilo Unimog sa
visokotlačnom pumpom, zapovjedno vozilo defender, kombi vozilo i traktor.
U mjestu Vojnić postoji vatrogasni dom. U prostoru se nalazi spremište i garaže za vozila
DVD-a.
Operativni vatrogasci su opremljeni osobnom zaštitnom opremom.
U narednoj godine trebalo bi kompletirati opremu koja nedostaje.
III.
INTERVENCIJE
VATROGASACA

VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE

Na području općine, u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2015. godine DVD Vojnić je
intervenirao 22 puta:
-

požar na objektima 3 puta
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- požari na otvorenom 10 puta
- tehničke intervencije 9 puta.
Najzahtjevnije i najbrojnije intervencije su u ljetnim mjesecima.
Liječnički pregled je obavio 21 član.
Također u ovoj se godini radilo i na osposobljavanju osposobljavanje pučanstva za provedbu
preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih
požarom.
Smanjenom broju požara pridonijela je i edukacija lokalnog stanovništva.
IV. ZAKLJUČAK
Provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Provoditi srednjoročne planove nabave neophodne i nedostajuće vatrogasne opreme
Urediti prostorije DVD-a i prostor izdvojenog vatrogasnog odjeljenja,
Sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasne postrojbe,
Omogućiti i sprovesti edukaciju i polaganje ispita zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika
DVD-a,
U proračunu općine Vojnić osigurati sredstva za vatrogastvo sukladno Zakonu o vatrogastvu.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/16-01/23
URBROJ: 2133/17-03-02-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016.
Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13)
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 01. ožujak 2016. godine
donijelo je slijedeću
ODLUKU
I.
Usvaja se Provedbeni operativni Plan unapređenja zaštite od požara na području
općine Vojnić za 2016. godinu.
Provedbeni operativni plan unapređenja zaštite od požara na području općine
Vojnić za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
općine Vojnić.
Općinsko vijeće
predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/16-01/24
UR.BROJ.2133/17-03-4/3-16-02
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 28.Statuta
Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13) Općinsko vijeće općine Vojnić na
sjednici održanoj dana 01. ožujka 2016. godine, donosi
PROVEDBENI OPERATIVNI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme,
financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od
nastanka i širenja požara na području Općine Vojnić u 2016. godini.
II.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i
Plana zaštite od požara Općine Vojnić temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do
izrade ovog Plana.
III.
Općinsko vijeće Općine Vojnić 24.10.2014. godine donijelo je Plan zaštite od požara -1
Revizija za područje Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije broj: 40/14) temeljen na
Procjeni ugroženosti od požara za područje Općine Vojnić.
U Planu zaštite od požara za područje Općine Vojnić, prema potrebi općinski Načelnik vrši
usklađenje podataka.
Općinsko vijeće Općine Vojnić donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i
održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Vojnić 11.ožujka 2010.godine
(Glasnik Karlovačke županije:10/10).
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IV.
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)
Općinsko vijeće općine Vojnić donijelo je sljedeće akte:
- Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Vojnić od 18.07.2013.
godine (Glasnik Karlovačke županije broj 30/13)
- Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa 06.12.2013. godine
(Glasnik Karlovačke županije broj 54/13 )
- Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području općine Vojnić od 20. 01.2014 godine ( Glasnik Karlovačke
županije broj 05/14)
- Plan zaštite i spašavanja donijet je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 14.02.2014.
godine a Zaključak je objavljen u (Glasniku Karlovačke županije broj: 08 /14).
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)
Načelnik Općine Vojnić donio je:
- Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Vojnić od 24.ožujka 2010.godine
(Glasnik Karlovačke županije broj 10/10).
V.
Prema Planu zaštite od požara i njegovom ažuriranju na području Općine Vojnić djeluje:
a) Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojnić koje operativno pokriva cijelo općinsko
područje za sve vrste intervencija na objektima i požarima na otvorenom prostoru. Zbog
nemogućnosti intervencije DVD-a u roku od 15 minuta u južnom dijelu općine, u 2016.
godini planira se u naselju Svinica Krstinjska osnovati izdvojeno vatrogasno odijeljenje
DVD-a Vojnić. Spremište za vatrogasno vozilo i tehniku biti će u prostoru bivše škole Svinica
Krstinjska. Dio vatrogasnih aparata biti će podijeljen osposobljenim stanovnicima za gašenje
požara.
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje požara i
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom kada to društvo objektivno može samo
odraditi, gašenje požara: na otvorenom prostoru, građevinskih i gospodarskih objekata,
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i
opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama,
sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Vojnić.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva
učešće većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije
gašenja kod čuvanja požarišta, pa pored navedene postrojbe na području Općine Vojnić mogu
intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Karlovačke
Županije.
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VI.
Na sjednici općinskog vijeća 24.10.2014. godine usvojena je Revizije Procjene ugroženosti i
Plana zaštite od požara.
VII.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima
potrebno je i dalje vršiti uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima.
Probijanje i čišćenje putnih prolaza povjereno je Vojnić Krnjak Komunalcu d.o.o. Kontrolu
istog vršit će DVD Vojnić i Načelnik općine Vojnić. Uklanjanje sitnijeg raslinja uz šumske
puteve i strme nerazvrstane ceste vršit će se vatrogasnim vozilom DVD-a Vojnić UNIMOG
sa škarama te traktorom sa malčerom.
Na području gospodarske jedinice Petrova gora –Petrovac šumske ceste i putovi služe ujedno
i kao protupožarne prosjeke. U GJ Petrova gora-Petrovac ima 4 ha običnih protupožarnih
prosjeka koje se redovito održavaju.
VIII.
Motriteljsko dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave
požara. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku. Na području Općine Vojnić nema građevina i otvorenih
površina koje su razvrstane u najviše kategorije ugroženosti pa se motrenja i ophodnje vrše u
danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog
prostora.
Pripadnici Motriteljsko dojavne službe su osposobljeni vatrogasci DVD Vojnić,obučeni u
radne odore, opremljeni prijenosnim radio uređajem, dalekozorom, topografskom kartom
područja i GPS uređajem.
Motriteljsko – dojavnu službu i ophodnju za područje državnih šuma organizira i provodi
Šumarija Vojnić sa svojim ljudstvom i sredstvima.
IX.
Lokacije motrenja su lokacije na Crkvištu i Mrđenovićima (k.254) sa kojih se vide dijelovi
područje Općine Vojnić.
Motriteljsko dojavna služba se obavlja u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od
nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe DVD Vojnić za takvo
djelovanje i to u dvije smjene:
- 8,00 – 14,00 sati - 2 vatrogasca
- 14,00 – 20,00 sata – 2 vatrogasca.
Dnevni raspored vatrogasaca za motrenje i dojavljivanje izrađuje zapovjednik DVD Vojnić.
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X.
Izviđačko preventivne ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo velikog razreda
opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora, te u danima prosudbe DVD
Vojnić za takvo djelovanje i to u dvije smjene:
- 8,00 – 14,00 sati – 2 vatrogasca
- 14,00 – 20,00 sata – 2 vatrogasca.
Za ophodnju se koriste vozila DVD Vojnić sa vatrogasnom opremom za gašenje požara
otvorenih prostora.Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje
izrađuje zapovjednik DVD Vojnić.
XI.
Plan ophodnji na području Općine Vojnić:
1. dionica: Vojnić- Bukovica Utinjska –Brdo Utinjsko
2. dionica: Vojnić- Prisjeka- Mracelj (Lisanovac)
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni
potrebnom opremom. Dinamika izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom
nalogu zapovjednika, što se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave
Motriteljsko dojavne službe na zamijećene događaje požarne opasnosti na terenu ophodnja će
se upućivati na takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara u
začetku.
XII.
Na području Općine Vojnić ima potrebe za izgradnjom novih prosjeka i probijanja novih
protupožarnih putova.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi
zaustavljanja širenja šumskog požara na području Općine Vojnić angažirat će se teška
mehanizacija sljedećih tvrtki:
- EMA DRVO d.o.o., Donji Vojnić 14/a, Vojnić, utovarivač Volvo L-120
- Vojnić Krnjak Komunalac d.o.o. dir. Igor Šoštarić, kombinirka KA-910CP i Kamion kiper
KA-128CP
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju (temeljem telefonskog poziva) žurno angažirati tešku
građevinsku mehanizaciju, a Općina Vojnić se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove
po dostavi računa, temeljem prethodno usaglašenog i ovjerenog troškovnika radova.
XIII.
Vozila, oprema i tehnika DVD Vojnić potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone
trebaju biti pripremljena i u ispravnom stanju. Sukladno Terminskom planu nabave
nedostajuće opreme i sredstava za DVD Vojnić za 2016 godinu treba nabaviti ista u skladu s
objektivnim financijskim mogućnostima, kako bi se postigla minimalna opremljenost.
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XIV.
Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i
tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Prostor oko hidranata mora biti stalno
dostupan.
Kroz većinu naselja u Vojnić prolaze vodotoci koji svojom izdašnošću mogu zadovoljiti
potrebe kod gašenja požara. Prilazni putevi vatrogasnim vozilima do mjesta uzimanja vode za
gašenje požara moraju se održavati prohodnima.
XV.
Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i dobara na prostoru Općine Vojnić u
slučaju nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer zaštite i spašavanja . Kao član
Stožera zaštite i spašavanja Općine Vojnić uključen je Pero Šokčić, zapovjednik DVD
Vojnić, te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a) i Državne uprave za zaštitu
i spašavanje (DUZiS-a).
XVI.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje
operativnom stožeru intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se na raspolaganje prostor
- DVD Vojnić, Starčevićev Trg 2, Vojnić.
XVII.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga zaštite i spašavanja u slučaju
neposredne opasnosti od teških elementarnih nepogoda koriste se prostori:
- prostorije općine Vojnić
XVIII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH je Načelnik Općine Vojnić
Nebojša Andrić mob: 098/432838 i zamjenik načelnika Nikica Škrgić mob: 091/7635172.
XIX.
U Proračunu Općine Vojnić za 2016. godinu planirana su sredstva za potrebe protupožarne
zaštite u iznosu od 310.000,00kn.
XX.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „ Službenom glasniku općine Vojnić“.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/16-01/24
URBROJ: 2133/17-03-02-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016.
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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 01. ožujka 2016. godine
donijelo je slijedeću
ODLUKU
I.
Usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite općine Vojnić za razdoblje 2016-2018
godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite općine Vojnić za razdoblje 2016.-2018. godinu je
sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA :023-05/16-01/26
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-16-02.
Vojnić, 01. ožujka 2016. godine
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15) i
članka 28. Statuta općine Vojnić ("Glasnik Karlovačke županije" 45/13,), Općinsko vijeće
općine Vojnić na sjednici održanoj dana 01. ožujka 2016. godine donosi
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE VOJNIĆ

(2016.g - 2018.g.)

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite donosi se temeljem Zakona o sustavu civilne
zaštite (NN 82/15) koji je stupio na snagu u kolovozu 2015. godine a kojim je definirano da
predstavničko tijelo, razmatra i usvaja analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Općina u okviru zakonskih prava i obveza uređuje, planira, financira, organizira i provodi
zaštitu i spašavanje građana, imovine, okoliša te osigurava uvjete za otklanjanje posljedica
prouzročenih katastrofom ili većom nesrećom.
Opasnosti i rizici koji ugrožavaju općinu Vojnić, potrebe i mogućnosti za sprječavanje,
smanjenje i uklanjanje posljedica i velikih nesreća procijenjene su i sadržane u Procjeni
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća („Glasnik Karlovačke županije“ br. 54/13). Temeljem Procjene donijet je Plan zaštite
i spašavanja (Glasnik Karlovačke županije“ br. 08/14).
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Za funkcioniranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te svih sudionika koji su svojim
djelovanjem, radom ili aktivnostima na određeni način uključeni u sustav zaštite i spašavanja,
odnosno sustav civilne zaštite, Proračunom općine Vojnić se planiraju određena financijska
sredstva za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu koja su prikazana u tablici u
nastavku:
Namjena

Planirana sredstva Projekcije
u
Proračunu godinu
Općine za 2016.
godinu

za

2017. Projekcije
godinu

za

Redovito funkcioniranje i 310.000,00 kn
opremanje
vatrogasnih
postrojbi (DVD Vojnić)

310.000,00 kn

310.000,00 kn

Humanitarna djelatnost i 84.000,00 kn
programi Crvenog križa
Vojnić

84.000,00 kn

84.000,00 kn

Tekuće donacije Hrvatskoj 10.000,00 kn
gorskoj službi spašavanjastanici Karlovac

10.000,00 kn

10.000,00 kn

Ukupno

404.000,00 kn

404.000,00 kn

404.000,00 kn

2018.

Obzirom na nedavne izmjene zakona koji definira sustav civilne zaštite a kojim su na
drugačiji način definirane obveze i uvjeti koje moraju ispuniti jedinice lokalne samouprave za
očekivati je određene promjene vezane uz planiranje aktivnosti, potrebnih sredstva i svih
drugih elemenata vezanih uz sustav civilne zaštite. Tek nakon izrade novih osnovnih
dokumenata vezanih uz sustav civilne zaštite koje predviđa nova zakonska regulativa
(prvenstveno Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite) na detaljniji
način će se analizirati sve potrebe i mogućnosti Općine Vojnić u unaprjeđenju i razvoju ovog
sustava. Općina će i dalje u svim svojim aktivnostima raditi na unaprjeđenju funkcioniranja i
rada svih uključenih dionika, odnosno na poboljšanju i razvoju cjelokupnog sustava civilne
zaštite.
KLASA: 023-05/16-01/26
URBROJ: 2133/17-03-02-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragan Bjelivuk

Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45 /13 ),
Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 01. ožujka 2016. godine
donijelo je
ODLUKU
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I.
Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine
Vojnić za razdoblje 2016-2019. godinu .
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Vojnić za
razdoblje 2016.-2019. godinu su sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/16-01/27
UR.BROJ:2133/17-03-4/3- 15-02
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 28.
Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/13) Općinsko vijeće Općine
Vojnić na sjednici održanoj 01. ožujak 2016. godine, donijelo je
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE (2016.g – 2019.g.)
UVOD
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vojnić, s ciljem zaštite
i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Vojnić za razdoblje 2016.-2019. godina(u daljnjem tekstu: Smjernice).
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, izvršava
sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
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– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih
i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća
u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Načelnik općine koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine su:
a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe civilne zaštite
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
1.1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
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Načelnik općine odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika
načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih
tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti
za sustav civilne zaštite općine.
Radom stožera civilne zaštite općine rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika
nesreća, rukovođenje preuzima načelnik općine.
1.2 OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
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, s ciljem jačanja
spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu civilne zaštite na području općine Vojnić u
razdoblju 2016.g.-2019.godina.
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
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1.2.1 U cilju spremnosti i brzog djelovanja DVD-a 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,
- prilazne puteve za vatrogasna vozila do mjesta uzimanja vode za gašenje požara održavati
prohodnima,
- uklanjati raslinje uz poljske i šumske putove radi sprečavanja požara i omogućavanja
normalnog kretanja vatrogasnih 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
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planovima zaštite od požara,
- redovito ažurirati Plan zaštite od požara Općine Vojnić.

1.2.2 Plan značajnijih aktivnosti za razdoblje (2016-2019) godina vezane za
osposobljavanje:
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- 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.
1.2.3 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja:
razne pumpe, agregati, hidraulični cilindri, brane i auto ljestve.
1.3. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog
križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja
civilne zaštite.
1.4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe
spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
1.5 Udruge
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i
navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim
operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
1.6 Postrojba civilne zaštite
Odluku o potrebi osnivanja postrojbe civilne zaštite donosi predstavničko tijelo općine općine
na temelju Procjene rizika od velikih nesreća.
1.7 povjerenici civilne zaštite
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje načelnik općine za pojedinačnu
stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja
naselja.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje
mjera osobne i uzajamne zaštite,
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite,
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– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

1.8 Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik
stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
1.9 Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela,
a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. Stavku 1. Podstavku 3. Zakona o sustavu
Civilne zaštite.
Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi
plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnim propisa i njihovih općih akata.
Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na snazi Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine
Vojnić, KLASA:810-01/15-01/05, URBROJ:2133/17-01-02-15-02, od 20.srpnja 2015godine.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su
raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Sklanjanje je organizirano upućivanje građana u najbližu namjensku građevinu za sklanjanje
ili u drugi pogodni prostor koji omogućava optimalnu zaštitu sa ili bez prilagodbe(podrumske
i druge prostorije u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalne i druge
građevine ispod površine tla namjenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovinei drugi
pogodni prostori).
Uzbunjivanje
U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured Karlovac a u suradnji s
Općinom Vojnić, kao i DVD Vojnić utvrdit će se ispravnost sustava za uzbunjivanje
stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na području općine
Vojnić.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, sportske
dvorane, stadioni i sl.) dužni su:
- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,
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- povezati sustav sa županijskim centrom 112.
3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne
novine“ 44/14), utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici
proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija
za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će registar rizičnih i potencijalno rizičnih
postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru grada koji proizvode,
skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili skupljanja opasnih tvari.
4. PLANSKI DOKUMENTI
Općina Vojnić donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite
temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana
stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika
o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju
ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja
civilne zaštite.
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim
situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako
pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati
stanovništvo na slijedeći način:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
- uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za
informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije
koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne
zaštite.
6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina
sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju uspostaviti kontakte sa Karlovačkom
županijom te susjednim gradovima i općinama budući da se sustav civilne zaštite u kriznim
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći.
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7. ZAKLJUČAK
Samo razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna
dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i
doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.

KLASA: 023-05/16-01/27
URBROJ: 2133/17-03-02-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(NN 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke
županije „ broj 45/13), Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj dana 01. ožujka
2016. godine donosi
ODLUKU
o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnog člana
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić iz Proračuna Općine Vojnić
za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se financiranje političkih stranka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Vojnić i nezavisnog člana Općinskog vijeća Općine Vojnić izabranog s nezavisne liste
grupe građana, visina sredstava kja se osiguravaju u Proračunu Općine Vojnić za 2016.
godinu i načina raspoređivanja sredstava.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Vojnić imaju političke stranke koje
imaju najmanje jednog člana Općinskog vijeća i nezavisni član Općinskog vijeća koji je
izabran s nezavisne liste grupe građana.
Članak 3.
Utvrđuje se da su u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća političke stranke, odnosno
nezavisni kandidat u Općinskom vijeću imale slijedeći broj vijećnika:
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević-HSP AS

6 (šest) članova

Socijaldemokratska partija Hrvatske –SDP
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Zelena stranka –ZS

4 (četiri) člana

Kandidacijska lista grupe birača

1 (jedan) član

Samostalna demokratska srpska stranka –SDSS

1 (jedan) član

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati – HNS

1 (jedan) član

Članak 4.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnog člana Općinskog
vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Vojnić za 2016. godinu u iznosu od 2.860,26 kune.
Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava
za svakog člana Općinskog vijeća tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju
sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Ukoliko pojedini vijećnih (ili vijećnici) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napuste ili
promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja
Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih
stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Članak 6.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstiturianja
Općinskog vijeća u pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj vijećnici, pripada i pravo
na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a
određenog u članku 5. stavku 1. i članku 7. stavku 1. ove Odluke.
Članak 7.
Za svakoga člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 220,02 kuna.
Za svakoga člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od
242,02 kune.
Članak 8.
Političkim strankama i nezavisnom kandidatu zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju
se sredstva osigurana u Proračunu Općine Vojnić za 2016. godinu u iznosima kako slijedi:
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević-HSP AS

1.320,12 kn

Socijaldemokratska partija Hrvatske –SDP
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Zelena stranka –ZS

880,08 kn

Kandidacijska lista grupe birača

220,02 kn

Samostalna demokratska srpska stranka –SDSS

220,02 kn

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati – HNS

220,02 kn

Članak 9.
Sredstva raspoređena prema članku 5. stavku 1. i članku 7. ove Odluke, doznačuju se na račun
političke stranke, jednom tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 10.
Sredstva za financiranje nezavnisnog člana Općinskog vijeća raspoređuju se sukladno
odredbama ove Odluke u uplaćuju se na poseban račun nezavisnog člana, koji je dužan
otvoriti za financiranje njegove djelatnosti.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Vojnić.
Predsjednik Općinskog vijeća
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/16-01/22
URBROJ:2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujka 2016. godine
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/15) i
članka 28. Statuta Općine Vojnić (“Glasnik Karlovačke županije” broj 45/13) Općinsko vijeće
Općine Vojnić na sjednici održanoj dana 01. ožujka 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz
Proračuna Općine Vojnić
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se
financiraju iz Proračuna Općine Vojnić, te način i postupak povjeravanja istih ovlaštenim
osobama.
Poslovi prijevoza pokojnika odnose se na preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili
posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
Pogrebničke usluge odnose se na umrle osobe bez nasljednika i osobe umrle bez
imovine iz koje se ne mogu namiriti pogrebničke usluge.
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Članak 2.
Poslovi prijevoza pokojnika i pogrebničke usluge iz članka 1. ove Odluke povjeravaju
se ovlaštenoj osobi nakon provedenog javnog natječaja.
Članak 3.
Objavu natječaja prikupljanjem pisanih ponuda za poslove iz članka 1. ove Odluke
donosi Općinski načelnik.
Članak 4.
Postupak natječaja iz članka 2. ove odluke provodi povjerenstvo koje imenuje
Općinski načelnik.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tri člana.
Članak 5.
Objava natječaja prikupljanjem pisanih ponuda mora sadržavati:
1. vrijeme od 4 godine na koje se sklapa ugovor
2. poslove i usluge iz članka 1. ove Odluke za koje se sklapa ugovor
3. rok važenja ponude 60 dana
način, mjesto i rok za podnošenje ponuda
jamstvo za izvršenje ugovora
uvjete za odabir najpovoljnije ponude, najnižu cijenu
isprave koje se prilažu ponudi:
- dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
- potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima,
- potvrde BON1, BON2,
- izjavu ovlaštene osobe da nije kažnjavana za kaznena djela iz oblasti
gospodarstva i da se protiv nje ne vodi istražni odnosno kazneni postupak reference za
obavljanje pogrebničke djelatnosti.
Natječaj se objavljuje u javnom tisku i na oglasnoj ploči Općine Vojnić.
Članak 6.
Povjerenstvo će nakon pregleda pristiglih ponuda predložiti najpovoljniju
ponudu Općinskom vijeću radi donošenja Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje pogrebničkih poslova i usluga na temelju ugovora.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
KLASA: 023-05/16-01/30

Općinsko vijeće
26

URBROJ: 2133/17-03-4/4-16-01

Predsjednik

U Vojniću, 01. ožujak 2016.

Dragan Bjelivuk

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 36/95, 70/97,
28/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „Glasnik“
Karlovačke županije br. 45/13) Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj dana 01.
ožujak 2016. godine usvaja
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2015. godini
Članak 1.
Aktivnost
broj

Naziv aktivnosti

Planirano

Ostvareno

A100029

Održavanje javne rasvjete

495.000,00

430.432,46

25.000,00

16.007,49

50.000,00

26.925,01

95.000,00

84.625,00

325.000,00

302.874,96

92.500,00

80.725,66

2.500,00

0,00

90.000,00

80.725,66

Blagdansko uređenje
Izvor

Prihod za posebne namjene
Usluge tekućeg održavanja javne
rasvjete

Izvor

Prihod za posebne namjene
Energetski pregled javne
rasvjete

Izvor

Prihod za posebne namjene
Utrošak električne energije javne
rasvjete

Izvor

Prihod za posebne namjene

A100030

Zimska služba
Posipanje – zimska služba

Izvor
Rad zimske službe
Izvor

Prihod za posebne namjene

A100031

Javni radovi

460.235,00

448.805,26

Rashodi poslovanja

450.235,00

442.762,41

Izvori

Vlastiti prihodi u iznosu od
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30.919,00- tekuće pomoći od
izvanproračunskih korisnika
411.843,41
Rashodi za nabavu uređaja,
instrumenata i strojeva

10.000,00

6.042,85

Izvor

Pomoć iz Županije

T100032

Održavanje nerazvrstanih
cesta

532.000,00

479.202,06

Održavanje mostova i prelaza

25.000,00

15.665,63

7.000,00

5.500,00

500.000,00

458.036,43

433.500,00

348.465,74

500,00

103,60

Održavanje parka

20.000,00

15.657,03

Tekuće i investi. održavanje
lokalnih groblja

20.000,00

13.125,00

Održavanje čistoće javnih
prometih površina

18.000,00

15.530,78

Ostale komunalne usluge- javne
svečanosti

5.000,00

0,00

Izvor

Prihod za posebne namjene
Održavanje prometne
signalizacije

Izvor

Prihodi za posebne namjene u
iznosu od 5.000,00
Tekuće i investicijsko
održavanje cesta, mostova

Izvor

Prihodi za posebne namjene

T100033

Održavanje ostale komunalne
infrastrukture
Uređenje dječjeg igrališta

Izvor

Prihod za posebne namjene

Odvoz smeća
Izvor

150.000,00

120.965,83

Održavanje čistoće javnih
zelenih površina

5.000,00

0,00

Odvodnja atmosferskih voda i
čišćenje kanalizacijskog sustava

5.000,00

0,00

Prihodi za posebne namjene
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Veterinarske usluge –
Higijeničarska služba
Izvor

20.000,00

12.000,00

190.000,00

171.083,50

Prihod za posebne namjene
Sanacija divljih deponija

Izvor

Prihod za posebne namjene

sveukupno

2.013.235,00

1.787.631,18

Članak 2.
Ovo izvješće objavljuje se u Službenom glasniku Općine Vojnić.
KLASA: 023-05/15-01/44
URBROJ: 2133/17-03-4/4-16-02
Vojnić, 01. ožujak 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Dragan Bjelivuk

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 36/95, 70/97,
28/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13), te članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik“
Karlovačke županije br. 45/13) Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj dana 01.
ožujak 2016. godine usvaja
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
UPRAVLJANJA IMOVINOM U 2015. GODINI
Članak 1.
Aktivnost
broj

Naziv aktivnosti

Planirano

Ostvareno

A100050

Sanacija poslovnih objekata

337.000,00

321.625,00

Sanacija i održavanje objekata

15.000,00

0,00

306.000,00

305.625,00

16.000,00

16.000,00

Izvor

Vlastiti prihodi
Rekonstrukcija zgrade u
općinsku tržnicu

Izvor

Pomoći
Izrada certifikata zgrada u
vlasništvu Općine Vojnić

Izvor

Pomoći
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K100027

Izgradnja i rekonstrukcija
komunalne infrastrukture
Izgradnja mostova
Kamate za primljene zajmove
Otplata glavnice primljenih
dugotrajnih kredita

Izvor

Pomoći iz državnog proračuna
149.151,49 a iz sredstava EU
2.120.596,14

K100028

Presvlačenje asfalnim slojem
nerazvrstane ceste

Izvor

Prihod za posebne namjene

K100029

Rekonstrukcija lokalnih
nerazvrstanih cesta

2.278.000,00

2.269.747,63

50.000,00

42.500,00

107.000,00

106.651,49

2.121.000,00

2.120.596,14

400.000,00

281.776,64

100.000,00

0,00

Izgradnja i asfaltiranje
Izvor

Vlastiti prihodi

K100034

Izgradnja centralnog groblja

350.000,00

278.221,80

100.000,00

0,00

52.000,00

41.473,82

700.000,00

258.302,09

Uređenje groblja i mrtvačnice
Izvor

Pomoći

K100035

Sanacija vodovodne mreže u
mjestu Vojnić
Projektna dokumentacija za
proširenje vod. mreže

Izvor

Pomoći

K100036

Izgradnja kanalizacijskog
sustava
Odvodnja otpadnih voda

Izvor

Pomoći

K100037

Sanacija deponije Kokirevo

Izvor

Donacije - Fonda za zaštitu
okoliša

K100040

Uređenje autobusnih stajališta

65.000,00

64.465,00

Opremanje autobusnih stajališta
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Izvor

Prihod za posebne namjene

K100041

Gospodarenje vodoopskrbnim
sustavom na području Općine
Vojnić

122.000,00

121.687,50

100.000,00

87.500,00

Proširenje javne vodoopskrbe
Izvor

Pomoći

K100057

Široko pojasni internet

Izvor

Pomoći

K100061

Reciklažno dvorište

537.500,00

493.625,00

Mobilno reciklažno dvorište

450.000,00

450.000,00

Dokumentacija za reciklažno
dvorište

87.500,00

43.625,00

Izvor

Fond za zaštitu okoliša 240.000,
pomoći 253.625

Sveukupno
Plan

5.141.500,00

4.218.424,48

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 406-01/14-01/75
URBROJ: 2133/17-03-4/4-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016.
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Na temelju članka 35 . stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „ Narodne
novine „ broj 91/96, 68/98, 13/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
143/12 i 152/14 ) , članka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine„ 125/11 i 64/15 ) i članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „
broj 45/13), Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 01. ožujka
2016. godine donosi slijedeću
ODLUKU
o kriterijima davanja na korištenje poslovnih prostora
u vlasništvu Općine Vojnić bez naknade
I.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na korištenje poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Vojnić bez naknade.
II.
Poslovni prostori u vlasništvu Općine Vojnić iznimno se daju na korištenje bez
naknade udrugama ili grupi građana čije su aktivnosti od neposrednog i osobitog interesa za
općinu.
Odobrenje za ovakav način korištenja poslovnih prostora daje Načelnik općine.
III.
Korisnik poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke je u obavezi plaćati režijske
troškove (trošak vode i struje).
IV.
Poslovni prostori koji se odobravaju bez naknade mogu se dati i udrugama koje će
izvršiti adaptaciju poslovnog prostora o svom trošku ili kroz projekte.
V.
Korisnici poslovnog prostora su obavezni koristiti poslovni prostor u strogo
namjenske programske svrhe, te poslovni prostor ne smiju davati u podzakup.
VI .
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
općine Vojnić.
Općinsko vijeće
predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/18-01/33
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016. 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 01 ožujka 2016. godine donijelo je
slijedeći
Z A K LJ U Č A K
I.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Vojnić u periodu od
01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. godine .
Izvješće o radu sastavni je dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/16-01/32
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-16-01
Vo jnić, 01. ožujak 2016. godine
IZVJEŠĆE O RADU
u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.
Temeljem članka 46. Statuta Općine Vojnić (Glasnik karlovačke županije 45/13) Općinski
načelnik podnosi Općinskom vijeću
Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te
nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom
te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U nastavku se daje izvješće o nadležnosti načelnika te u obavljanju poslova iz zakonom
određenog samoupravnog djelokruga i to: komunalnu problematiku, gospodarstvo,
infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu problematiku te ostala pitanja u čije rješavanje je bio
uključen načelnik kao nositelj izvršne vlasti u općini te Jedinstveni upravni odjel.
PRORAČUN I FINANCIJE
U proračunu za razdoblje siječanj-prosinac 2015. god. evidentirani su svi prihodi i primici te
rashodi i izdaci. Dnevno se pratilo ostvarenje prihoda te sukladno istom vršilo plaćanje
preuzetih obveza osiguravajući solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje svih potreba.
Sukladno zakonskim obvezama, izrađeni su financijski izvještaji.
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Poslovne knjige su uredno vođenje kako za Općinu Vojnić tako i za proračunske korisnike
koji su sastavni dio riznice. Za proračunske korisnike rađeni su i financijski izvještaji te
pripremani materijali tj. Odluke o prihvaćanju izvještaja za općinsko vijeće.
SOCIJALNA SKRB
Iz proračun općine isplaćivana je pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i to
za:
Pomoć osobama s posebnim potrebama 14.284,00 kuna
Pomoć obiteljima i kućanstvima 31.275,00 kuna
Pomoć za troškova stanovanja 2.947,00 kuna
Naknada za novorođenčad 16.000,00 kuna
Naknade za dječje darove 5.418,00 kuna
Pomoć za ogrijev (županija uplatila) 147.900,00 kuna
U suradnji sa Crvenim križom preveden je projekt za osobe treće životne dobi.
PREDŠKOLSTVO
Proračunski korisnik Dječji vrtić pohađa 21 dijete.
Ministarstvo obrazovanja i športa odobrilo je financiranje djece predškolske dobi u iznosu od
20,00 kn po djetetu i to za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. za izvještajno razdoblje.
OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
U Osnovnoj školi Vojnić kroz projekt zajedno sa Crvenim križom osiguran je besplatni obrok
za djecu slabijeg imovinskog stanja.
Trošak autobusnog prijevoza za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine
Vojnić temeljem Odluke Vlade Općina Vojnić je ukupno isplatila sredstava za 2015. godinu u
iznosu od 150.508,00 kuna.
U partnerstvu a Crvenim križem kandidiran je projekt u Ministarstvu socijalne skrbi za
besplatan obrok djeci slabijeg imenovanog stanja Osnovne škole Vojnić. Također je
financiran obrok djece u sigurnog kući „Korak“ Karlovac koja su sa područja Općine Vojnić.
Sa LAG-om Petrova Gora organizirana je seoska olimpijada u Krnjaku, Općina Vojnić je
osigurala štandove koji su postavljeni na D-1 za vrijeme sezone kako bi Obiteljska
poljoprivredna gospodarstva mogla izlagati svoje proizvode.
Na osnovu provedenog natječaja za stipendiranje studenata sa područja općine Vojnić
Isplaćivana je jedna stipendija za studenta u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.
PROMICANJE KULTURE
Općina Vojnić za 2015. godinu je dobila od Ministarstva kulture financijska sredstva za
održavanja spomenika kulture u iznosu od 70.000,00 kuna.
Vezano za kulturu jedan od organizatora je „Zelene noći“ zajedno sa nogometnim klubom ŠD
„Petrova Gora“.
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U rujnu 2015. godine održano je takmičenje u vuči klada sa konjima i to na posjedu Dragana
Vučković.
Općina je organizirala doček Nove godine na otvorenom za sve građane u parku Vojnić.
Građani svojim dolaskom su pokazali da podržavaju takvu organizaciju.
S obzirom da na općini postoje stari gradovi kojima je potrebna restauracija, Općina je
kandidirala program „Obnova starog grada Krstinja“ prema Županiji i odobrena su nam
sredstva od 10.000,00 kuna, što je i uspješno realizirano. U programu obnove starog grada
obavljeni su radovi čišćenja prilaznog puta, raskrčivanja raslinja i granja do starog grada
Krstinja.
Općina Vojnić u suradnji sa Ministarstvo unutarnjih poslova organizirala je predstavu za
djecu na temu Nasilje i mladih.
SPORT
Općina Vojnić je do kraja izvještajnog razdoblja isplatila sportskim društvima za tekuću
donaciju za održavanje nogometnih turnira u iznosu od 58.796,67 kuna.
Osposobljeno je tenisko igralište za rekreaciju i zabavu mladih.
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
U svibnju 2015 godine u Jedinstveni upravni odjel je primljen vježbenik na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Provodio se program javnih radova do kraja devetog mjeseca 2015. Od Karlovačke županije
smo dobili 10.000 kuna za nabavku opreme za rad i potrebe programa javnih radova.
Realiziran je projekt IPARD Mjera 301 te je smanjena otplata glavnice na 684.518,98 kuna i
otplata traje do 31.12.2020.godine.
Sklopljen je ugovor za odvoz komunalnog otpada koji se odvozi na deponiju u Karlovac.
Deponija Kokirevo je zatvorena i priprema se dokumentacija za kandidiranje kroz EU
fondove gdje bi EU financirao sa 80 %, a Fond za zaštitu okoliša sa 20 %. Na odlagalištu
Kokirevo je postavljena ograda i omogućen prilaz sa protupožarnom cestom.
U izradi je Strategija razvoja općine gdje su pozvani i građani da se uključe u samu izradu.
Dokumentacija za projekt poslovne zgrade na tržnici u Vojniću je napravljena i priprema se
kandidirati prema strukturnim fondovima EU.
U izradi je projektne dokumentacije za projekat asfaltiranja prilaznih cesta poljoprivrednim
plantažama prema strukturnim fondovima EU, kroz mjeru 7.
Izvršeno je odvajanje poslovne cjeline poduzeća sa pružanjem usluga vodovoda i kanalizacije
u novo poduzeće „Vodovod i odvodnja Vojnić“ d.o.o te je Ishodovana građevinsku dozvolu
za vodovod Svinica – Gejkovac. Sa Općinom Velikom Kladušom potpisan je sporazum o
preuzimanju vode iz BiH za potrebe naših građana.
Pripremaju se projekti za obnovu bivše srednje škole kroz fonodove EU, koja je dana na
korištenje DVD-u.
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Osnovne škole u Bukovici i Krstinji koje su u vlasništvu Općine Vojnić čišćene su i uređivan
je prilaz do njih.
Realizirana je cesta, tj asfaltirana u Lončarima, Podsedlo.
Uspješno je završen postupak sa Eko-florom. Napravljena je van sudska nagodba da se u
zamjenu za kontejnere dostavi Kamiona za odvoz smeća koji koristi Vojnić-Krnjak
komunalac.
Na Petrovoj Gori realiziran je projekt biciklističkih staza u suradnji Općine sa Turističkom
zajednicom.
Obnovljeni su drveni mostovi u Utinji, Vojišnici, Kestenovcu i Kupljenskom što omogućava
stanovništvu tih područja lakši promet.
Sa HEP Karlovac kontinuirano se dogovaralo oko rekonstrukcije mreže na području općine
Vojnić.
Realiziran je projekat sa Ministarstvom regionalnog razvoja izgradnje prve faze mrtvačnice na
centralnom groblju u Vojniću. U izradi je i druga faza izrade mrtvačnice na centralnom
groblju. U vrijednosti od 557.838,75 kuna.
Obavljeno je čišćenje kanala cca 6 km i to na dionicama Kolarić, Kupljensko, Radonja i
Vojišnica u suradnji sa Hrvatskim vodama.
Dobiven projekt za nabavu traktorske prikolice kod Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja u iznosu od 80.000,00 kuna, a vrijednost projekta je 129.889,00 kuna.
Dobivena je donacija kosačice za travu zajedno sa malčerima koja je dana Dječjem vrtiću na
korištenje i uređenje okoliša.
Kandidiran je projekt kroz strukturne potpore mjera 7.1.1. za sastavljanje i ažuriranje planova
za razvoj općine, tj. izmjene i dopune prostornog plana općine Vojnić u svibnju 2015. godine.
Odobren je projekt za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta kod Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, čija je vrijednost 450.000,00 kuna, a Fond je sufinancirano sa 53,33
%, a ostalo općina. Također je preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
odobren za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje
građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta gdje je Fond sufinancirao sa
60.000,00 kuna, a općina sa 27.250 kuna i to na k.č. 923/1 k.o. Kolarić. Ishodovano je idejno
rješenje i nakon promjene statusa zemljišta u našem prostornom planu, tj čeka se završetak II.
Izmjena i dopuna prostornog plana kako bi mogli podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu za
građenje reciklažnog dvorišta.
U suradnji sa SDF-om provodi se program besplatnog pružanja pravne pomoći te im je
omogućeno korištenje poslovnog prostora u zgradi Općine Vojnić te smo partneri u niz
projekata sa udrugom Kreativne udruga Ruke Vojnić u projektu dječji kamp koji se provodio
kroz program „Šišmiš“ te sa organizacijom civilnog društva za projekt otvorene računalne
radionice.
Održani su zborovi građana u mjesnim odborima gdje je predočeno na koji način će
funkcionirati mjesna samouprava u budućem periodu.
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Organizirane su razne edukacije za poljoprivrednike i radionice kako bi se omogućilo
poljoprivrednicima prijava na EU fondove.
Donosio sam niz odluka i zaključaka vezano za odobravanje financijskih sredstava, sukladno
osiguranim sredstvima u proračunu. Osim navedenih poslova načelnik redovito sam surađivao
s državnim tijelima i tijelima drugih jedinica lokalne samouprave i Karlovačkom županijom, i
provodio sam odluke općinskog vijeća i ponašao se štedljivo prema novcu poreznih
obveznika
KLASA: 080-01/16-01/01

Općinski načelni

URBROJ: 2133/17-01-4/1-16-01

Nebojša Andrić

Vojnić, 01.03.2016.

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13 ),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine daje
prethodnu
SUGLASNOST
I.
Daje se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Vojnić“ prethodna suglasnost na
Pravilnik o zaštiti na radu Dječjeg vrtića „Vojnić„.
II.
Ova suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/16-01/37
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine daje
prethodnu
SUGLASNOST
I.
Daje se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Vojnić„ prethodna suglasnost na
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću
„Vojnić“.
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II.
Ova suglasnost
glasniku općine Vojnić.

stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk

KLASA:023-05/16-01/35
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine daje
prethodnu
SUGLASNOST
I.
Daje se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Vojnić„ prethodna suglasnost na
Plan upisa djece u Dječji vrtić „ Vojnić„ za 2016/2017. pedagošku godinu.
II.
Ova suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/16-01/36
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujka 2016. godine
Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13 ),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine donijelo
je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2015. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku općine Vojnić.
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Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA : 023-05/16-01/39
UR.BROJ.:2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o detaljnom planu uređenja groblja Vojnić
Članak 1.
U Odluci o Detaljnom planu uređenja groblja KLASA : 023-05/07-01/33,
UR. BROJ: 2133/17-01-07-01 usvojenoj na Općinskom vijeću 08. ožujka 2007. godine članak
24. mijenja se i glasi.
„Smještaj građevina na građevinskoj čestici groblja prikazan je u grafičkom dijelu
Plana na listi broj 4 - Uvjeti gradnje. Unutar glavnih grobnih staza određenih regulacijskim
pravcima, smještena su grobna polja, a unutar grobnih polja grobni redovi sa grobnim
mjestima, tako da se od grobnog polja broj pet, reda broj pet ukop radi sustavom glava –
noge, među razmacima i sekundarne grobne staze između dva dvostruka grobna reda.„
Članak 2.
U preostalom dijelu osnovna Odluka ostaje ne izmijenjena.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA: 023-05/16-01/31
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016. 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 dana 01. ožujka 2016. godine
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke
županije, koje se odnosi na Općinu Vojnić.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/16-01/28
UR.BROJ.2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 01. ožujka 2016. godine
donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine
Vojnić za razdoblje od 2016.-2021. godine.
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:023-05/16-01/29
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-16-02
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Vojnić, 01. ožujak 2016. godine

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama
UVOD
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vojnić donosi se za
potrebe Općine Vojnić. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Strategijom
upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno
upravljanje i raspolaganje nekretninama.
Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske ( Narodne Novine 76/13) i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje
državnom imovinom.
Upravljanje imovinom definira se kao proces odlučivanja i provedbe odluka u vezi sa
stjecanjem, korištenjem ili raspolaganjem nekretninama i podrazumijeva procesa kojim se
osigurava da imovina proizvodi optimalne kratkoročne i dugoročne rezultate, uključujući tijek
novca i povećanje vrijednosti.
U upravljanju nekretninama Općine Vojnić postupa kao dobar gospodar, što prije svega
podrazumijeva izradu sveobuhvatnog popisa svih nekretnina u njegovom vlasništvu, s
utvrđenim stanjem u kojem se nekretnine nalaze i određenom tržišnom vrijednosti, kao i
utvrđivanje važnosti određenih nekretnina za Općinu te sagledavanje troškova i prihoda od
nekretnina, radi učinkovitog korištenja.
Nekretninama u vlasništvu Općine Vojnić mora se odgovorno upravljati i raspolagati jer
predstavljaju kapital koji je potrebno staviti u funkciju i po potrebi sačuvati za buduće
generacije.
Općina Vojnić raspolaže i upravlja nekretninama u njegovom vlasništvu prema načelima
javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti.
Načelo javnosti raspolaganja nekretninama osigurava se propisivanjem pravila i kriterija
raspolaganja u svim aktima koji se donose u svezi s njihovim upravljanjem i raspolaganjem te
njihovom javnom objavom, određivanjem ciljeva raspolaganja nekretninama, redovitim
upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela nadležnog za upravljanje/raspolaganje
nekretninama, javnom objavom najvažnijih odluka, vođenjem registra nekretnina u vlasništvu
Općine kao i baze podataka kupoprodajnih cijena za područje općine Vojnić.
Načelo predvidljivosti osigurava da raspolaganje nekretninama u istim ili sličnim
slučajevima bude obuhvaćeno predvidljivim, jednakim postupanjem.
Načelo učinkovitosti osigurava učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama radi
ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih Strategijom
raspolaganja kao javni interes.
Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja
funkcija upravljanja i raspolaganja nekretninama, nadzorom nad upravljanjem i
raspolaganjem nekretninama i izvješćivanjem o postignutim ciljevima.
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VAŽEĆI PROPISI U SVEZI UPRAVLJANJA
I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
Zakon o zemljišnim knjigama ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 100/04, 107/07, 152/08,
126/10, 55/13, 60/13)
Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13)
Zakon o gradnji (NN 153/13)
Zakon o najmu stanova ( NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ( NN 40/97, 117/05)
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ( NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93,
26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97,
119/97, 68/98, 163,98 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)
Zakon o obveznim odnosima ( NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN 86/12, 143/13)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( NN 16/07, 124/10, 56/13)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11, 64/15)
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( NN 78/15)
Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

AKTI OPĆINE
Statut Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13)
Odluka o načinu gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vojnić (Glasnik
Karlovačke županije 53/09)
Odluka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja (
Glasnik Karlovačke županije 53/09)
Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Vojnić (Glasnik
Karlovačke županije 37/12)
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ANALIZA STANJA NEKRETNINA I POSTOJEĆI MODEL UPRAVLJANJA I
RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
Općina u svom vlasništvu ima slijedeći portfelj imovine:
- Zemljišta,
- Poslovne prostore ( za potrebe Općine i za iznajmljivanje),
- Stanove,
- Javne površine i prostore ( ulice, zelene površine, prometnice, dječja igrališta i parkirališta),
- Sportski objekt,
- Ustanove,
- Trgovačka društva,
- Kulturne objekte i kulturna dobra,
- Komunalnu infrastrukturu ( javnu rasvjetu, groblja i mrtvačnice).
Upravljanje nekretninama obuhvaća sljedeće aktivnosti:
- Stjecanje i raspolaganje nekretninama i ostvarivanje vlasničkih prava u skladu s propisima
koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava,
- Utvrđivanje vlasničko pravnog statusa nekretnina, njihov popis i procjenu te upis u javne
registre i očevidnike,
- Tekuće i investicijsko odrađivanje nekretnina te kapitalna ulaganja, financijsko praćenje
prihoda i rashoda od nekretnina te
- Obavljanje drugih poslova u vezi upravljanja nekretninama.
Uspostava baze podataka o nekretninama
Baza podataka o nekretninama oslanja se na točne i podrobne podatke preuzete iz katastra
nekretnina i zemljišnih knjiga. Neki od tih podataka su stalni i rijetko se mijenjaju (oznaka
katastarske čestice, površina, adresa, opis prostornoplanska namjena) dok su ostali podaci
(financijski rezultati, prihodi, izdaci, korisnici, trenutna namjena) podložni češćim
promjenama.
Uspostavljanje baze podataka i popisa imovine prvi je i najvažniji korak u uspostavi
djelotvornog sustava upravljanja imovinom. Detaljna baza podataka omogućava nadzor i
analizu nekretnina i portfelja te osigurava transparentnost u radu.
Stanje dokumentacije, vlasnički upisi i praćenje nekretnina:
Upravljanje imovinom zahtijeva točne podatke o imovini. Općina Vojnić uspostavlja cjelovitu
i sistematiziranu evidenciju nekretnina u svom vlasništvu.
Za određeni broj nekretnina Općina još mora kompletirati vlasničku dokumentaciju i provesti
upise u zemljišne knjige i druge javne očevidnike.
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Zemljište
U portfelju nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić važan udio čini zemljište koje predstavlja
velik potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Znatan dio tog portfelja
uknjižen je na Općinu Vojnić.
Poslovni prostori
Općina Vojnić u vlasništvu ima poslovne prostore koji prostori se sukladno odredbama
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnih
prostora daju u zakup.
Za dio poslovnih prostora nije proveden upis prava vlasništva u zemljišne knjige koji upis se
ima provesti po izradi etažnih elaborata i prilikom provedbe zemljišnoknjižnih postupaka
povezivanja glavne knjige sa knjigom položenih ugovora.
Stanovi
U evidenciji dugotrajne imovine Općine Vojnić nalaze se i stanovi koje koriste najmoprimci
na temelju Rješenja Ministarstava za regionalni razvoj, a u kojima je vanknjižni vlasnik
Republika Hrvatska, te stanovi na otkupu pojedinačnih korisnika.
Nekretnine u kojima se nalaze vrtić, zgrada doma kulture u kojoj je smještena knjižnica i
čitaonica
Sve nekretnine koje koriste ustanove u vlasništvu Općine Vojnić u zemljišnoknjižnom su
vlasništvu Općine Vojnić.
VIZIJE I SMJERNICE ZA RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
U RAZDOBLJU OD 2016.-2021. GODINE
Vizija Općine je stvaranje što kvalitetnijeg sustava upravljanja i raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Općine po najvišim europskim standardima, uz optimalne troškove poslovanja.
Cilj predstavlja određivanje smjernica za izradu plana aktivnosti kojima će se ostvariti
učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama, konkretno njihovo
otuđivanje ili očuvanje te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra nekretnina.
Poduzet će se i sve što je potrebno za provedbu etažiranja nekretnina u suvlasništvu i upis u
zemljišne knjige etažiranih dijelova ( poslovni prostor u Krešimirovoj ulici).
Vezano uz postupke legalizacije nekretnina, poduzeti će se sve mjere u očuvanju imovine
Općine Vojnić na kojoj su izgrađene i legalizirane građevine.
Radi osiguranja obavljanja funkcija jedinica lokalne samouprave, jedan od najvažnijih ciljeva
predstavlja oformiti katalog nekretnina za prodaju, što podrazumijeva sveobuhvatnu analizu
zatečenog stanja, kako prostornoplansku, tako i komunalnu opremljenost te identifikaciju
nekretnina čijim bi se raspolaganjem i otuđenjem stekla imovinskopravna korist Općine, koja
bi se dugoročno usmjerila na razvoj same Općine. Jedan od ciljeva predstavlja i formiranje
informatičkog programa koji bi sadržavao katalog nekretnina, podatke, zemljišnoknjižnu i
katastarsku dokumentaciju, tlocrte, fotografije i svu građevinsku dokumentaciju u skorijoj
budućnosti i koja bi se čuvala trajno.
Smjernice za učinkovito upravljanje/raspolaganje nekretninama:
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- neprestani rad na detektiranju jedinica imovine u vlasništvu Općine Vojnić,
- uspostava cjelovite i sistematizirane evidencije nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić,
- uočavanje razlika i usklađenje podataka katastra i zemljišnih knjiga s ciljem učinkovitijeg i
transparentnijeg upravljanja i raspolaganja,
- povezivanje evidentiranih nekretnina sa saznanjima o obuhvatu, statusu i njihovoj namjeni u
odnosu na važeće dokumente prostornog uređenja,
- vođenje računa o interesima Općine Vojnić kao vlasnika nekretnina prilikom izrade
prostorne dokumentacije,
- uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti nekretnina,
- temeljenje odluka o raspolaganju na najvećem mogućem ekonomskom učinku i održivom
razvoju,
- upotpunjavanje postojećeg registra imovine, objavljenog i javnog dostupnog,
- za sve nekretnine na kojima postoji upisano suvlasništvo, ukoliko je to moguće, provesti
razvrgnuće suvlasničke zajednice,
- žurno rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u svrhu realizacije
investicijskih projekata,
- stjecanje vlasništva nad nekretninama, kako novim stanovima, tako i zemljištima
namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture kojih vlasnici ne mogu biti privatne osobe,
- zabrana prodaje osobito vrijednih i povijesno važnih nekretnina,
- redovita i proaktivna objava dokumenata upravljanja imovinom na internetskoj stranici
općine,
- redoviti pregledi imovine radi nadgledanja i planiranja održavanja,
- čuvanje zapisa o nekretninama.
ZEMLJŠTA
Općina Vojnić u sklopu reforme lokalne samouprave od 2010. godine provodi model
upravljanja imovinom. Popisuju se jedinice imovine, inventura stalno traje i dopunjuje se.
Vrši se procjena nekretnina pojedinačno, na temelju procjembenog elaborata izrađenog od
strane ovlaštenog procjenitelja. Podaci o nekretninama se neprestano usklađuju unose se
promjene vezano uz prodaju nekretnina, kupnju nekretnina, povrat imovine, izgradnju,
upotrebu, ulaganja i slično.
Uvjeti prodaje
Raspolaganje nekretninama vrši se isključivo temeljem provedenih javnih natječaja, osim u
slučajevima kada je to posebnim zakonima drugačije uređeno.
Javni natječaji za prodaju nekretnina objavljuju se kako u javnim glasilima, tako i na web
stranicama i oglasnim pločama Općine, zainteresirane osobe se obavještavaju o istima.
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Najčešće se na prodaju izlažu zemljišta za gradnju, potom okućnice, zemljišta ispod
nekretnina koje su legalizirane, odnosno za koji je izdan akt o gradnji po posebnim propisima
te stare ruševine.
Općina Vojnić raspisuje i natječaje za zakup zemljišta.
Svi javni natječaji, osim općih uvjeta sadrže i pisane podatke o statusu nekretnina,
mogućnosti gradnje, komunalnoj opremljenosti, prostornim planovima na snazi. Svaka
pojedina nekretnina koja se izlaže na prodaju u opisnom dijelu sadrži detaljne podatke, dok se
u grafičkom dijelu može vidjeti gdje se ista nalazi u prostoru kao i katastarski prikaz.
Prihodi od zemljišta se u poslovnim knjigama iskazuju za one nekretnine koje su prodane
putem javnih natječaja i temeljem sklopljenih ugovora dane u zakup.
Ulaganja
Općina Vojnić ulaže u nekretnine u svom vlasništvu/suvlasništvu. Sva ulaganja su iskazana u
knjigovodstvenim evidencijama. Prilikom ulaganja u zajedničke dijelove nekretnina, Općina
Vojnić u istima sudjeluje sukladno svojem suvlasničkom omjeru.
Zemljišta u vlasništvu općine generiraju trošak u slučajevima ulaganja u iste. Sva ulaganja
prati i knjigovodstvena evidencija na način da se povećava vrijednost imovine.
Hipoteke
Nekretnine u vlasništvu Općine Vojnić nisu opterećene hipotekama.
Osnove raspolaganja
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
Zakon o zemljišnim knjigama ( NN 914/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08,
126/10, 55/13, 60/13
Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13)
Zakon o gradnji ( NN 153/13)
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ( NN 78/15)
Odluka o načinu gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vojnić (Glasnik
Karlovačke županije 53/09)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN 86/12, 143/13)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10, 56/13)
Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
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Odluka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja (
Glasnik Karlovačke županije 53/09)

POSLOVNI PROSTORI
Općina Vojnić vlasnik je poslovnih prostora. Dio poslovnih prostora upisan je u zemljišne
knjige kao vlasništvo Općine Vojnić, za dio poslovnih prostora u zemljišnim knjigama još
nije sređeno imovinskopravno stanje.
Poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda u
zatvorenim omotnicama.
Osnove korištenja
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11, 64/15)
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Vojnić (Glasnik
Karlovačke županije 37/12)
Uvjeti prodaje poslovnih prostora
Sukladno Zakonu i Odluci, poslovni prostori prodaju se na temelju javnog natječaja i
neposrednom prodajom.
Općinsko vijeće Općine Vojnić je utvrdilo popis poslovnih prostora koje se nalaze unutar i
izvan naselja Općine. Poslovni prostor koji su na neatraktivnim lokacijama (zgrada u Krstinji)
je u tijeku postupka prodaje istih prema podnesenim zahtjevima.
U tijeku 2016-2021. godine planira se dopuniti popis poslovnih prostora za prodaju i to za sve
one poslovne prostore za koje Općinsko vijeće Općine Vojnić, sukladno pozitivnim propisima
utvrdi da ne predstavljaju perspektivnu imovinu koju je važno zadržati u vlasništvu Općine.
Zakupni odnosi
Za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vojnić primjenjuje se načelno javnosti i
jedinstvenog raspolaganja. Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora utvrđeni su
jednoobrazni i jedinstveni kriteriji koji se odnose na uvjete i postupak javnog natječaja za
zakup, prava i obveze zakupodavca i zakupnika, zakupninu, djelatnost ulaganja i dr.
Utvrđene su granice zona za utvrđivanje iznosa zakupnine (1. i 2. zona na području općine
Vojnić)
Kao i jedinična cijena zakupnine po m2 razvrstane prema zoni u kojoj se djelatnost obavlja.
Općina Vojnić vodi postupke naplate potraživanja s osnova neplaćenih zakupnina.
Analitička evidencija, prihodi i rashodi se vode po pojedinoj jedinici imovine. Pod prihodima
se evidentira zakupnina, dok rashodovnu stranu tereni pričuva i eventualno ulaganje u
poslovni prostor.
STANOVI
Općina trenutačno ima u evidencije dugotrajne stanove koje koriste:
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Najmoprimci s izdanim rješenjem od Ministarstva regionalnog razvoja a u svrhu stambenog
zbrinjavanja izbjeglih i prognanih osoba, a vanknjižni vlasnik tih stanova je Republika
Hrvatska. Općina Vojnić prenosi Republici Hrvatskoj 130 stanova da s njima raspolaže i
koristi za stambeno zbrinjavanje korisnika na PPDS-u sukladno Zakonu o području posebne
državne skrbi ( NN 86/08) a čiji su imovinsko pravni odnosi u zemljišnim knjigama
nesređeni, temeljem Zaključka Općinskog poglavarstva iz 2009. godine.
Dva stana na otkupu temeljem sudske presude ( iz 2007 i 2008. godine) i Ugovora o
kupoprodaji stana (Korisnici: Gušić Luka i Gjura Ana)
Bivši nosioci stanarskog prava su sklopili ugovor s Općinom Vojnić i to za 19 stanova od koji
je već 11 stanova otplaćeno. Općina Vojnić od tih stanova dobiva 40% prihoda, 5% prihoda
ide za stambeni fond za manipulativne troškove i 55 % prihoda pripada državi.
Osnove korištenja
Zakon o najmu stanova ( NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ( NN 40/97, 117/05)
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93,
26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96,11/97,103/97, 119/97,
68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)
Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i
njegovim izmjenama („Narodne novine„ broj 43/92.....78/02) i članka 28. Statuta Općine
Vojnić („Glasnik Karlovačke županije„ broj 45/13), Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj
sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine donijelo je slijedeću
ODLUKA
o utrošku sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Članak 1.
Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, konto 72119 - stambeni
objekti u Proračunu Općine Vojnić iznosi 16.457,12 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošit će se za rješavanje stambenih pitanja socijalno
ugroženih osoba s područja Općine Vojnić.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
KLASA:023-05/16-01/34

Općinsko vijeće

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01

Predsjednik

Vojnić, 01. ožujak 2016.

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 01. ožujka 2016.
godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana o gospodarenju otpadom općine Vojnić za
2015. godinu.
Izvješće o izvršenju Plana o gospodarenju otpadom općine Vojnić sastavni je
dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA:363-01/16-01/03
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-04
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13) i članka 44. Statuta Općine Vojnić („Glasnik“ Karlovačke županije, br. 45/13),
Općinski načelnik Općine Vojnić, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vojnić za 2015. godinu

1.Analiza, ocjena stanja i potrebe u gospodarenju otpadom
Vojnić Krnjak Komunalac d.o.o obavlja skupljanje i odlaganje komunalnog otpada na
području općine Vojnić.
Organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se temeljem Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03; 84/04,178/04, 38/09,79/09,153/09 i 49/11), i Plana
gospodarenja otpadom za Općinu Vojnić (GKŽ 46/08), Pravilnika o općim uvjetima isporuke
komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada (GKŽ 18/201) Općina Vojnić je
Ugovorom o održavanju komunalne infrastrukture na području Općine Vojnić povjerila
Vojnić Krnjak Komunalcu d.o.o obavljanje djelatnosti održavanje čistoće i odlaganja
komunalnog otpada, a Odlukom o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 35/2004 i
14/2005) obvezala sve vlasnike ili korisnike nekretnina na području Općine Vojnić da koriste
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uslugu skupljanja i odvoza komunalnog otpada, te sukladno ostalim zakonskim propisima RH
vezanim za otpad (Zakon o otpadu, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Pravilnik o uvjetima
za postupanje s otpadom i dr.)
Područje Općine Vojnić koje je pokriveno odvozom komunalnog otpada obuhvaća 1250
domaćinstava odnosno cca 3800 stanovnika i obuhvaćena su sva naselja na području Općine
Vojnić, te 60 pravnih korisnika.
Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u PVC posudama od 120 ili 240 litara
PVC kante su vlasništvo Općine Vojnić i korisnicima se dodjeljuju besplatno na korištenje na
neodređeno vrijeme. U slučaju da u domaćinstvu prestane potreba za korištenjem ovih posuda
one se moraju vratiti vlasniku. U zajedničkim stanovanjima –stambene zgrade otpad se odlaže
u kontejnere od 1100 litara gdje na jedan kontejner dolazi maximalno 9 korisnika .Ukoliko
korisnici imaju potrebu za većom posudom mogu zatražiti dodatnu kantu.Komunalni otpad
odvozi se iz domaćinstava jednom tjedno prema planu odvoza. Posudu sa komunalnim
otpadom potrebno je iznijeti ispred ulaza objekta uz rub kolnika do 7 sati na dan odvoza.
Ukoliko prema tjednom planu dan odvoza pada na blagdan ili državni praznik odvoz otpada
obavlja se sljedeći radni dan o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.
Pravne osobe u pravili otpad odlažu u posude, veličina posuda je definirana tablicom
minimalnih veličina posuda za gospodarstvo. Navedena tablica se odnosi ne jedan odvoz
tjedno.
Za potrebe odvoza otpada koriste se dvije vozne jedinice koje su u vlasništvu općine Vojnić, a
Vojnić Krnjak komunalcu su date na korištenje.
U buduće vrijeme biti će potreban adekvatan prostor za prikupljanje i skladištenje posebnih
vrsta otpada, kao i stavljanje u funkciju pokretnog reciklažnog dvorišta.
Da bi se unaprijedio postojeći sustav potrebno je osigurati kvalitetniji nadzor zelenih otoka,
tako da se izbjegne da se u kontejnere postavljene na zelenim otocima ne odlaže i miješani
otpad. Ubrzo će se morati staviti u funkciju reciklažno dvorište, a za to je potreba adekvatan
prostor koji će biti 24 sata pod nadzorom što za sada nije uvjet. Za prikupljanje stakla i
plastike temeljno je rješenje pravne osobe koja će preuzimati prikupljene količine.
Po pitanju unapređenja naše usluge prema potrošačima i pravednije naplate nastojati ćemo
uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabaviti sustav za
kodiranje kanti te daljinsko očitavanje pražnjenja posuda sa otpadom gdje bi se u isto
vrijeme evidentirala i količina otpada, te bi tako korisnik plaćao samo za predati otpad i time
bi bio stimuliran da vrši kvalitetno odvajanje otpada koji nastaje u kućanstvu.
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2..Vrste i količine otpada prikupljenog u 2015. godini
2.1.Mješani komunalni otpad 20 03 01…………483 030 kg

Općina
Vojnić

Kokirevo

Ilovac

Ukupno

194560 kg

288470 kg

483030 kg

Vojnić- Krnjak Komunalac d.o.o prikuplja i odlaže i miješani komunalni otpad 20 03 01kruti otpadci koji dnevno nastaju u stanovima , zajedničkim prostorijama stambenih zgrada,
garažama, dvorištima te u poslovnim prostorijama koji se po svojoj veličini može odložiti u
posudu za otpad.
U posudu za odlaganje kućnog otpada ne smije se odlagati :
Korisni otpad: papir, staklo, PET, AL-Fe limenke
Tekućine ,vrući pepeo, žeravica, leševi životinja
Biološki otpad: granje, korov kora
Građevinski otpad: šuta, piljevina, šljaka
2.2. Ambalaža od papira i kartona 15 01 01………………23800 kg
Ova vrsta otpada predana je UNIJAPAPIRU d.o.o na daljnju obradu

3. Podaci o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te status
sanacije odlagališta Kokirevo
Vojnić Krnjak komunalac d.o.o je do 01.kolovoza 2015. sav prikupljeni miješani komunalni
otpad odlagao na odlagalište Kokirevo. Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj
17.srpnja.2015. donijelo je Odluku o zatvaranju odlagališta Kokirevo sa datumom
01.kolovoza.2015. godine, istovremeno Općina Vojnić donosi Odluku o odvozu komunalnog
otpada u Karlovac na odlagalište Ilovac.
Tako da se od 01 kolovoza 2015. sav prikupljeni otpad vozi na odlagalište Ilovac.
Kao je odlagalište Kokirevo zatvoreno , a urađena je kompletna dokumentacija za sanaciju
istog, te je u 2015. godini urađena i prva od aktivnosti sanacije a to je ograda oko cijelog
odlagališta sa ulaznom kapijom. Temeljem Rješenja Ministrastva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstava; Klasa: UP/I-351-03/06-02/187; Urbroj: 531-08-3-1-2-06-07-12 od
21.lipnja 2007 godine nositelj svih aktivnosti glede sanacije odlagališta i daljnje skrbi o istom
je obveza Općine Vojnić.
Potrebno je naglasiti da su sve potrebite aktivnosti u izvještajnoj godini a vezano uz
zakonsku obvezu praćenja odlagališnih plinova, kao i meteoroloških parametara
na
odlagalištu urađene.
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4. Podaci o lokacijama o odbačenom otpadu
Općina Vojnić je u proteklom razdoblju sanirala divlja odlagališta za koja je imala saznanja,
u 2015 nije prijavljena niti jedno divlje odlagališt .
Potrebno je ponovno izvršiti kontrolu saniranih odlagališta jer postoji vjerojatnost da su
najednom dijelu tih divljih odlagališta ponovno započeto deponiranje otpada.
5. Provedene mjere za smanjivanje –sprečavanje nastanka otpada
Za smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada na području Općine Vojnić tiskani su leci sa
popisom „ otpada“ koji se može koristiti u daljnoj preradi, ili se može oporabiti. Takvi letci
su distribuirani po cijelom području općine Vojnić. Isto tako na poziv iz Osnovne škole
Vojnić izvršena je prezentacija u nižim razredima o potrebi smanjivanja i sprečavanja
nastanka otpada te o korisnim svojstvima određenih tvari koje se odbacuju.
6. Provedene mjere u prikupljanju miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
otpada
Mješani komunalni otapad se prikuplja na cijelom području Općine Vojnić.
Prikupljanje se vrši jednom tjedno ,a otpad se do 01.kolovoza 2015. odlagao na odlagalište
kokirevo, a od 01. kolovoza 2015. se odlaže na odlagalište Ilovac u Karlovcu.
Kako je većina naših korisnika u ruralnom dijelu općine to se biorazgradivi otpad posebno ne
prikuplja niti se miješa sa komunalnim otpadom, isti korisnici odlažu na gnojnice i poslije
koriste kao gnojivo.
7. Mjere odvojenog prikupljanja otpada
Na području općine Vojnić postavljeno je 17 zelenih otoka za odvojeno prikupljanje: papira,
stakla i plastike.
Kako je područje koje pokrivamo dosta veliko 46 naselja, to postavljanje zelenih otoka nije
dalo željeni rezultat, iako su prije postavljanja istih bili upoznati predstavnici MO i u suradnji
sa njima su se odredile i lokacije za postavljanje istih.
Tako da smo u 2015 godini uspjeli odvojeno prikupiti 23800 kg papira( ambalaže od papira i
kartona) i isti je predat na daljnju oporabu u Unijapapir d.d., u spremnicima za staklo i
plastiku u većini slučajeva se i dalje odlaže miješani komunalni otpad. Višekratno smo
razgovarali sa predstavnicima MO, ali to nije urodilo plodom.
Općina Vojnić je u suradnji sa drugim Općinama primila komunalnog redara koji bi u skorije
vrijeme trebao početi raditi u već imamo plan da zajednički ponovno obiđemo MO i da se
pokuša ponovno ukazati na potrebu odvojenog prikupljanja otpada.
Pored ovog problema postoji i problem predavanja prikupljenih količina stakla i plastike na
daljnju oporabu. U dosadašnji razgovorima za preuzimanje stakla i plastike bili smo
uvjetovani ili količinama koje mi uzimajući u obzir područje sa kojeg skupljamo ne možemo
ispuniti ili dodatnim troškovima (prijevoz, kao i plaćanje naknade za preuzimanje)
U zadnje vrijeme smo intenzivirali razgovore sa tvrtkom CIAK da se ispitaju mogućnosti
preuzimanja navedenih vrsta posebnog otpada.
Glomazni otpad nije prikupljan je trenutno ne postoji način adekvatnog zbrinjavanja istog.
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8. Financijska sredstva
U protekloj godini općina Vojnić je nabavila novo komunalno vozilo za odvoz komunalnog
otpada kapaciteta 16+2 m2. Ukupna vrijednost nabavke vozila je 1.207.066,00 kn + PDV,
isto tako je nabavljeno pokretno reciklažo dvorište ukupne vrijednosti 450.000,00 kn.
U suradnji sa Općinom Krnjak nabavljeni su i postavljeni kontejneri za zelene otoke u
ukupnoj vrijednosti 240.937,50 kn.
Sva tri projekta provedene su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
KLASA: 363-01/16-01/03
URBROJ: 2133/17-01-4/4-16-03
Vojnić, 26. veljače 2016.

Općinski načelnik
Nebojša Andrić

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije „ broj 45/13),
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 01. ožujak 2016. godine donijelo
je slijedeći
ZAKLJUČAK
Dopušta se raspisivanje natječaja za prodaju nekretnine i to kč. br. 589/1 k.o
Klokoč u naravi oranica lugovi površine 1 rali 660 hvati.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku općine Vojnić.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
KLASA :023-05/16-01/41
UR.BROJ:2133/17-01-4/3-16-01
Vojnić, 01. ožujak 2016. godine
Temeljem članka 28. Statuta OpćinaVojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13) i članka 16.
Odluke o javnim prizanjima (Glasnik Karlovačka županije17/07) Općinsko vijeće na sjednici
održanoj 01. ožujak 2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnih priznanja
I
U znak javnog priznanja za osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu, dodjeljuju se
javna priznanja Općine Vojnić slijedećim fizičkim i pravnim osobama:
Počasni građanin dodjeljuje se:
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1. Alojz Jakirčević iz Davora, Stjepana Radića 41
– za veliki doprinos miru i spašavanju života prognanika i izbjeglica u RH
Godišnja nagrada dodjeljuje se:
DP ELEKTRA Karlovac, Pogon Vojnić –za aktivno i efikasno djelovanje u zajednici
Zahvale dodjeljuju se:
1. Janko Tolić iz Vojnića, Brdo Utinjsko 1/A –za izniman doprinos u radu
2. Milena Basara iz Vojnića, Radmanovac 12 - za aktivno sudjelovanje u radu i razvoju
civilnog društva
3. Čedomir Studen iz Vojnića, Radmanovac 19 -za izniman doprinos razvoja kulture u
zajednici
4. Boro Matijević iz Vojnića, Vojišnica –za društveno i humanitarno djelovanje u zajednici
II
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenog glasniku Općine Vojnić, a stupa na snagu
osmog dana od dana objave
KLASA: 061-01/16-01/01
URBROJ:2133/17-03-4/3-16-02

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragan Bjelivuk

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
10/97, 107/07, 94/13) i članka 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke
županije“45/13), Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 01. ožujka
2016. 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

10

2.

Dijete iz obitelji bez oba roditelja

10

3.

Dijete s oba zaposlena roditelja

10
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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 samohranog zaposlenog roditelja

10

7.

Dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja

7

8.

Dijete iz obitelji s troje i više djece

7

9.

Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen

6

10.

Dijete u godini polaska u školu

6

11.

Dijete s teškoćama u razvoju

3

12.

Dijete korisnika doplatka za djecu

1

13.

Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje

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 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 Službenog glasniku Općine
Vojnić.
KLASA: 023-05/16-01/38
Urbroj: 2133/17-03-4/3-16-01
Vojnić, 01.ožujak 2016.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Dragan Bjelivuk
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Na temelju članka 44. Statuta Općine Vojnić ( Službeni glasnik Općine Vojnić 45/2013)
Općinski načelnik Općine Vojnić donosi:
ODLUKU O DONOŠENJU
PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vojnić, koji je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 2.
Obvezuju se Jedinstveni upravni odjel, nakon odluke Općinskog načelnika, da svu imovinu
obuhvaćenu ovim Planom upravljanja, prije pristupanja realizaciji mjera i aktivnosti iz Plana
upravljanja, da prijedlog konkretnih mjera i aktivnosti i dostave na prethodnu suglasnost
Općinskom vijeću Općine Vojnić.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenom
Glasniku Općine Vojnić« i na web stranici Općine Vojnić, www.vojnic.hr.
KLASA: 406-01/16-01/07
URBROJ: 2133/17-01-4/1-16-01
Vojnić, 03.ožujak 2016.
Općinski načelnik
Nebojša Andrić
PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE VOJNIĆ
Uvod
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Vojnić na prijedlog Jedinstvenog upravnog
odjela donosi Općinski načelnik za razdoblje od jedne godine.
Plan, kao jedan od tri ključna dokumenta upravljanja i raspolaganja državnom imovinom,
izrađuje se sukladno članku 10. stavku 1. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16). Njime se određuju
kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja državnom imovinom te izvedbene mjere u svrhu
provođenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vojnić za
razdoblje od 2016. do 2021. godine, koju je 01. ožujka 2016. godine donijelo Općinsko vijeće
Općine Vojnić.
Izvješće o provedbi Plana dostavlja se do 31. ožujka tekuće godine Općinskom vijeću na
usvajanje.
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Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja imovinom Općine
Vojnić, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je
Plana osigurati da imovina bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.
Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno
očuvati imovinu, čuvati interese općine i generirati gospodarski rast. Vlasništvo općine
osigurava kontrolu, javni interes i pravično raspolaganje nad prirodnim bogatstvima,
kulturnom i drugom baštinom, važnim trgovačkim društvima i drugim resursima u vlasništvu
Općine Vojnić, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro.
Vlasništvo općine važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za
općinsku, regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne
politike. Učinkovito upravljanje imovinom potiče razvoj gospodarstva i važno je za njegovu
stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života svih građana.
Obvezan sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi,
propisuje Uredba o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/2014).
Ovaj se Plan, kao operativno-upravljački dokument, izrađuje prvi put do sada i objavljuje se
sa zakašnjenjem zbog reorganizacije sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Vojnić. Bez obzira na to, smjernice definirane i obrađene u ovom Planu operativno se
provode u Jedinstvenom upravnom odjelu od siječnja 2016. godine.
Vezano uz trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Općina Vojnić ima vlasnički
udio 50% u trgovačkom poduzeću VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC d.o.o. Vojnić, a u
drugom trgovačkom poduzeću VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. je vlasnik 100%
za koja minimizirati moguće distorzije na tržištu u pogledu konkurencije i ravnopravne tržišne
utakmice. U okviru Ministarstva financija postoji jasno uspostavljen način izvještavanja
trgovačkih društava koji sadržava i niz informacija bitnih za analizu učinkovitosti poslovanja.
On se odnosi na specifičnosti određenja poslovnih politika koje mogu utjecati na nelikvidnost,
pa i nesolventnost u plaćanjima.
Tijekom sljedećih godina njegova će se struktura usavršavati, posebno u vidu modela
planiranja koji bi bio primjenjiv na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata ostvarivanja
provedbe Plana. Nedostaci će se svakako pokušati maksimalno ukloniti razvijanjem
unificirane metode izvještavanja provedbe Plana i mjerljivosti rezultata rada.
Ovaj je Plan i iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za
upravljanje i raspolaganje općinskom imovinom.
Plan investicija
Godišnje se planira iz proračuna Općine ukupno investirati oko 22,91 % ukupnih prihoda za
investicije i to: u ceste – rekonstrukcija lokalnih cesta, održavanje javnih površina i groblja,
investicije u reciklažno dvorište te razvoj održivog gospodarenja otpadom na području
Općine, potom održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine,
održavanje
i
uređenje
poljskih
putova,
te
u
dugotrajnu
imovinu.
Izvor sredstava za investicije
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Investicije će se financirati iz poreznih izvora, izvora komunalne naknade i komunalnog
doprinosa, izvora prodaje nekretnina i građevinskog zemljišta, te sredstava zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta.
Popis poslovnih udjela Općine Vojnić:
NAZIV I SJEDIŠTE
TRGOVAČKOG DRUŠTVA

TEMELJNI
NOMINALNA
KAPITAL
VRIJEDNOST
TRGOVAČKOG POSLOVNIH UDJELA
DRUŠTVA

Vojnić-Krnjak komunalac d.o.o.

20.000,00

Centar za gospodarenje otpadom

66.700,00

Vodovod i odvodnja d.o.o.

39.638.352,00

Upravljanje
poslovnim
prostorima
u
vlasništvu
Općine
Vojnić
Ovim Planom definiraju se su sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja poslovnim
prostorima u vlasništvu Općine:
Općina putem odluka Općinskog vijeća mora na racionalan i učinkovit način upravljati
poslovnim prostorima na način da oni poslovni prostori koji su potrebni samoj općinskoj
upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju
uprave. Svi drugi poslovni prostori, nakon odluka Općinskog vijeća biti će dodijeljeni
udrugama, športskim klubovima koji funkcioniraju po Zakonu o udrugama, tj. raspisivanjem
javnog natječaja, odnosno ponuđeni na tržištu u formi najma ili zakupa. Iznimno se poslovni
prostori mogu dati na korištenje pravnoj osobi koja će uložiti određenja financijska sredstva
za obnovu zgrade i neće tražiti povrat sredstava.
Sukladno odlukama Općinskog vijeća, određeni poslovnih prostori se mogu prodati, pri čemu
dio prihoda svakako treba uložiti u održavanje nekretnina koje ostaju u portfelju, čime će se
zadržati, odnosno povećati njihova vrijednost.
Popis nekretnina poslovnih prostora:

BROJ
Z.K.Č.
NEKRE
TNINE

4665/1
4696

BROJ
ZK.
ULOŠ
KA

NAZIV
KATASTAR
SKE
OPĆINE

POVRŠ KULTURA
INA
ZEMLJIŠNOK
ZEMLJ NJ. ČESTICE
IŠNOK
NJ.
ČESTI
CE

VOJNIĆ

532,3

VOJNIĆ

651

VRSTA
VLASNIŠTVA
NA
NEKRETNINI

PODACI O
TERETIMA
NA
NEKRETNIN
I

poslovni
objekt

isključivo
vlasništvo

zabrana
otuđenja

zgrada općine

isključivo
vlasništvo
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VOJNIĆ

4690

3856

dvije zgrade

isključivo
vlasništvo

4784/1

VOJNIĆ

4161

6 zgrada i dvor

isključivo
vlasništvo

4694/1

VOJNIĆ

4643

izgrađeno

isključivo
vlasništvo

dječji vrtić

isključivo
vlasništvo

4694/3

VOJNIĆ

390/4

MIHOLJSK
O

1575

kuća

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

2309

šk. Zgrada

isključivo
vlasništvo

2

895/1
512/1
895/1
898/1

5

1397

SVINICA

2676

neplodno

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

2309

školska zgrada

isključivo
vlasništvo

vrt škole

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

873

898/2

KRSTINJA

978

vrt škole

isključivo
vlasništvo

902/2

KRSTINJA

1337

šk.dvorište

isključivo
vlasništvo

1100

veter.ambulant
a

isključivo
vlasništvo

795/2

KRSTINJA

811

KRSTINJA

424

zgrada uprave

isključivo
vlasništvo

812

KRSTINJA

2892

gosp.zgrada

isključivo
vlasništvo

zabrana
otuđenja

Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje poslovnim
prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske:
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012,
152/2014).
Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015).
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Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
(»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 34/2001,
65/2001, 118/2001, 80/2002, 81/2002)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/2011,
64/2015).
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 66/99, 151/2003,
157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012 i 157/2013, 152/2014, 98/2015).
Općina trenutačno ima u evidencije dugotrajne stanove koje koriste:
Najmoprimci s izdanim rješenjem od Ministarstva regionalnog razvoja a u svrhu stambenog
zbrinjavanja izbjeglih i prognanih osoba, a vanknjižni vlasnik tih stanova je Republika
Hrvatska. Općina Vojnić prenosi Republici Hrvatskoj 130 stanova da s njima raspolaže i
koristi za stambeno zbrinjavanje korisnika na PPDS-u sukladno Zakonu o području posebne
državne skrbi ( NN 86/08) a čiji su imovinsko pravni odnosi u zemljišnim knjigama
nesređeni, temeljem Zaključka Općinskog poglavarstva iz 2009. godine.
Dva stana na otkupu temeljem sudske presude ( iz 2007 i 2008. godine) i Ugovora o
kupoprodaji stana (Korisnici: Gušić Luka i Gjura Ana)
Bivši nosioci stanarskog prava su sklopili ugovor s Općinom Vojnić i to za 19 stanova od koji
je već 11 stanova otplaćeno. Općina Vojnić od tih stanova dobiva 40% prihoda, 5% prihoda
ide za stambeni fond za manipulativne troškove i 55 % prihoda pripada državi.
Popis nekretnine stambenih objekata u vlasništvu općine Vojnić:
BROJ Z.K.Č.
BROJ
NAZIV
NEKRETNINE ZK.
KATASTARS
ULOŠKA KE OPĆINE

POVRŠINA
ZEMLJIŠNOKN
J. ČESTICE

KULTURA
ZEMLJIŠNOKNJ.
ČESTICE

VRSTA
VLASNIŠTVA
NA
NEKRETNINI

163/2

158

KLOKOČ

395,63

KUĆA

suvlasništvo

860

1044

KRSTINJA

712

KUĆA

suvlasništvo

Popis nekretnina, građevinskih zemljišta i građevina:
BROJ Z.K.Č.
NEKRETNINE

BROJ
ZK.
ULOŠKA

NAZIV
KATASTARSKE
OPĆINE

POVRŠINA
KULTURA
VRSTA
ZEMLJIŠNOKNJ. ZEMLJIŠNOKNJ. VLASNIŠTVA
ČESTICE
ČESTICE
NA
NEKRETNINI
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368 KOLARIĆ

2333,71 groblje

isključivo
vlasništvo

1438

368 KOLARIĆ

1420,68 groblje

isključivo
vlasništvo

891

KRSTINJA

820,04 kuća i dvor

TITULAR
VLASNIŠTVA

isključivo
60

vlasništvo
3767

KRSTINJA

888,37 staro kućište

isključivo
vlasništvo

1463/2

557 KUPLENSKO

4039,03 neplodno

isključivo
vlasništvo

1463/3

557 KUPLENSKO

165,44 neplodno

isključivo
vlasništvo

25,17 neplodno

isključivo
vlasništvo

242/2

482 RADONJA

69 K

175 SVINICA

351/2

18 ŠIROKA RIJEKA

1.449,45 kućište

suvlasništvo

503,53 kućište

suvlasništvo

33

410 ŠIROKA RIJEKA

1.801,92 groblje

isključivo
vlasništvo

654/1

410 ŠIROKA RIJEKA

2.330,63 oranica-groblje

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

3424,01 pašnjak-groblje

isključivo
vlasništvo

4869,86 oranica-groblje

isključivo
vlasništvo

3094/63
3094/64
4559/3

VOJNIĆ
VOJNIĆ

133,07 livada
neplodno14,39 cesta

isključivo
vlasništvo
isključivo
vlasništvo

4601/3

VOJNIĆ

4633/2

VOJNIĆ

7,19 oranica

isključivo
vlasništvo

4633/9

VOJNIĆ

7,19 oranica

isključivo
vlasništvo

4639/7

VOJNIĆ

208,6 oranica

isključivo
vlasništvo

392,03 neplodno

isključivo
vlasništvo

4664/26
4664/32

VOJNIĆ
VOJNIĆ

737,31 neplodno

V.Holjevca 1

4687/3

VOJNIĆ

61,14 neplodno

isključivo
vlasništvo

4687/4

VOJNIĆ

3,59 neplodno

isključivo
vlasništvo

vanknjižni
vl.RH
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4692
4704
4704/2

VOJNIĆ
VOJNIĆ
VOJNIĆ

3844,82 oranica
402,83 kuća

isključivo
vlasništvo
isključivo
vlasništvo

57,54 neplodno

isključivo
vlasništvo

100,7 dvor

isključivo
vlasništvo

4708/7

VOJNIĆ

4754/6

VOJNIĆ

359,66 neplodno

isključivo
vlasništvo

4754/9

VOJNIĆ

474,76 ne.zg.A.H.5

isključivo
vlasništvo

4787/4

VOJNIĆ

374,05 livada put

isključivo
vlasništvo

4788/7
4790/8

VOJNIĆ
VOJNIĆ

35,96 livada

isključivo
vlasništvo

28,77 cesta

isključivo
vlasništvo

4798/1

VOJNIĆ

647,39 livada

isključivo
vlasništvo

4826/1

VOJNIĆ

161,84 livada

isključivo
vlasništvo

4827/1

VOJNIĆ

93,51 livada

isključivo
vlasništvo

4832/2

VOJNIĆ

50,35 dvor

isključivo
vlasništvo

61,14 oranica

isključivo
vlasništvo

61,14 oranica

isključivo
vlasništvo

4833/4
4833/5

VOJNIĆ
VOJNIĆ

4910/14

VOJNIĆ

46,76 ulica

isključivo
vlasništvo

4910/15

VOJNIĆ

43,15 ulica

isključivo
vlasništvo

4631/1

VOJNIĆ

86,31 LIVADA

isključivo
vlasništvo

176,23 LIVADA

isključivo
vlasništvo

4631/3

VOJNIĆ

62

VOJNIĆ

4664/1

VOJNIĆ

4.711,61 ZGRADA

van.knj.vl.RH

4801/1

VOJNIĆ

1.733,58 ZGRADA

van.knj.vl.RH

4750/2

VOJNIĆ

61,14 LIVADA

isključivo
vlasništvo

4631/4

1.571,73 DVORIŠTE

isključivo
vlasništvo

4754/5

VOJNIĆ

316,50 NEPLODNO

isključivo
vlasništvo

4754/11

VOJNIĆ

82,72 DVORIŠTE

isključivo
vlasništvo

4584

VOJNIĆ

4799/2
4799/3

VOJNIĆ
VOJNIĆ

5.179,17 LIVADA

isključivo
vlasništvo

672,57 LIVADA

isključivo
vlasništvo

7,19 LIVADA

isključivo
vlasništvo

dio 4583

VOJNIĆ

LIVADA

isključivo
vlasništvo

dio 4719

VOJNIĆ

LIVADA

isključivo
vlasništvo

dio 4669

VOJNIĆ

LIVADA

isključivo
vlasništvo

dio 4678

VOJNIĆ

LIVADA

isključivo
vlasništvo

ORANICA

isključivo
vlasništvo

LIVADA

isključivo
vlasništvo

dio 4680

VOJNIĆ

dio 4682

VOJNIĆ

4664/8

VOJNIĆ

4574/2
4801/2

VOJNIĆ
VOJNIĆ

4578/2

VOJNIĆ

4665/3

VOJNIĆ

995,58 zgrada

van.knj.vl.RH

431,6 kuća

isključivo
vlasništvo

43,15 DVORIŠTE

isključivo
vlasništvo

341,68 NEPLODNO

isključivo
vlasništvo

320,1 TRG

isključivo
vlasništvo
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4708/19
dio 3272
3277/1

VOJNIĆ
VOJNIĆ
VOJNIĆ

345,27 KUĆA

isključivo
vlasništvo

1438,66 oranica-groblje

isključivo
vlasništvo

1894,92 oranica-groblje

isključivo
vlasništvo

1891,32 oranica-groblje

isključivo
vlasništvo

3277/2

VOJNIĆ

782

VOJNIĆ

1802 groblje

isključivo
vlasništvo

784/28

VOJNIĆ

1831 groblje

isključivo
vlasništvo

1319

VOJNIĆ

3226 groblje

isključivo
vlasništvo

1874 groblje

isključivo
vlasništvo

601 groblje

isključivo
vlasništvo

1745
1746

VOJNIĆ
VOJNIĆ

3806/24

VOJNIĆ

8380 groblje

isključivo
vlasništvo

4751

VOJNIĆ

464 kanal

isključivo
vlasništvo

3094/73

VOJNIĆ

237 groblje

isključivo
vlasništvo

3094/80

VOJNIĆ

881 groblje

isključivo
vlasništvo

5028 groblje

isključivo
vlasništvo

2110 groblje

isključivo
vlasništvo

3273
3274

VOJNIĆ
VOJNIĆ

4558/2

VOJNIĆ

191 dvor

isključivo
vlasništvo

4577

VOJNIĆ

370 kuća

isključivo
vlasništvo

4578/1

VOJNIĆ

424 kuća

isključivo
vlasništvo

4642/1

VOJNIĆ

2154 zgrada

van.knj.vl.RH
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4664/17

VOJNIĆ

320 neplodno

van.knj.vl.RH

4664/18

VOJNIĆ

603 neplodno

van.knj.vl.RH

4683
4697/1

VOJNIĆ
VOJNIĆ

2165 livada

isključivo
vlasništvo

7286 park

isključivo
vlasništvo

4782/1

VOJNIĆ

1298 oranica

isključivo
vlasništvo

4800/1

VOJNIĆ

2812 livada

isključivo
vlasništvo

SPCnog.igralište

4800/3

VOJNIĆ

525 livada

isključivo
vlasništvo

SPCnog.igralište

942 livada

isključivo
vlasništvo

SPCnog.igralište

208 livada

isključivo
vlasništvo

SPCnog.igralište

4802/1
4802/3
781/3

VOJNIĆ
VOJNIĆ
VOJNIĆ

9735 deponija

isključivo
vlasništvo

Popis nekretnina poljoprivrednog zemljišta:
NAZIV
POVRŠINA
KATASTARSKE ZEMLJIŠNOK
OPĆINE
NJ. ČESTICE

BUKOVICA
BUKOVICA
KLOKOČ
KLOKOČ
KLOKOČ
KLOKOČ

KULTURA
ZEMLJIŠNOKNJ
. ČESTICE

445,98 ORANICA
8250,71 LIVADA

VRSTA
VLASNIŠTVA NA
NEKRETNINI

TITULAR
VLASNIŠTVA

PODACI O TERETIMA
NA NEKRETNINI

isključivo
vlasništvo
isključivo
vlasništvo

798 ORANICA

isključivo
vlasništvo

169 VOĆNJAK

isključivo
vlasništvo

1079 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

2075 ORANICA

isključivo
vlasništvo
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PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

890 ORANICA

isključivo
vlasništvo

126 VOĆNJAK

isključivo
vlasništvo

KLOKOČ

611 VOĆNJAK

isključivo
vlasništvo

KLOKOČ

2610 ORANICA

isključivo
vlasništvo

KLOKOČ

3973 ORANICA

isključivo
vlasništvo

KLOKOČ

1946 NEIZGRAĐENO

isključivo
vlasništvo

1327 LIVADA

isključivo
vlasništvo

KLOKOČ
KLOKOČ
KLOKOČ

KLOKOČ
KLOKOČ
KLOKOČ

475 ORANICA

isključivo
vlasništvo

478 ORANICA

isključivo
vlasništvo
isključivo
vlasništvo

KLOKOČ

1906 LIVADA

KLOKOČ

2877,32 ORANICA

suvlasništvo

KLOKOČ

2517,65 ORANICA

suvlasništvo

KLOKOČ

8811,79 ORANICA

suvlasništvo

KLOKOČ

575,46 NEPLODNO

suvlasništvo

KLOKOČ

431,59 LIVADA

suvlasništvo

KLOKOČ

575,46 LIVADA

suvlasništvo

KOLARIĆ

2.064,47 LIVADA

isključivo
vlasništvo

KOLARIĆ

375,05 LIVADA

isključivo
vlasništvo

1848,67 LIVADA

isključivo
vlasništvo

4312,38 LIVADA

isključivo
vlasništvo

KOLARIĆ
KOLARIĆ
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KOLARIĆ
KOLARIĆ
KOLARIĆ
KOLARIĆ

125,88 LIVADA

isključivo
vlasništvo

1801,92 LIVADA

isključivo
vlasništvo

3.420,41 LIVADA

isključivo
vlasništvo

766,08 LIVADA

isključivo
vlasništvo

KOLARIĆ

3.690,16 LUKA

isključivo
vlasništvo

KOLARIĆ

4164,92 LIVADA

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

161,84 NEPLODNO

isključivo
vlasništvo

27.499,98 ORANICA

isključivo
vlasništvo

384,84 ORANICA

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

1.438,66 ORANICA

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

10.106,58 ORANICA

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

1.727,00 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

KRSTINJA

3.046,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA

3.121,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA

2.953,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA

327,00 VOĆNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

284,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

1.834,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA

1.586,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA

1.838,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA

676,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

1.075,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA

1.935,00 ORANICA

suvlasništvo

KRSTINJA
KRSTINJA
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KRSTINJA

295,00 LIVADA

suvlasništvo

KRSTINJA

234,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

3.381,00 LIVADA

suvlasništvo

KRSTINJA

3.874,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

7.748,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

3.874,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

1.939,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

KRSTINJA

1.942,00 PAŠNJAK

suvlasništvo

1.007,06 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

1.165,31 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

RADONJA

5.384,18 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

RADONJA

748,10 ORANICA

isključivo
vlasništvo

RADONJA

284,13 ORANICA

isključivo
vlasništvo

KUPLENSKO
RADONJA

SVINICA

6.537,69 VOĆNJAK

suvlasništvo

SVINICA

6.779,00 ORANICA

suvlasništvo

SVINICA

597 ORANICA

suvlasništvo

SVINICA

71,93 LIVADA

suvlasništvo

SVINICA

668,97 LIVADA

suvlasništvo

SVINICA

1.809,12 PAŠNJAK

suvlasništvo

SVINICA

2.093,25 PAŠNJAK

suvlasništvo

ŠIROKA
RIJEKA

1.762,35 ORANICA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

1.884,64 ORANICA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

1.258,82 ORANICA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

3.686,56 VOĆNJAK

suvlasništvo

pravo prvokupa

755,29 ORANICA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
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RIJEKA
ŠIROKA
RIJEKA

683,36 VOĆNJAK

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

467,56 PAŠNJAK

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

215,80 ORANICA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

384,84 ORANICA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

755,29 PAŠNJAK

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

5.682,71 LIVADA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

4.221,44 ORANICA

suvlasništvo

pravo prvokupa

ŠIROKA
RIJEKA

1870,26 LIVADA

suvlasništvo

ŠIROKA
RIJEKA

1.510,59 LIVADA

suvlasništvo

ŠIROKA
RIJEKA
ŠIROKA
RIJEKA
ŠIROKA
RIJEKA

543,09 LIVADA

isključivo
vlasništvo

1.499,80 LIVADA

isključivo
vlasništvo

1.111,36 LIVADA

isključivo
vlasništvo

UTINJA
VRELO

694,15 ORANICA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

1.406,29 ORANICA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

356,07 PAŠNJAK

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

453,18 PAŠNJAK

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

3.492,35 ORANICA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

769,68 VOĆNJAK

suvlasništvo
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UTINJA
VRELO

848,81 VOĆNJAK

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

3.901,00 ORANICA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

3.384,44 ORANICA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

1.970,96 JURIN BRIJEG

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

2.456,51 LIVADA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

1.618,49 ORANICA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

4.099,16 ORANICA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

1.453,05 LIVADA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

3.316,11 LIVADA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

880,57 PAŠNJAK

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

2.438,53 PAŠNJAK

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

377,64 LIVADA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

1.438,66 LIVADA

suvlasništvo

UTINJA
VRELO

820,03 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

UTINJA
VRELO

4.190,09 ORANICA

isključivo
vlasništvo

UTINJA
VRELO

2.841,35 ORANICA

suvlasništvo

u korist RH

UTINJA
VRELO

1.449,45 ORANICA

suvlasništvo

u korist RH

UTINJA
VRELO

13.154,50 ORANICA

suvlasništvo

u korist RH

UTINJA
VRELO

3.182,52 PAŠNJAK

suvlasništvo

u korist RH
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UTINJA
VRELO

1.600,00 ORANICA

suvlasništvo

u korist RH

UTINJA
VRELO

2.050,10 LIVADA

suvlasništvo

u korist RH

UTINJA
VRELO

1.920,61 LIVADA

suvlasništvo

u korist RH

UTINJA
VRELO

1.881,04 NEPLODNO

isključivo
vlasništvo

UTINJA
VRELO

4.841,09 VOĆNJAK

isključivo
vlasništvo

UTINJA
VRELO

125,88 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

2.179,57 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

1.186,90 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

787,66 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

1.341,55 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

1.899,03 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

1.442,26 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

305,72 PAŠNJAK

suvlasništvo

VOJNIĆ

2.488,88 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

1.672,44 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

5.287,07 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

3.945,52 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

2.859,34 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

3.988,68 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

474,76 NEPLODNO

suvlasništvo

VOJNIĆ

481,95 VOĆNJAK

suvlasništvo

VOJNIĆ

668,98 NEPLODNO

suvlasništvo

VOJNIĆ

5.380,59 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

1.859,46 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

413,61 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

2.707,77 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

2.050,09 ORANICA

suvlasništvo
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VOJNIĆ

1.057,00 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

5.016,81 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

845,21 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

9.317,39 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

3.830,43 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

3.186,12 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

492,74 NEPLODNO

suvlasništvo

VOJNIĆ

690,56 PAŠNJAK

suvlasništvo

VOJNIĆ

3.330,50 PAŠNJAK

suvlasništvo

VOJNIĆ

1.248,03 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

3.143,47 ORANICA

suvlasništvo

VOJNIĆ

345,28 LIVADA

suvlasništvo

VOJNIĆ

1079 GRAĐ.NEIZGR

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

7,19 POTOK

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

10,79 POTOK

isključivo
vlasništvo

43,15 POTOK

isključivo
vlasništvo

10,79 POTOK

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

7,19 POTOK

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

535,9 ORANICA

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

97,1 ORANICA

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ
VOJNIĆ

2.050 LIVADA

isključivo
vlasništvo

1.970,96 LIVADA

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

539,49 LIVADA

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

744,5 LIVADA

VOJNIĆ
VOJNIĆ

isključivo
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vlasništvo
VOJNIĆ
VOJNIĆ

2.050,09 LIVADA
35,96 ORANICA

isključivo
vlasništvo
isključivo
vlasništvo

5.804,99 LIVADA

isključivo
vlasništvo

2.546,42 LIVADA

isključivo
vlasništvo

464,00 KANAL

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

522,00 PAŠNJAK

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

360,00 LIVADA

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ

1.126,00 ORANICA

isključivo
vlasništvo

VOJNIĆ
VOJNIĆ
VOJNIĆ

doživotno uzdržavanje

Popis nekretnina šuma i šumskog zemljišta:

BROJ Z.K.Č.
NEKRETNINE

BROJ
ZK.
ULOŠKA

NAZIV
KATASTARSKE
OPĆINE

POVRŠINA
KULTURA
VRSTA VLASNIŠTVA NA
ZEMLJIŠNOKNJ. ZEMLJIŠNOKNJ. NEKRETNINI
ČESTICE
ČESTICE

1087

117 BUKOVICA

19860,71 šuma

isključivo vlasništvo

1107

117 BUKOVICA

1550,16 šuma

isključivo vlasništvo

209

340 KUPLENSKO

3603,85 šuma

suvlasništvo

2274

99 UTINJA VRELO

3661,39 šuma

suvlasništvo

2383

99 UTINJA VRELO

15465,6 šuma

suvlasništvo

d3247

244 UTINJA VRELO

8114,05 šuma

isključivo vlasništvo

134

301 UTINJA VRELO

8570,82 šuma

suvlasništvo

360

301 UTINJA VRELO

1143,73 šuma

suvlasništvo

364

301 UTINJA VRELO

1712 šuma

suvlasništvo

365

301 UTINJA VRELO

5463,32 šuma

suvlasništvo
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367

301 UTINJA VRELO

686

2618/13
209

10131,77 šuma

suvlasništvo

271 VOJNIĆ

881,18 šuma

suvlasništvo

1110 VOJNIĆ

1345,15 šuma

isključivo vlasništvo

1064 VOJNIĆ

1032,24 šuma

isključivo vlasništvo

3603,85 šuma

suvlasništvo

340 KUPLENSKO

Nekretnina javno dobro-putevi
U registru imovine Općine Vojnić nalazi se i popis nekretnina javno dobro-putevi kojih ima
evidentirano 785 od čega je samo jedan k.č. državno vlasništvo i to k.č.4797/2 katastarske
općine Vojnić.
Uz zadaću procjene pri kraju je knjiženje vlasništva Općine - uspostavi registra imovine za što
učinkovitije upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine što
podrazumijeva i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom,
osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanjem zahtjeva razvrgnuća suvlasničke
zajednice na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i općine i drugih osoba, zatim
provođenjem postupaka osnivanja založnog prava, davanjem u zakup zemljišta, ako
upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti nekog drugog tijela.
Zakonski propisi kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske:
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 94/2013, 18/2016),
Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
(»Narodne novine«, broj 80/2011),
U planiranju korištenja potencijala građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine u funkciji
rasta i razvoja, važnu ulogu ima i prostorno planiranje. Zakonom o prostornom uređenju
(»Narodne novine«, broj 153/2013) propisano je da se neki prostorni planovi donose uz
suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, međutim Republika Hrvatska
smatra potrebnim osigurati aktivnije sudjelovanje DUUDI-ja u procesu prostornog planiranja
u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, posebno tamo gdje su
planirane strateške investicije.
Slijedom navedenog, građevinsko zemljište u vlasništvu Općine prodavat će se ponajprije:
1. U postupku javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda na temelju:
- prijedlog Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
- obrazloženog prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- obrazloženog prijedloga ministarstava ili drugih središnjih tijela državne uprave
2. Bez postupka javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda na temelju:
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- zahtjeva vlasnika objekata izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ako su
ozakonjeni,
Pravo građenja ograničeno je stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje njegova
nositelja da na površini tog zemljišta ili ispod nje, izgradi ili ima vlastitu nekretninu.
Izgrađena zgrada, ili ona koja tek bude izgrađena, pripadnost je prava građenja kao da je ono
ustvari zemljište.
Pravo služnosti jest ograničeno stvarno pravo na nečijoj nekretnini, gdje vlasnik ovlašćuje
nositelja da se na određeni način služi tom nekretninom, što je vlasnik te nekretnine dužan
trpjeti ili zbog toga nešto propuštati.
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine osnivanjem prava građenja podrazumijeva
visoku razinu prostornog planiranja, do razine definiranog zahvata u prostoru
Tijekom slijedećeg razdoblja - planirane su sljedeće aktivnosti:
- postupanje po postojećim zahtjevima za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine,
- započinjanje zastupanja po novo zaprimljenim zahtjevima za raspolaganje građevinskim
zemljištem u vlasništvu Općine
– zahtjevi i prijedlozi osoba javnog prava (primjerice Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste,
Hrvatske vode i slično) za investicije razvoja javne infrastrukture,
– zahtjevi za razvrgnuće suvlasništva Općine i drugih osoba na zemljištu, ako je to u interesu
Republike Hrvatske
– zahtjevi fizičkih osoba ako je njihov predmet od interesa za Republiku Hrvatsku ili Općinu
u smislu stvaranja uvjeta za poboljšanje životnog standarda i socijalnih pitanja građana.
Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Vojnić
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine definirati će se
sljedeći ciljevi provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine
Procjena potencijala imovine Općine koja se mora zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni
realnog stanja.
Ocjena njezina razvojnog potencijala i procjena vrijednosti.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno provođenje postupaka procjene imovine
u vlasništvu Republike Hrvatske:
Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000,
129/2000, 59/2001, 26/2003 – pročišćeni tekst, 82/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009,
153/2009, 49/2011, 144/2012 i 153/2013, 147/2014, 36/2015).
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 79/2010,
134/2012).
Zakon o o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/1996, 68/1998,
137/1999, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009,
153/2009, 143/2012, 152/2014).
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Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013)
Procjena potencijala imovine mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni realnog stanja, a
zatražiti će se od Porezne uprave ili ovlaštenog vještaka.
Plan upravljanja, odnosno tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu
Općine Vojnić
U financijskom planu proračuna osigurati će se određena sredstva za plaćanje svih režijskih
troškova, ta za investicijsko održavanje ovih objekata, kako bi se priveli svrsi i bili prikladniji
za korištenje.
Također će se, a u skladu s politikom energetske učinkovitosti i održivosti, provesti mjere
energetske obnove objekata te izrade energetskih certifikata u suradnji s Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost. Ovim ulaganjima u energetsku obnovu, uštedjet će se i na
tekućim troškovima, a sredstva za te aktivnosti već su predviđena u financijskom planu.
Tablica 1: Stanje registra imovine na dan 01. 03. 2016. godine
Popis nekretnina:
Rbr. Vrsta nekretnine

Broj

1.

Poslovni udjeli

3

2.

građevinsko zemljište i građevine

91

3.

poljoprivredno zemljište

172

4.

poslovni prostor

17

5.

stambeni objekti

2

6.

Javno dobro

785

7.

Šume i šumska zemljišta

16

UKUPNO

1086

Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup
informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
1. Potrebno je objaviti na web Općine sav popis imovine i konstantno ga ažurirati
2. Organizirati učinkovitije korištenje imovine u vlasništvu Općine, s ciljem stvaranja novih
vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske:
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1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne
novine«, broj 94/2013, 18/2016).
2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/2013, 85/2015).
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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