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          Na temelju članka 79. točka 6, 7 i 8. Zakona o lokalnim izborima ( „ Narodne novine „ , 
broj 144/12 ) i članka 28. Statuta  općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13 
) , Općinsko vijeće općine Vojnić donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
 

I.  
           Prihvaća se izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća općine Vojnić .  
 

II. 
           Temeljem izvješća Mandatne komisije Općinskog vijeća općine Vojnić verificira se 
mandat MARIA ČAVLOVIĆ  , OIB  60483524105   iz Vojnića , Kupljensko 29.  
 

III. 
           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom, glasniku 
općine Vojnić „.  
                                                                                                                  Općinsko vijeće  
                                                                                                                      Predsjednik  
                                                                                                                  Dragan Bjelivuk 
KLASA:023-05/16-01/104 
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016. godine  
 

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

broj 33/01, 60/'01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )  i članka 28. Statuta 

općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13 ) , Općinsko vijeće općine Vojnić , na 

svojoj sjednici održanoj 16. lipanj 2016. godine donosi  

 
O D L U K U 

 
I.  

              Dušanki Madžar – Lončar iz Vojnića , Sisačka 4 a , rođena 10. 07. 1957. godine , OIB 
95615447127 , sa danom 10. srpnja 2016. godine prestaje mandat ravnateljice Knjižnice i 
čitaonice Vojnić .  

II. 
              Dušanka Madžar – Lončar iz Vojnića , Sisačka 4 a , rođena 10.07.1957. godine OIB 
95615447127 imenuje se za ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Vojnić u Vojniću , A. Hebranga 
broj 2. na vrijeme od 4 ( četiri ) godine . 

III. 
               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,  objavit će se  u Službenom  glasniku 
općine Vojnić , a primjenjuje se od 11. srpnja 2016. godine .  
  
                                                                                                                  Općinsko vijeće  
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                                                                                                                      Predsjednik  
                                                                                                                   Dragan Bjelivuk  
 
KLASA: 023-05/16-01/105 
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016 godine  
 

 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić (“Glasnik Karlovačke županije” broj 45/13)  i 

članka 6. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga  koje se 

financiraju iz Proračuna Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 5/16) Općinsko vijeće 

Općine Vojnić na  sjednici održanoj dana  16. lipanj 2016. godine donijelo je  

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

I. 
 Za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Vojnić 
kao najpovoljniji ponuditelj odabrana  je: Trgovina pogrebnom opremom i prijevoz pokojnika 
PALMA vl. Igor Zdravković, Senjska 62.   

II. 
 Temeljem ove Odluke Općinski načelnik i ponuditelj sklopit će ugovor o povjeravanju 
poslova prijevoza pokojnika na rok od četiri godine s  kojim će se regulirati međusobni 
odnosi.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Općinski načelnik 05. travnja 2016. godine u Večernjem listu objavio je Javni natječaj 
za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz  proračuna. 
 Natječaj je bio otvoren osam dana, odnosno zaključno sa  13. travanj 2016. godine.  
  Povjerenstvo je 19. travnja 2016.g u 09,00 sati provelo postupak otvaranja ponuda.U 
roku je zaprimljena jedna ponuda, i to dana 07. travnja 2016. godine od:  Trgovina 
pogrebnom opremom i prijevoz pokojnika PALMA vl. Igor Zdravković, Senjska 62.   
 Ponuditelj je naveo cijenu prijevoza pokojnika sa područja Općine do nadležne 
patologije ili sudske medicine 4,60 kn/km, a cijena preuzimanja pokojnika 180,00 kn. (u 
cijenu uključen PDV). Zaprimljena ponuda je uredna i kompletna, a s obzirom da nije bilo 
drugih ponuda  ista je i prihvaćena.  

 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može 

pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka Odluke.  
Općinsko vijeće 

Predsjednik 
Dragan Bjelivuk 

KLASA: 023-05/16-01/106      
URBROJ: 2133/17-03-4/4-16-01                       
U Vojniću, 16. lipanj  2016.       
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Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( „ Narodne novine“ broj 67/8, 
48/10,  74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15 ) i članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik 
Karlovačke županije“ 45/13 ) , Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 16. 
lipnja 2016. godine , donijelo je  

O D L U K A 
o postavljanju dodatnih prometnih znakova 

 
Članak 1.  

                     Ovom Odlukom utvrđuju se mjesta  postavljanja prometnih znakova u općini 
Vojnić . 

Članak 2. 
                       U naselju Loskunja , odmah iza kamenoloma Loskunja  , a u pravcu naselja 
Kolarić uz nerazvrstanu cestu Kolarić- Loskunja  ( kč. br, 1163 k.o. Kolarić ) imaju se postaviti 
prometni znakovi: B31 ( ograničenje brzine – u ovom slučaju 30 km/h ) i B24( zabrana 
prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu – u ovom slučaju 7t. ) 
 
                                                                             Članak 3.  
                        U naselju Vojnić u ulici Kralja Zvonimira ( na ulasku iz Karlovačke ulice )  ima se 
postaviti prometni znak  B24 ( zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu 
masu – u ovom slučaju 10t .  
                        Prometne znakove će postaviti djelatnici Vojnić – Krnjak komunalca d.o.o. 
 
                                                                               Članak 4.  
                        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku 
Općine Vojnić . 
                                                                                                                  Općinsko vijeće  
                                                                                                                       Predsjednik 
                                                                                                                    Dragan Bjelivuk 
 
KLASA: 340-01/16-01/13 
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016. godine  

 
Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije“ , broj 45/13 ) , 
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 16. lipnja 2016. godine , donijelo je 
slijedeći 

 
Z A K L J U Č A K 

 
I.  

              Za kandidate za sudce porotnike Županijskog suda u Karlovcu predlažu se slijedeći 
kandidati : 
 

1. Božidara Turnšek , Vojnić Miroslava Krleže 10. 
2. Boško Višnjić , Vojnić , Karlovačka 18 
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II. 
              Ovaj Zaključak prosljeđuje se Županijskoj skupštini Karlovačke županije , Odboru za 
izbor i imenovanje na dalji postupak .  

 
III. 

                Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku 
Općine Vojnić“. 
 
                                                                                                                          Općinsko vijeće  
                                                                                                                              Predsjednik 
                                                                                                                           Dragan Bjelivuk  
KLASA : 023-05/16-01/108 
UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016. godine  
 

 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „ Glasnik  Karlovačke županije“ , broj 45/13 ) , 
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 16. lipnja 2016. godine daje 
slijedeću  
 

S U G L A S N O S T 
 

I. 
               Daje se Dječjem vrtiću „ Vojnić  „  prethodna suglasnost na Pravilnik o 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. 023-05/16-01/109 
UR.BROJ:213/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016. godine  

 
Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/13 ) , 
Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj 16. lipanj 2016. godine donijelo je 
slijedeću  

O D L U K U 
 

I. 
             Odgajateljici Dječjeg vrtića Vojnić Branki Linta  isplaćivat će se plaća po koeficijentu 
od 1,52 . 
 

II.  



BROJ  09/16                                                                                                 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

 8 

             Odgajateljica Branka Linta pored poslova odgajatelja sa koeficijentom od 1,27 obavlja 
i ravnateljske poslove za što joj se određuje koeficijent 0,25 ,  što ukupno  daje koeficijent od 
1, 52 .  

III. 
               Ova Odluka stupa na  snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku 
općine Vojnić“.  
 
                                                                                                                       Općinsko vijeće  
                                                                                                                           Predsjednik  
                                                                                                                         Dragan Bjelivuk 
KLASA: 023-05/16-01/110 
UR.BROJ :2133/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016. godine   

 
Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  
94/13 ), a u skladu s Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ( „Narodne 
novine“,130/05) , Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13), Planom gospodarenja 
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. („Narodne novine“, 85/07, 126/10, 
31/11) , Općinsko vijeće općine Vojnić na sjednici održanoj dana 16. lipnja , donosi  

 
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA 

 OTPADOM OPĆINE VOJNIĆ za razdoblje 2014.- 2020. godine 
 

1. Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2014.-20120. godine 
izrađen od IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb od srpnja 2014. godine . 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku  
        Općine Vojnić“ . 

                                                                                                            Općinsko vijeće  
                                                                                                                Predsjednik  
                                                                                                              Dragan Bjelivuk  
KLASA: 023-05/16-01/111 
UR.BROJ:2133/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016. godine  

 
 
Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „ Narodne 
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129700, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12 i 152/14) , članka 48. stavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) 
samoupravi ( „Narodne novine“ , broj 33/01, 60/01 , 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12  i 19/13) , članka 28. Statuta Općine Vojnić („ Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/13 i članka 
3. Odluke o načinu i postupku gospodarenja nekretninama  u vlasništvu Općine Vojnić („Glasnik 
Karlovačke županije“, 53/09 i 03/13)   Općinsko vijeće Općine Vojnić dana  16.   lipnja 2016. godine 
donosi  

O D L U K U 
o prihvatu ponude za prodaju 

vlasničkog dijela kč. br. 589/1 k.o. Klokoč 
 

I. 
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                   Za prodaju vlasničkog dijela kč.br. 589/1 k.o. Klokoč upisana u zk. ul. br. 82, oznaka 
zemljišta – oranica lugovi površine 1 jutro 660 čhv (8.128,43 m2) koja se nalazi izvan granica 
građevinskog područja, po Natječaju objavljenom u Večernjem listu od 10. svibnja 2016. godine  
prihvaća se ponuda podnesena od Miloša  Popović, Vojnić, Dunjak 5, OIB 48133109341 s ponuđenom 
cijenom od 9.510,26 kuna . 

II. 
                 Ponuditelj snosi troškove objave javnog natječaja koji iznose 2.850,00 kuna i ostale troškove 
koji nastanu u tijeku postupka ( ovjera, pristojbe, porez i dr. )  

 
III. 

                 Temeljem ove Odluke, Općinski načelnik i ponuditelj sklopit će ugovor o kupnji kojim će se 
regulirati međusobni odnosi.  

O b r a z l o ž e n j e 
               Temeljem Zaključka Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja od 01. ožujka 2016. godine , 
raspisan je javni natječaj za prodaju kč. br. 589/1 k.o. Klokoč  upisana u zk. uložak broj 82, oznaka 
zemljišta – oranica lugovi površine 1 jutro 660 čhv ( 8.128,43 m2 ) .  
                Natječaj je objavljen u Večernjem listu 10. svibnja 2016. godine , a zaključen 25. svibnja 
2016. godine . 
                 Po raspisanom natječaju pristigle su dvije ponude  i to:   
-Miloš Popović, Vojnić  Dunjak 5, OIB 48133109341, koja ponuda je udovoljavala uvjetima iz 
natječaja, s ponuđenom cijenom u  iznosu od 9.510,26 kuna i 
-Stjepan Bencetić, Draganić, Bencetići 9, OIB   03692175551  koja ponuda je također udovoljavala 
uvjetima iz natječaja , s ponuđenom cijenom u iznosu od 8.941,27 kuna .  
                Kako je osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja najviši ponuđeni iznos za kupnju 
nekretnine u odnosu na početnu cijenu , to je ponuda od Miloša Popović bila povoljnija .         
Sukladno članku 4. Odluke o načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 
Vojnić, stjecatelj prava na nekretnine dužan je podmiriti troškove provedbe javnog natječaja koji 
prema ispostavljenom računu broj 5034-VB -1 iznosi 2.850 , 00 kuna .                                            
Temeljen navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci. 
 
                  Uputa o pravnom lijeku : 
                   Radi zaštite svojih prava podnositelj ima pravo prigovora zbog nepravilnosti u postupku 
natječaja u roku od osam dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Prigovor se 
podnosi pismeno Općinskom vijeću.  
                                                                                                                        Općinsko vijeće 
                                                                                                                            Predsjednik  
                                                                                                                         Dragan Bjelivuk 
 
KLASA: 023-05/16-01/112 
UR.BROJ. 2133/17-03-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj   2016.  godine  

 

Temeljem članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („ Narodne novine“ 39/13 i 
48/15 ) , članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ( „ Narodne novine “ broj 92/10) , 
članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama  ( „ Narodne novine “ 142/13 ) i članka 28. 
Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke županije“ 45/13.) , Općinsko  vijeće Općine Vojnić 
na sjednici održanoj dana  16. lipnja    2016. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
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I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
 Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo 
poljoprivrednu proizvodnju , mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina , te 
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. 
 

Članak 2. 
 Poljoprivrednim zemljištem iz članka 1. ove Odluke smatraju se slijedeće 
poljoprivredne površine: oranice , vrtovi , livade , pašnjaci , voćnjaci , vinogradi , ribnjaci , 
trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može 
privesti poljoprivrednoj proizvodnji.  
 
 Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju 
smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem , kao i 
smanjenje njegove plodnosti.  
 
II. AGROTEHNIČKE MJERE  
 

Članak 3. 
 Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu  smatraju se:  
 
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta  
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem  
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika  
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka  
5. Održavanje razine organske tvari u tlu  
6. Održavanje strukture tla  
7. Zaštita od erozije  
 

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta 
 

Članak 4. 
 Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije , a posebno:  

 redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj 
biljnoj  vrsti , odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,  

 održavanje ili poboljšanje plodnosti tla ,  

 održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,  

 održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.  
 U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno je nasipati poljoprivredno 
zemljište građevinskim otpadom i drugim materijalima bez posebnog odobrenja.  
 

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 
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Članak 5. 
 U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i 
posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere 
obrade tla i njege usjeva i nasada i to naročito: 

 Redovito okopavati i kositi travu i korov ,  te krčiti višegodišnje raslinje 

 Spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje u skladu sa odredbama ove 
odluke koje se odnose na zaštitu od požara 

 u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja 
susjednih kultura.  

 Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva 
potrebno je dati prednost ne kemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke , fizikalne 
, biotehničke i biološke mjere zaštite , a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je 
dati prednost herbicidima s povoljnijim eko toksikološkim svojstvima.  
 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta obrađenog i neobrađenog 
dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine , u više navrata , sa svojih površina 
(uključujući i rubove parcela , šuma i poljskih putova ) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju 
sljedećim mjerama:  

 agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i 
gnojidbom kulture , višekratnim prašenjem strništa i neobrađene ( nezasijane ) 
poljoprivredne površine;  

 mehaničkim među rednom kultivacijom , okopavanjem, plijevljenjem i 
pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom ( višekratnom ) košnjom , priječenjem 
prašenja i plodonošenja biljaka;  

 kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u 
Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije.  

 
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 

 
Članak 6. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i 
štetnike , a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja 
sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida. 
 
 

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka 
 

Članak 7. 
 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta 
sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom 
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.  

 
Članak 8. 

 Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju: 
 1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se  
primjenjuje konvencionalna obrada tla,  
2. primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se  
primjenjuje konverzacijska obrada tla ,  
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3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u  
višegodišnjim nasadima,  
4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma , putova i međa na  
šumskom zemljištu , koje graniči s poljoprivrednim zemljištem. 
  Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo 
spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprječavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.  
 Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem , kada je to dopušteno , poduzima se uz 
provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.  
 

5. Održavanje razine organske tvari u tlu 
 

Članak 9. 
 Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda 
prema pravilima struke.  
 Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice – okopavane – 
industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.  
 Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese ,  travno-djetelinske smjese su dio 
plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.  
 Pod usjevi i među usjevi i ugar se smatraju kao dio plodoreda.  
 Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu , potrebno je unositi žetvene 
ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti 
organskim gnojem.     
 

6. Održavanje strukture tla 
Članak 10. 

 Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i 
svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta 
preporučuje izbjegavanje obrade i provoza mehanizacije.  
 

7. Zaštita od erozije  
 

Članak 11. 
 U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije određuju se sljedeće mjere: 

 Zabrana sječe dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije vodom, 
osim sječe iz agrotehničkih razloga 

 Zabrana preoravanja livada i pašnjaka i neobrađenih površina na strmim 
zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama 

 Zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja na poljoprivrednim 
zemljištu, osim u slučaju prenamjene poljoprivrednog zemljišta 

 Zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih 
nasada i višegodišnjih kultura 

 Zatravljivanje strmog zemljišta. 
 Radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni održavati pregradne 
suhozide ( gromače ) na mjestima gdje postoji neposredna opasnost od pomicanja ili 
urušavanja tla.   
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA  
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Članak 12. 

 Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:  
1. održavanje živica i međa,  
2. održavanje poljskih putova,  
3. uređivanje i održavanje kanala,  
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,  
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.  
 

1. Održavanje živica i međa  
 

Članak 13. 
 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati 
živice na svom zemljištu na način da se spriječi zakorovljenost živice , širenje na susjedno 
zemljište i putove i zasjenjivanje susjednih parcela te iste formirati na način da ne ometaju 
promet, vidljivost i preglednost poljskih putova.  
 Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog 
puta , odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,50 m , te se u svrhu sprječavanja zasjenjivanja 
susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1 metar.  
 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako 
da budu vidljivo označene , čiste od korova i višegodišnjeg raslinja  te da ne ometaju 
provedbu agrotehničkih zahvata.  
 Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih površina. 
 Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje se korištenje bodljikave žice i 
armaturne mreže. 
 

2. Održavanje poljskih putova  
 

Članak 14. 
 U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi. 
Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za 
promet ili prolaz poljoprivrednom zemljištu , a kojim se koristi veći broj korisnika.  
 Poljske putove uređuju i održavaju vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog 
zemljišta koji koriste putove , te drugi korisnici putova.  
 Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito:  

 redovito održavanje i uređenje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje 
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,  

 nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućem materijalom, 

 čišćenje poljskih putova od korova i sječu grmlja, stabala ili grana koje sprječavaju 
korištenje poljskih putova,  

 čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta,  

 održavanje živica i drugog raslinja uz poljske putove.  
 Obvezuje se vlasnik odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta sanirati poljski put o 
svom trošku ako je isti namjerno ili nenamjerno oštetio određenim radnjama i očistiti poljski 
put od eventualnog nanosa zemlje , biljnog otpada i raslinja prilikom obrade zemljišta. 
 Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a 
naročito: 
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 preoravanje poljskih putova , 

 sužavanje poljskih putova , 

 uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove , 

 nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta , 

 skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove. 
 

3. Uređivanje i održavanje kanala  
 

Članak 15. 
 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su čistiti prirodno 
stvorene ili izgrađene kanale tako da se spriječi odronjavanje zemlje , zarastanje korovom i 
raslinjem , odnosno omogućiti prirodni tok voda.  
 
 Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ovog članka osim kada se to radi 
temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik 
poljoprivrednog zemljišta.  
 

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela  
 

Članak 16. 
 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili 
drugih visoko rastućih kultura zasjenjivati susjedne parcele, te tako onemogućavati ili 
umanjivati poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama.  
 Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi, sade se ovisno o njihovom habitusu, na 
dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela, da ne zasjenjuju susjedno zemljište.  
 

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 
 

Članak 17. 
 Na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja 
poljoprivredna proizvodnja otežana ili smanjena vlasnicima odnosno posjednicima utvrđuje 
se obveza sadnje vjetrobrani pojasa.  
 Vjetrobrani pojas može se izvesti sadnjom dugogodišnjih visokih nasada koje je 
vlasnik odnosno posjednik dužan primjereno održavati.  
 

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Članak 19. 

 Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni: 

 održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove, 

 uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, 
berbe i sl.  najkasnije do 1. lipnja tekuće godine , 

 uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom. 
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Članak 20. 
 Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici zemljišta su dužni: 

 prijaviti mjesto i vrijeme spaljivanja vatrogasnoj postrojbi koja djeluje na području na 
kojem se obavlja spaljivanje, 

 spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog 
zemljišta, te najmanje 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao 
i od vodiča i stupova dalekovoda 

 tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od 
trave i drugog gorivog materijala, 

 spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do 
njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za 
početno gašenje požara ( lopata , kanta napunjena vodom i sl.), 

 nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja 
u potpunosti ugasiti vodom. 

 
Članak 21. 

 Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim 
površinama i ostalom otvorenom prostoru i to:   

 za vrijeme jakog vjetra i noću ( od 19:00 do 5:00 sati ) 

 za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura. 
 

V. NADZOR  
 

Članak 22. 
 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljat će poljoprivredni i šumarski inspektori 
nadležnih ministarstava , Jedinstveni upravni Općine Vojnić , te  inspektori zaštite od požara 
Ministarstva unutarnjih poslova.  
 
VI. KAZNENE ODREDBE  
 

Članak 23. 

Inspektori u nadzoru nad provedbom ove Odluke ovlašteni su:  
- izricati usmene i pismene opomene;  
- rješenjem zabraniti ili ograničiti određene radnje i postupke ili utvrditi određene obveze;  
- rješenjem odrediti treću osobu koja će na prekršiteljev trošak poduzeti određenu radnju ili 
postupak;  
- pokrenuti prekršajni postupak radi kažnjavanja počinitelja,  
- izdati obvezni prekršajni nalog, 
-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.  

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

 ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta 
sukladno članku 4. Odluke, 

 ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem sukladno članku 5. 
Odluke, 
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 ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetočina sukladno članku 6. Odluke, 

 ne uništava biljne ostatke sukladno članku 7. Odluke, 

 ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 11. Odluke, 

 ne uređuje i održava živicu i međe sukladno članku 13. Odluke, 

 postupi protivno odredbi članka 13. stavka 5. Odluke, 

 provodi radnje iz članka 14. stavka 6. Odluke, 

 ne uređuje i održava kanale sukladno članku 15. Odluke, 

 ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članku 16. Odluke, 

 ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa sukladno članku 17. 
Odluke, 

 ne provodi mjere zaštite od požara sukladno članku 19. Odluke, 

 ne poduzima mjere iz članka 20. i 21. Odluke, 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj 
osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 

 Novčanom kaznom od 3.000,00 kaznit će se fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 

 Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. 
ovog članka.    

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 24. 
              Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama i 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  ( „Glasnik Karlovačke županije  
“ broj 10/10.). 
 
 

Članak 26. 
                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
općine Vojnić“.  
                                                                                                      Općinsko vijeće 
                                                                                                      Predsjednik 
                                                                                                      Dragan Bjelivuk 
 
KLASA: 320 – 02/16-01/06 
UR.BROJ: 2133/17-03.-4/3-16-01 
Vojnić , 16. lipanj  2016. godine  

 

Temeljem odredaba članka 66. Zakona o poljoprivredi ( „ Narodne novine“ , broj 30/15) , i članka 28. 
Statuta Općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/13 ) , Općinsko vijeće Općine Vojnić na 
svojoj sjednici održanoj dana  16.   lipnja 2016. godine donijelo je  

 
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 

NA PODRUČJU  OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU 
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I .OPĆI UVJETI  
 

Člank 1.  
                  Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Vojnić u 2016. 
godini dodjeljivati potpore male vrijednosti , te kriteriji i postupak dodjele istih.  
                   Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 
Vojnić .  

 
Članak 2. 

                 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima  EU o pružanju državne potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanih Uredbom Komisije ( EZ ) br. 1408/2013 
Oed 18. prosinca 2013. godine  o primjeni čklanka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru  ( u daljnjem tekstu : Uredba de minimis )  
                Sukladno članku 1. Uredbe de minimis ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 
poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda , uz iznimku : 

a) potpora čiji je iznos odrteđen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržuište , 
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, tj.potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine , potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost ,  

c )   potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda   
             Sukladno članku 2. Uredbe de minimis , poljoprivredni proizvod  znači proizvod iz Priloga 1. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije , uz iznimku proizvoda proizvoda ribarstva i akvakulture 
obuhvaćenih Uredbom Vijeća ( EZ ) br. 104/2000.  
 

Članak 3. 
               Korisnici sredstava potpore jesu .fizičke /pravne osobe , obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva , poljoprivredna gospodarstva ili poljoprivredni obrti ,  s područja Općine Vojnić . 
             Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „ jedan poduzetnik „ obuhvaćena 
su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od slijedećih međusobnih odnosa . 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću, 
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog , upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća ; 
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća , 
d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću , kontrolira samo u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću ; 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d)  
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom .  

 
Članak 4. 

            Općina Vojnić će u 2016-oj godini dodjeljivati potpore za slijedeću aktivnost  
 
1. Mjera 1. Subvencija poljoprivrednicima – premije osiguranja  

 
Uvjeti za dodjelu potpore su : 

- nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva , obrtnik 
- prebivalište /sjedište na području Općine Vojnić  

 
Potpora će se odobriti korisniku za : 



BROJ  09/16                                                                                                 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

 18 

Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada u 2016. godini , po pojedinoj polici osiguranja 
sklopljenog s osiguravajućim društvom koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u 
Karlovačkoj županiji . 
 
Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 15% od ukupne vrijednosti police 
osiguranja , a najviše do 3.000,00 kuna  po korisniku godišnje . 
 

Članak 5. 
          Sukladno članku 3. Uredbe de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći 
iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja .. 
 

Članak 6. 
            Podnositelj zahtjeva za  potporu male vrijednosti mora svom zahtjevu priložiti izjavu o 
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno 
„Uredbi de minimis“ .  
            Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest potpora male 
vrijednosti sukladno „ Uredbi de minimis“. 
 
 
II. KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA   
 
                                                                                  Članak 7. 
           Načelnik Općine Vojnić svojim će ako, osnovati Povjerenstvo za kontrolu namjenskog korištenja 
potpore male vrijednosti . 
 
 
III. POVRAT SREDSTAVA  

 
Članak 8. 

                Korisnik potpore podložan je provjeri Povjerenstva koje odlučuje o dodjeli potpore ( metoda 
slučajnog  uzorka )  u cilju provjere istinitosti . 
                Ukoliko korisnik potpore priloži ne istinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i 
dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u 
Proračun Općine Vojnić , te će biti isključen iz potpora u poljoprivredi u narednoj godini .  

Članak 9. 
              Pravo na ostvarivanje potpore iz ovog Programa nemaju korisnici koji nisu izmirili svoje 
obveze prema Općini Vojnić i trgovačkim društvima koje je Općina osnovala .  
 
 
IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE  
 

Članak 10. 
              Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Vojnić . 
               Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program potpora poljoprivredi u Općini 
Vojnić za 2016 godinu KLASA: 320-01/15-01/07,   UR.BROJ.2133/17-03-4/3-15-01 , od 17. studeni 
2015. godine  i Izmjene Programa potpora poljoprivredi u općini Vojnić za 2016. godinu KLASA. :320-
01/16-01/04, UR.BROJ.2133/17-03-4/3-16-01 , od 30. ožujka 2016. godine .  
 
                                                                                                                   Općinsko vijeće  
                                                                                                                       Predsjednik  
                                                                                                                   Dragan Bjelivuk 
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KLASA: 320-01/16-01/06 
URBROJ:2133/17-03-4/3-16-01-01 
Vojnić , 16. lipanj 2016. godine 

 
VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. 
Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić; kojeg zastupa Miloš Musulin (Prijavitelj) 
i 
Općinsko vijeće Općine Vojnić; 
Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić; kojeg zastupa Dragan Bjelivuk (Partner) 
sklapaju 

SPORAZUM O PARTNERSTVU ZA PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 
„Rješavanje problema vodoopskrbe Općine Vojnić i  racional izac ija upravljanja 

sustavom“  
u okviru instrumenta 

Poziv na dostavu prijedloga projekta br. EN.2.1.17. u sklopu Operativnog  
programa 

„Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 
 

Partnerstvo je dogovoren, stabilan i obvezujući odnos između organizacija koji podrazumijeva 
zajedničke odgovornosti u provedbi projekta financiranog od strane ugovornog tijela. Kako bi se 
projekt nesmetano provodio, sve organizacije koje ga provode trebaju se suglasiti s načelima dobre 
prakse u partnerstvu koja su iznesena u nastavku teksta. 
Načela dobre prakse u partnerstvu: 
1. Prije podnošenja prijave ugovornom tijelu, svi partneri moraju pročitati tekst  natječaja i upute za 
podnošenje prijave, te razumjeti svoju ulogu u projektu. 
2. Svi partneri ovlašćuju organizaciju – prijavitelja da ih zastupa u svim poslovima s ugovorno  tijelo u 
kontekstu provedbe projekta. 
3. Organizacija – prijavitelj i sve partnerske organizacije moraju se redovito sastajati i zajednički raditi 
na provedbi projekta, vrednovanju i sagledavanju načina savladavanja izazova i poteškoća u provedbi 
projekta. 
4. Svi partneri moraju sudjelovati u pripremi zajedničkog opisnog i pojedinačnih financijskih izvještaja 
koje organizacija – prijavitelj, u ime svih partnera podnosi ugovornom tijelu. 
5. Prijedloge za promjene u projektu partneri trebaju usuglasiti prije nego ih organizacija – prijavitelj 
podnese ugovornom tijelu. Ako se ne mogu usuglasiti, organizacija – prijavitelj to mora naznačiti 
prilikom podnošenja promjena na odobravanje ugovorenom tijelu. 
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IZJAVA O PARTNERSTVU 

Pročitali smo sadržaj prijave projekta pod nazivom „Rješavanje problema vodoopskrbe 
Općine Vojnić  i  racionalizaci ja upravljanja sustavom“  koji se podnosi ugovornom  
tijelu i suglasni smo s njome. Obvezujemo se pridržavati gore navedenih načela dobre prakse u 
partnerstvu. 
 
 Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Vojnić 
 Dragan Bjelivuk 
KLASA:023-05/16-01/118 
URBROJ:2133/17-03-16-01 
Vojnić, 16.06.2016. 

 
 
 

 
 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe 
(NN 24/11, 61/11, 27/13, i 2/14) članak 28. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke 
županije“ broj 45/13), Općinsko vijeće Općine Vojnić na sjednici održanoj dana 16. lipnja 
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 stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Vojnić i nezavisnog člana Općinskog vijeća Općine Vojnić izabranog s nezavisne liste 
grupe građana, visina sredstava koja se osigurana 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 sljedeći broj vijećnika: 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – HSP AS 

 
6 (šest) članova 

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 
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 
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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 5.200,00 kuna. 

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 članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća. 
Ukoliko pojedini vijećnik (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 stranaka, financijska sredstva koja se 
raspoređuju sukladno stavku 1.ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni 
sljedbenik političkih stranaka koje su udruženjem prestale postojati. 

Članak 6.  
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća u pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj vijećnici, pripada i pravo 
na naknadu u visini 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 svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 400,00 kuna. 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava   od 
440,00 kuna. 

Članak 8. 
Političkim strankama i nezavisnom kandidatu zastupljenom u Općinskom vijeću raspoređuju 
se sredstva osigurana u Proračunu Općine Vojnić za 2016. godinu u iznosu kako slijedi: 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević – HSP AS 

 
2.400,00 kn 

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP 
Zelena stranka – ZS  

 
1.600,00 kn 

Kandidacijska lista grupe birača 400,00 kn 

Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS 400,00 kn 

Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati – HNS  400,00 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 nezavisnog člana Općinskog vijeća raspoređuju se sukladno 
odredbama ove Odluke i uplaćuju se na poseban račun nezavisnog člana, koji je dužan 
otvoriti za financiranje njegove djelatnosti.  
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Članak 11. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 023-02/16-01/22, URBROJ: 
2133/17-03-4/3-16-01 od 01. ožujka 2016. godine. 

 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 Dragan Bjelivuk 
KLASA: 955-01/16/16-01/02 
URBROJ: 2133/17-003-4/3-16-01 
Vojnić, 16. lipanj 2016. godine 
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II. OPĆINSKI NAČELNIK 
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Temeljem članka 44. Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13), a u vezi s 
člankom 30. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN 26/15) i članka 30. 
Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Vojnić ( Službeni glasnik Općine Vojnić 3/16) 
Općinski načelnik donio je 28. lipnja 2016. godine 
 

O D L U K U 
o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Vojnić po javnom natječaju  

za dodjelu financijske potpore programima i projektima 
javnih potreba u kulturi i sportu u 2016. godini 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se popis odobrenih prijavitelja projekata kojim se u okviru Javnog 
natječaja za dodjelu financijske potpore programima i projektima u kulturi i sportu na 
području Općine Vojnić u 2016. godini dodjeljuje financijska potpora, kao i iznos odobrene 
financijske potpore. 
Financijske potpore iz stavka 1. ovog članka financirati će se sredstvima Proračuna Općine 
Vojnić za 2016. godinu ovisno o prilivu sredstava u Proračun. 
 

Članak 2. 
Sastavni i neizostavni dio ove odluke je Privitak 1: Popis prihvaćenih projekata. 
U popis prihvaćenih projekata utvrđeni su projekti koji su udovoljili uvjetima formalne 
provjere i ostvarili dovoljno bodova tijekom stručnog vrednovanja i ocjenjivanja te im je 
dodijeljena financijska potpora. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Vojnić (www.vojnic.hr). 
 
 

Članak 4. 
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu osmog dana od dana objave u  
Službenom glasniku Općine Vojnić. Sve eventualne izmjene ove Odluke regulirati će se 
njezinim dodatkom. 
 
 

Općinski načelnik 
Nebojša Andrić 

KLASA:007-01/16-01/02 
URBROJ:2133/17-01-4/1-16-04 
Vojnić, 28. lipnja 2016. 

 
Temeljem članka 44. Statuta Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke županije 45/13), a u vezi s 
člankom 30. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN 26/15) i članka 30. 

http://www.vojnic.hr/
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Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Vojnić ( Službeni glasnik Općine Vojnić 3/16) 
Općinski načelnik donio je 30. lipnja 2016. godine 
 

O D L U K U 
o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Vojnić po javnom natječaju  

za dodjelu financijske potpore programima i projektima 
razvoja civilnog društva Općine Vojnić u 2016. godini 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se popis odobrenih prijavitelja projekata kojim se u okviru Javnog 
natječaja za dodjelu financijske potpore programima i projektima razvoja civilnog društva na 
području Općine Vojnić u 2016. godini dodjeljuje financijska potpora, kao i iznos odobrene 
financijske potpore. 
Financijske potpore iz stavka 1. ovog članka financirati će se sredstvima Proračuna Općine 
Vojnić za 2016. godinu ovisno o prilivu sredstava u Proračun. 
 
 

Članak 2. 
Sastavni i neizostavni dio ove odluke je Privitak 1: Popis prihvaćenih projekata. 
U popis prihvaćenih projekata utvrđeni su projekti koji su udovoljili uvjetima formalne 
provjere i ostvarili dovoljno bodova tijekom stručnog vrednovanja i ocjenjivanja te im je 
dodijeljena financijska potpora. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Vojnić (www.vojnic.hr). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu osmog dana od dana objave u  
Službenom glasniku Općine Vojnić. Sve eventualne izmjene ove Odluke regulirati će se 
njezinim dodatkom. 

Općinski načelnik 
Nebojša Andrić 

KLASA:007-01/16-01/04 
URBROJ:2133/17-01-4/1-16-02 
Vojnić, 30. lipnja 2016. 

 

http://www.vojnic.hr/
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Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15) te članka 44. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke 
županije“,45/13), načelnik općine Vojnić dana 13. srpnja 2016. godine donio je 

 
P L A N 

vježbi civilne zaštite u 2016. godini 
 

Članak 1. 

Naziv vježbe 
 

Evakuacija i spašavanje djelatnika iz zgrade Općine Vojnić  

Vrijeme održavanja 
vježbe 

07. listopad 2016. 

Nositelj vježbe Općina Vojnić 

Financijska sredstva 
(procijenjeni iznos) za 
provedbu vježbe 

1.000,00 kn 

Lokacija održavanja 
vježbe 

Zgrada Općine Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, Vojnić 

Vrsta/tip vježbe 
 

Pokazna vježba 

Sudionici vježbe Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Vojnić-
druge službe prema dogovoru/potrebi 

Elaborat vježbe Izrađuje radna skupina koju imenuje načelnik općine, kao 
odgovorna osoba nositelja vježbe, u roku 30 dana od dana 
donošenja ovog Plana, a rok za izradu elaborata vježbe je 
najkasnije 30 dana do dana planiranog vremena 
održavanja vježbe 

 
 

Članak 2. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „ Službenom 
Glasniku Općine Vojnić “. 

Općinski načelnik 
Nebojša Andrić 

Klasa:810-01/16-01/09 
Ur.broj:2133/17-01-16-01 
Vojnić,  13. srpanj 2016. 

 

 

. 
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Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15) te članka 44. Statuta Općine Vojnić („Glasnik Karlovačke 
županije“,45/13), načelnik općine Vojnić dana 15. srpnja 2016. godine donio je 

 
P L A N 

vježbi civilne zaštite u 2017. godini 
 

Članak 1. 

Naziv vježbe 
 

Evakuacija i spašavanje djelatnika iz zgrade Doma kulture 
Vojnić  

Vrijeme održavanja 
vježbe 

03. srpanj 2017. 

Nositelj vježbe Općina Vojnić 

Financijska sredstva 
(procijenjeni iznos) za 
provedbu vježbe 

1.200,00 kn 

Lokacija održavanja 
vježbe 

Zgrada Doma kulture Vojnić, Hebrangova 2, Vojnić 

Vrsta/tip vježbe 
 

Pokazna  vježba 

Sudionici vježbe Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Vojnić-
druge službe prema dogovoru/potrebi 

Elaborat vježbe Izrađuje radna skupina koju imenuje načelnik općine, kao 
odgovorna osoba nositelja vježbe, u roku 30 dana od dana 
donošenja ovog Plana, a rok za izradu elaborata vježbe je 
najkasnije 30 dana do dana planiranog vremena 
održavanja vježbe 

 
Članak 2. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „ Službenom 
Glasniku Općine Vojnić “. 

Općinski načelnik 
Nebojša Andrić 

Klasa:810-01/16-01/10 
Ur.broj:2133/17-01-16-01 
Vojnić,  15. srpanj 2016 
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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 
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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 

 

 

 

 

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

