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

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta općine Vojnić (“Službeni glasnik Općine Vojnić” 

broj 01/21) Općinsko vijeće Općine Vojnić na 07. sjednici održanoj dana 17. veljače 2022. 

godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju 

 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Prijedlog Komisije za provedbu Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Vojnić KLASA:406-01/21-01/51, URBROJ:2133/17-01-04/5-22-04 sačinjen dana 

03.01.2021. godine za prihvat najpovoljnije ponude utvrđene u postupku provedbe Javnog 

natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić, KLASA:406-01/21-01/51, 

URBROJ:2133/17-01-4/05-21-02 te se prilaže uz original ove Odluke. 

 

Članak 2. 

U skladu s Prijedlogom iz članka 1. sklopit će se ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim 

ponuditeljem kako slijedi: 

 

DRAGICA POPOVIĆ iz Krnjaka , Čatrnja 35, OIB 64551809082. 
Po iskazanoj cijeni za predmete prodaje: 

 

• Građevinsko zemljište u Hebrangovoj ulici, površine 360 m2, u vlasništvu Općine 

Vojnić  označeno  kč.br. 4754/6 upisana u zk.ul. 6323 k.o. Vojnić i Stambena zgrada u 

Hebrangovoj ulici u vlasništvu Općine Vojnić,  koja se nalazi na kč.br. 4756/3 upisane 

u zk.ul. 6332 k.o. Vojnić u  iznosi od 252.000,00 kuna (dvjestopedesetdvijetisuće 

kuna). 

 

Članak 3. 

Po zaprimanju ove Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju, 

ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos kupoprodajne 

cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine u iznosu od  20.000,00 kuna i uvećan za troškove 

objave Javnog natječaja u dnevnom listu u iznosu od 3.375,00 kuna te pristupiti sklapanju 

ugovora o kupoprodaji s Općinom Vojnić. 

 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi 

sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te 

gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.  

 

Članak 4. 

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini, najpovoljniji ponuditelj (kupac) ishodi na 

temelju kupoprodajnog ugovora i tabularne isprave Općine Vojnić, kojom se dokazuje isplata 

cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu za korist prodavatelja. 

Sve poreze i troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenom nekretninom snosi 

kupac. 
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Članak 5. 

Izvršenje ove Odluke povjerava se Općinskom načelniku. 

 

Članak 6. 

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

 

KLASA:406-01/21-01/51                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ:2133-17-03-22-05                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                           Azim Durmić 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić broj 01/21) 

Općinsko vijeće Općine Vojnić na svojoj 07. sjednici održanoj dana 17. veljače 2022. godine 

donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbi Plana unapređenja zaštite od 

požara na području općine Vojnić u 2021. godini 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Plana unapređenja zaštite od požara 

na području općine Vojnić u 2021. godini.  

 

Članak 2. 

Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbi Plana unapređenja zaštite od požara na području 

općine Vojnić u 2021. godini  sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

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

Vojnić“. 

 

KLASA:024-02/22-01/2                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ:2133-17-01-22-3                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                           Azim Durmić 

 

Na temelju članka 4. i članka 8. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 46. Statuta 

Općine Vojnić (Službeni glasnik općine Vojnić 01/21), Općinski načelnik općine Vojnić 

podnosi Općinskom vijeću Općine Vojnić  

 

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Plana unapređenja zaštite od požara 

na području Općine Vojnić  u 2021. 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 
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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.  

 

II  PROVEDBA ZAKONA I MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

 

Općina Vojnić je donijela Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija općine 

Vojnić(odluka općinskog vijeća Klasa: 214-01/21-01/07 URBROJ:2133/17-03-02-21-01) i 

Plan zaštite od požara (odluka Općinskog vijeća Klasa:214-01/21-01/08 Urbroj:2133/17-03-

02-21-01)  29. lipnja 2021. Procjenu i Plan zaštite od požara  za općinu Vojnić je izradila firma 

Zaštita Projekt d.o.o. Karlovac. 

Donesene su i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području 

općine Vojnić od 16.lipnja 2016. (Službeni glasnik Općine Vojnić:09/16), te Izmjene i dopune 

Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 

te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu od 18. svibnja 2018. godine. 

(Službeni glasnik Općine Vojnić: 07/18).     

U pripremi za provedbu zaštite od požara izvršena  je odgovarajuća edukacija  članova Vijeća 

Mjesnih odbora, te su na oglasnim pločama istaknuti obavijesni materijali.  

Tijekom 2021.  godine održani su  pripremni sastanci Stožera civilne zaštite za ljetnu 

protupožarnu sezonu.  

Općinsko vijeće je usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vojnić u 

2020. godini. 

Donijet je i Provedbeni operativni Plan unapređenja zaštite od požara na području općine 

Vojnić za 2021. godinu.   

Odredbe Provedbenog operativnog plana uspješno su provedene. 

Motriteljsko –dojavna služba DVD-a Vojnić  dobro je surađivala sa šumarijom Vojnić.  

U 2021. godini nabavljen je dio oprema za DVD koja je nedostajala za učinkovitu vatrogasnu 

službu. 

Iz sredstava općinskog proračuna za redovni rad DVD-a Vojnić izdvojena su sredstva u iznosu 

tekuće donacije 520.000,00 kn. 

 

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, 

- slaba naseljenost pojedinih dijelova općine, 

- velika udaljenost pojedinih naselja od sjedišta DVD-a, 

- tranzitno područje prema BiH. 
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Općina Vojnić se nalazi u Karlovačkoj županiji i obuhvaća područje od 239 km2, gdje 

živi 3704 stanovnika (po popisu stanovništva iz 2021. godine). Gustoća naseljenosti je 19,9 

stanovnika po km2. Općina ima 46  naselja. Kroz općinu Vojnić prolaze dvije državne ceste D6 

i D216.   

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 opasnost od požara, naročito u slabo naseljenim 

područjima.  

U slučaju požara: u višekatnim građevinama, na auto cisternama sa opasnim tvarima ili u 

industrijskim postrojenjima kao što su CIAK d.o.o. i DV Reusables d.o.o. u gašenju sudjeluje i 

JVP Karlovac koja raspolaže sa komplenom opremom za ovakvu vrstu gašenja. 

Sve ovo  navodi na  zaključak da postoji ogromna potreba za  kvalitetnom organizacijom  

protupožarne zaštite. 

U Svinici Krstinjskoj uređen je prostor za vozilo i spremište gdje se nalazi jedno vozilo TAM 

sa vodom za gašenje i priručni vatrogasni aparati.    

 

III. 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. Trenutno broji 50 članova, i svi imaju 

položen vatrogasni ispit a od njih 13 ima valjan liječnički pregled i plaćeno osiguranje 

(OPERATIVNI VATROGASCI). 

 

Struktura članova po činu:  

- vatrogasac ………………….23 

- vatrogasac I klase…………. 12 

- vatrogasni dočasnik………….5 

- vatrogasni dočasnik I klase …7 

- vatrogasni časnik ……………1 

- vatrogasni časnik I klase……. 2 

                           

Struktura članova po djelovanju je slijedeća: 

- operativni …………. 13 

- izvršni………………14 

- pričuvnu…………….16 

- veterani………………4 

- podupirući……………1 

- vatrogasna mladež…....0 

 

 

Vatrogasna postrojba raspolaže sa sljedećim vozilima 

 

Namjena vozila* Marka i tip vozila 
God. 
proiz. 

Sredstvo za gašenje 

VODA  
(l) 

PJENA 
(l) 

PRAH 
(kg) 

CO2  
(kg) 

Navalno vatrogasno 

vozilo MERCEDES 322  1963. 2400    

Navalno  TAM 5500  1999. 2200    
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vozilo 

Vozilo za gašenje  

Šumskih požara 

UNIMOG 

U 400 
2000. 3500    

Zapovjedno vozilo 

(i vozilo za prijevoz 

vatrogasaca) 

LAND ROVER 

DEFENDER 
2003.     

Hidraulična platforma 

(za rad na visini do 

14m) 

MERCEDES 814D 2000.     

Kombi vozilo 

(prijevoz vatrogasaca) 

KOMBI Mercedes 

sprinter 

 
2002.     

Vozilo za specijalne 

namjene 

TRAKTOR 

Fend  
1998.     

Zapovjuedno vozilo MITSUBIŠI L200 2019.     

Zapovjedno vozilo 

za Svinicu Krstinjsku LADA NIVA 2004.     

 

DVD Vojnić je od JVP Karlovac dobio privremeno na korištenje novo Šumsko vozilo sa 

opremom. 

Od vozila nedostaje cisterna za prijevoz vode.  

Problem je djelom i u neispravnim hidrantima koje Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. redovito 

ne održava a DVD-a ih ima ucrtane na karti.  

 

Održavanje objekata i tehnike 

Nakon završetka rekonstrukcije Vatrogasnog doma oprema i tehnika su vraćene u isti.  

Sva vozila imaju ugrađen GPS za praćenje navigacije. 

U 2021. godini vatrogasna tehnika je redovito održavana. 

Svi vatrogasci posjeduj svu potrebnu osobnu i skupnu zaštitnu opremu. DVD posjeduje 

vatrogasnu opremu za požare otvorenog i zatvorenog prostora i opremu za tehničke intervencije 

- prometne nesreće. Sva oprema se uredno održava. 

 

Od opreme u 2021. godini nabavljeno je:  

- vatrogasne cijevi “C”                        20 Kom, 

- Spremnici za alat                                 3 Kom, 

- generatori za struju                              3 Kom 

- zaštitna oprema                                    3 Kom 

- druga oprema za održavanje vozila. 

 

Plan nabave opreme 

- multifunkcionalno vozilo sa cisternom za gašenje požara, 

- ugradnja visokotlačnog modula u terensko vozilo, 

- druga oprema za  rad vatrogasne službe (zamjena za zastarjelu opremu). 

 

IV.  INTERVENCIJE  VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE  

VATROGASACA 

 

Na području općine, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine DVD Vojnić 

je intervenirao 45 puta:  

      -     požar na stambenim objektima                      4 puta, 
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      -     požar na gospodarskim objektima                 1 puta, 

      -     požar na otvorenom prostoru                       29 puta, 

- tehničke intervencije u cestovnom prometu 11 puta. 

 

Najzahtjevnije i najbrojnije intervencije su u ljetnim mjesecima. 

U intervencijama je sudjelovalo 20 vatrogasaca, utrošeno je 321 sata rada, vozila su prešla 467 

km te je utrošeno 12.800  litara vode. U protekloj godini nismo vršilo čišćenje snijega jer nije 

bilo padalina. Samo su posipane ceste sipinom. Za to je utrošeno 35 sati rada. Isto tako krčeni 

su i održavani lokalnih  i požarnih putevi u suradnji sa javnim radovima. U vrijeme pojačane 

aktivnosti požara vršeni su obilasci terena, a stanovništvo je upozoravano  o zakonskim 

mjerama  o spaljivanju korova i loženja vatre na otvorenom prostoru. Donesena je i Odluka o 

zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru. 

Za vrijeme potresa na Banovini DVD Vojnić je učestvovao u ispomoći po nalogu Županijskog 

vatrogasnog zapovjednika. Radilo se i na otklanjaju posljedica od potresa u općini Vojnić. 

Ukupno 20 radnih dana.   

U sklopu teorijske i praktične nastave održane su vježbe i predavanja sa operativnim članovima 

DVD-a Vojnić. Rad sa mladima  nije odrađen zbog COVID 19. Suradnja sa udrugama je dobra. 

Za potrebe građana i pravnih osoba DVD je vršio prijevoz vode u naseljima gdje nema 

vodovodne mreže ili gdje nije bilo dovoljno vode u lokalnim vodovodima. Navedene aktivnost 

vršene su vodeći računa da se ne umanji operativna sposobnost vatrogasne postrojbe. 

 

Sudjelovanje DVD-a Vojnić u događanjima koja su održana u općini i van nje 

Provedene su vježbe sa zaposlenicima Komunalnog poduzeća općine Vojnić i tvrtke DV 

Reusables d.o.o. zajedno sa žurnim službama Karlovačke županije.  

 

V.  ZAKLJUČAK 

 

Da bi se unaprijedila zaštita od požara na području općine Vojnić od velike je važnosti i 

dalje : 

- provoditi odredbe Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, 

- provoditi srednjoročne planove nabave neophodne i nedostajuće vatrogasne opreme, 

- sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasnu postrojbu, 

- u proračunu općine Vojnić osigurati sredstva za vatrogastvo sukladno Zakonu o 

vatrogastvu.                                                               
 

KLASA:024-02/22-01/2                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ:2133-17-01-22-2                                     

Vojnić, 7. veljače 2022.                                                              Nebojša Andrić, mag. ing. agr. 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.), Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2022. 

godinu i članka 30. Statuta Općine Vojnić (Službeni glasnik općine Vojnić 01/21) Općinsko 

vijeće općine Vojnić na 07. sjednici održanoj dana  17. veljače 2022. godine, donosi 

 

 

PROVEDBENI  OPERATIVNI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ ZA 2022. GODINU 
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I. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Vojnić Općinsko vijeće Općine 

Vojnić donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Vojnić 

za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 

 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Vojnić potrebno je u 2022. godini 

provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara 

osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti 

najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu sposobnost. 

Izvršitelj zadatka: DVD Vojnić. 

 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je (po 

potrebi) osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. 

Organiziranje motriteljsko - dojavne službe 

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 

interventna odijela, 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. 

Lokacije motrenja su lokacije na Crkvištu i Mrđenovićima(k.254) sa kojih se vide veće površine 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 

Izvršitelj zadatka: DVD Vojnić i Šumarija Vojnić. 

c) Izrada šumskih prosjeka i upotreba teške mehanizacije prilikom gašenja šumskih 

požara 

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno 

je i dalje vršiti uklanjanje raslinja uz šumske puteve na problematičnim dijelovima. Probijanje 

i čišćenje putnih prolaza povjereno je Vojnić 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 vozilima DVD-a Vojnić: UNIMOG sa škarama  te 

traktorom sa škarama i malčerom.    

Na području gospodarske jedinice Petrova gora–Petrovac šumske ceste i putevi služe ujedno i 

kao protupožarne prosjeke. U GJ Petrova gora-Petrovac ima 4 ha običnih protupožarnih 

prosjeka koje se redovito održavaju. 

U slučaju eventualne potrebe za žurnom izradom prosjeka i probijanje protupožarnih putova 

radi zaustavljanja širenja šumskog požara na području Općine Vojnić angažirat će se teška 

mehanizacija sljedećih tvrtki: 

- Vojnić  Komunalac d.o.o., utovarivač rovokopač KA-421JM    , 

- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., utovarivač rovokopač KA-959HP.  

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 usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova. 

Izvršitelj zadatka: DVD Vojnić, Šumarija Vojnić, pravne osobe koje posjeduju tešku 

mehanizaciju. 

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

 

a) Ažurirati Plan zaštite od požara Općine Vojnić. 

    Izvršitelj zadatka: Općina Vojnić. 

 

2. TEHNIČKE MJERE 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

 

Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2022. godini nabaviti dio opreme za 

vatrogasce koja nedostaje i koja je istrošena. U srednjoročnom planu treba raditi na nabavi 

cisterne za vodu i jednog multifunkcionalnog vozilo za gašenje požara. 

Izvršitelj zadatka: DVD Vojnić. 
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3.  URBANISTIČKE MJERE    

 

3.1. U postupku donošenja prostorno - planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) 

ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno 

važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Vojnić. 

 

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

a) Sukladno važećim propisima potrebno je reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 

nužno je  propisati mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru posebno u 

periodu povećane opasnosti od požara. 

Donijeti Odluku o organiziranju motrilačko dojavne službe u periodima povećanog indeksa 

opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru. 

Izvršitelj zadatka: Općina Vojnić 

b) U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile 

uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U višekatnim objektima i većim kompleksima 

pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 

Izvršitelj zadatka: Općina Vojnić, i odgovorne osobe višekatnih objekata i vlasnika većih 

kompleksa pravnih osoba. 

 

c) Koristeći sve oblike javnog  priopćavanja, redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo 

na potrebu provođenja  preventivnih mjera zaštite od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Vojnić i DVD. 

 

d) Pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se 

redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima. 

Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i 

tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. Hidranti koji se koriste za gašenje požara 

i punjenje cisterne moraju se redovito održavati  te biti u ispravnom stanju. 

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. 

Izvršitelj zadatka: Općina Vojnić, DVD Vojnić i pravne osobe koje se bave djelatnošću 

javne vodoopskrbe.  

 

e) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz 

cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i 

zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog 

pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili 

omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim 

propisima, Općina Vojnić. 

 

III. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Vojnić koje proizlaze iz ovoga Provedbenog plana, 

osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Vojnić za 2022. godinu. 
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IV. 

Općinsko vijeće općine Vojnić jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe  ovog 

Provedbenog  plana unapređenja zaštite od požara na području općine Vojnić. 

 

V. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Vojnić“. 

 

KLASA:245-03/22-01/1                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ:2133-17-01-22-2                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                    Azim Durmić 

 

Na temelju članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 

(„Narodne novine“ br. 106/18 i 98/19) i  članka 30. Statuta Općine Vojnić  („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“ broj 01/2021),  Općinsko vijeće Općine Vojnić, na 07. sjednici održanoj dana 

17. veljače 2022. godine, donijelo je 

  

PLAN 

UTROŠKA SREDSTAVA PRIHODA OD PRODAJE STANOVA 

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Članak 1. 

Prihod od prodaje stanova u vlasništvu RH planiran je proračunom za 2022. godinu u iznosu 

od 100.000,00 kn.  

Članak 2. 

Sredstvima iz članka 1. ovog Plana planiran je otkup i izgradnja parkirališta u naselju Vojnić 

uz stambenu zgradu izgrađenu u sklopu Programa poticajne stanogradnje. 

 

Članak 3. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vojnić“, 

a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine. 

 

 

KLASA:940-01/22-01/1                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ:2133-17-03-22-2                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                   Azim Durmić 

 

Temeljem članka 35. stavak 1. točke 4. 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., 

114/12., 123/17. i 98/19.) i članka 30. Statuta Općine Vojnić  („Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ broj 01/21) Općinsko vijeće Općine  Vojnić na 07. sjednici održanoj dana 17. veljače 

2022. godine donosi  

  

O D L U K U 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela  Općine  Vojnić 
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I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom  uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine Vojnić organiziranog 

kao Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).  

 

Članak 2. 

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, 

materijalno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine 

Vojnić, u više upravnih i stručnih područja, propisanih zakonom, podzakonskim propisima, 

Statutom Općine Vojnić, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.  

 

Članak 3. 

Jedinstveni upravni odjel sastoji se od radnih mjesta ustrojenih u skladu s rasporedom i 

opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog 

obavljanja poslova iz samoupravnog i upravnog djelokruga Općine Vojnić. 

 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova 

potrebnim za njihovo obavljanje, službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga 

pitanja od značaja za rad upravnog tijela i upravljanje poslovima uređuju se Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, kojeg donosi načelnik na prijedlog pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela.    

  

Članak 4. 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Vojnić. 

 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Vojnić, na adresi Trg Stjepana 

Radića 1 u Vojniću. 

 

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat, sukladno Zakonu. 

 

Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju moraju sadržavati: Grb Republike Hrvatske, 

naziv Republika Hrvatska, Karlovačka županija, Općina Vojnić, Jedinstveni upravni odjel, 

klasifikacijski broj, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. 

 

Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju akta. 

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča s 

nazivom Jedinstvenog upravnog odjela i sadržajem utvrđenim posebnim propisima. 

 

II. DJELOKRUG POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

Članak 6. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:  

  

a) lokalnu samoupravu, mjesnu samoupravu, općinsku imovinu, društvene djelatnosti, radne 

odnose, kadrovsku evidenciju i tehničko održavanje i to naročito:  
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• sazivanje i održavanje sjednica općinskog vijeća, te izradu donesenih odluka, drugih 

akata te izradu zapisnika s istih;  

• stručne, pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativno-tehničke poslove u svezi 

s radom načelnika i općinskog vijeća te njihovih radnih tijela;  

• izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka općinskog vijeća, načelnika i njihovih 

radnih tijela;  

• akte i druge materijale koji se dostavljaju općinskom vijeću, načelniku, i njihovim 

radnim tijelima na raspravu;  

• akte koje donosi načelnik odnosno pripremu prijedloga akata koje donosi općinsko 

vijeće;   

• donošenje pojedinačnih i općih akata koji su usklađeni s zakonom i drugim propisima, 

odlukama i drugim aktima načelnika i općinskog vijeća;  

• zaštita, upravljanje i nadzor nad općinskom imovinom;  

• vođenje svih imovinskopravnih poslova;  

• provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić;  

• vođenje središnje evidencija svih ugovora koji utvrđuju materijalno financijska prava i 

obveze;  

• sudjelovanje na radnim sastancima načelnika i općinskog vijeća s drugim subjektima;  

• radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa zaposlenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije te druge poslove 

koji su u svezi s primjenom propisa iz radnih odnosa te mirovinskog i zdravstvenog 

osiguranja;  

• poslove civilne zaštite i zaštite od požara;  

• osiguravanje lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg 

školstva, u onom dijelu koji se financira iz općinskog proračuna;   

• osiguravanje lokalnih potreba u oblasti kulture, praćenje programa javnih potreba u 

kulturi te ustanova, udruga i drugih koji realiziraju programe od značaja za Općinu 

Vojnić;  

• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti sporta;   

• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi;   

• uređenje i razvoj mjesne samouprave;  

• primjena općeg upravnog postupka i propisa uredskog poslovanja;  

• vođenje pisarnice i arhive;  

• predstavljanje općine Vojnić u međunarodnim i međugradskim odnosima;  

• općinski protokol, odnose s javnošću, pravo na pristup informacijama, poslove prijema 

gostiju, delegacija i poslovnih partnera;  

• planiranje, projektiranje, izgradnja, uspostavljanje i održavanje informacijskih sustava, 

upravljanje radom računskog sustava;  

• održavanje poslovnog prostora općinske zgrade;  

• rad dostavne službe;  

• te druge poslove prema opisu poslova pojedinog radnog mjesta.  

  

b)  projekte općine, urbanizam, prostorno planiranje, komunalni sustav i to naročito:  

• osiguravanjem uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom općine Vojnić, 

kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, 

komunalnih i drugih djelatnosti na području Općine;   
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• utvrđivanjem prijedloga politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima Općine 

Vojnić;   

• osiguravanjem uvjeta za urbanističko i prostorno planiranje i uređenje prostora;  

• razvoj komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje 

komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti;  

• radnje i postupci vezani uz pripremu i realizaciju investicija (utvrđivanje 

vlasničkopravnih i posjedovnih odnosa, identificiranje nekretnina, pribavljanje 

potrebnih suglasnosti i uvjeta, podnošenje zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole i 

sl.);  

• sudjelovanje u izradi ili izrada projektne dokumentacije za pojedine investicije;  

• koordinacija izvođenja investicijskih radova kada je investitor Općina Vojnić;  

• donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;  

• provođenje resornih zakona i drugih propisa u smislu donošenja provedbenih odluka ili   

pojedinačnih odluka;  

• primjena općeg upravnog postupka;  

• postupanje po zahtjevima stranaka ili investitora (izdavanje suglasnosti i sl.)  

• planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti te izrada prijedloga godišnjih 

i višegodišnjih planova iz oblasti komunalnog gospodarstva;  

• izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Općinskog vijeća, načelnika, i njihovih 

radnih tijela;  

• praćenje i unapređenje stanja u prostoru, izrada katastra vodova i rasvjetnih tijela;  

• koordinaciju sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj nadležnosti je 

izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za općinu 

Vojnić;   

• uređenje, održavanje i nadzor nad korištenjem javnih površina, javnih  prometnih 

površina na području općine Vojnić;  

• izdavanje koncesija i koncesijskih odobrenja   

• nabava i održavanje komunalne i urbane opreme;  

• postupke javne nabave;  

• provođenje komunalnog reda;  

• zaštita i unapređenje okoliša i zdravlja svih građana;  

• te druge poslove prema opisu poslova pojedinog radnog mjesta.  

  

c) financije, općinski proračun, gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole, naplatu 

potraživanja i ovrhe koji se odnose na:  

• izradu prijedloga konsolidiranog proračuna, njegovih izmjena i dopuna te projekcije 

proračuna za određeno razdoblje;  

• sastavljanje tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja 

konsolidiranog proračuna te  polugodišnjeg i godišnjeg obračuna konsolidiranog 

proračuna;  

• izradu propisanih financijskih izvještaja i izvršenja financijskih planova proračunskih 

korisnika, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za koje se poslovne knjige 

vode u Općini Vojnić;   

• sastavljanje statističkih i drugih izvješća za proračun, proračunske korisnike, neprofitne 

organizacije i trgovačka društava za koje se poslovne knjige vode u Općine Vojnić;  
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• provođenje postupka vezanog za zaduživanje Općine i davanje jamstava te praćenje 

opsega zaduživanja i jamstava;  

• praćenje dnevne likvidnosti proračuna i izvršenja proračuna u odnosu na planske 

veličine i dinamiku izvršenja;  

• procjenu očekivanog priliva sredstava u proračun radi izrade prijedloga mjesečne 

dinamike proračunskih izdataka za potrebe izvještavanja pročelnika i načelnika;  

• analizu dospjelih obveza i potraživanja te predlaganje dnevnih plaćanja prema dospijeću 

obveze i prioritetu;  

• organizaciju rada na popisu imovine Općine;   

• primjena općeg upravnog postupka;  

• sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti čelnika jedinice lokalne samouprave;  

• pripremu materijala za potrebe državne revizije i drugih državnih institucija te 

očitovanja na nalaze istih;  

• financijsko praćenje investicija općine;  

• razvoj, poticanje i praćenje gospodarstva, poljoprivrede i poduzetništva;   

• evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti kroz elektronički unos podataka u 

Registar državnih potpora;   

• koordinaciju poslova uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te 

uspostavljanje, razvoj i izradu procedura i mapa poslovnih procesa općine i 

proračunskih korisnika;  

• utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza, doprinosa, naknada i drugih prihoda 

proračuna;   

• analitičko praćenje naplate prihoda i poduzimanje svih zakonskih postupka za njihovu 

naplatu;   

• izvršavanje ili osiguranje odluka općinskog vijeća,  načelnika i njihovih radnih tijela;  

• te druge poslove prema opisu poslova pojedinog radnog mjesta.  

 

  

III. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

Članak 7. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.  

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i koordinira obavljanje poslova u 

jedinstvenom upravnom odjelu, brine se o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova i 

poduzima mjere za osiguranje efikasnog poslovanja jedinstvenog upravnog odjela, raspoređuje 

zadatke i poslove i daje službenicima i namještenicima upute za rad, predlaže i donosi akte za 

koje je ovlašten zakonom, propisima i aktima Općine Vojnić, obavlja nadzor nad radom 

službenika i namještenika, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i 

namještenika, obavlja ocjenjivanje službenika i namještenika, brine o stručnom 

osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, izvršava i druge zadaće i ovlasti 

utvrđene ovom Odlukom, zakonom, propisima i aktima Općine Vojnić.  

 

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje načelnik na temelju javnog natječaja na način 

propisan Zakonom. 
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IV. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA 

 

Članak 8. 

Rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga 

usmjerava i nadzire načelnik.   

 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, načelnik od pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela traži podatke, izvješća i prijedloge rješenja određenih pitanja, određuje mu zadaće, daje 

upute i smjernice za rad, a u skladu s pravima i dužnostima koje načelnik ima temeljem zakona 

i općih akata općine Vojnić.  

     

Članak 9. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je načelniku za zakonit, pravilan i 

pravodoban vlastiti rad i rad Jedinstvenog upravnog odjela.   

  

Načelnik može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa Zakonom.  

 

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u vezi s radom pročelnika primjenjuju se 

odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u jedinstvenom 

upravnom odjelu. 

 

Članak 10. 

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljati će službenici, a 

pomoćne (tehničke) i prateće poslove namještenici.  

 

O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i 

namještenika kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Službenici i namještenici povjerene poslove moraju obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, 

zakona, drugih propisa, općih akata i pravila struke te su dužni postupati po uputama pročelnika 

u skladu sa zakonom.   

Osim poslova radnih mjesta na koja su raspoređeni, službenici i namještenici dužni su 

sudjelovati u izvršavanju poslova koji su neophodni, po nalogu pročelnika, sukladno svojem 

znanju i sposobnostima.   

 

V. PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 11/20).  

Članak 12. 

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

Vojnić“. 

 

KLASA: 024-01/22-01/2                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                     Azim Durmić 
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Temeljem članka 3. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)  i članka 30. Statuta Općine Vojnić  („Službeni 

glasnik Općine Vojnić“ broj 01/2021) Općinsko vijeće Općine  Vojnić na 07.  sjednici održanoj 

dana 17. veljače 2022. godine donosi  

  

O D L U K U 

o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja te ostalim 

pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Vojnić 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja plaće i naknada, te ostalih prava Općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić (u nastavku teksta: dužnosnici), 

kojima se sredstva za plaće i ostale naknade osiguravaju u Proračunu Općine Vojnić. 

 

Članak 2. 

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za 

svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20%.  

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni 

staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku 

se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.  

 

Članak 3. 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u iznosu od 6.044,51 kn bruto.  

 

Članak 4. 

Koeficijenti za utvrđivanje plaća određuju se u slijedećim vrijednostima: 

 I. Dužnosnici: 

 - općinski načelnik ........................................................................... 2,8 

 - zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda ...............2,1 

 

Članak 5. 

Naknade za rad općinskog načelnika i njegovih zamjenika, koji dužnost obnašaju bez 

zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 

odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun 

plaće. 

 

Članak 6. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome da li dužnost obavljaju sa ili bez zasnivanja 

radnog odnosa, načelnik i zamjenik načelnika, ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u 

propisanom radnom vremenu. Prava dužnosnika se ne smiju poistovjećivati sa pravima 

službenika i namještenika, stoga dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor, jubilarne 

nagrade, otpremnine, regres i sl. Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih 

troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na naknadu dnevnica i ostalih 

putnih troškova za izvršen službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i službenih 

mobilnih telefona, kao i druge eventualne pogodnosti, propisane posebnim internim aktom. 

Visina naknade za putne troškove iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se u visini neoporezivog 

iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, koji je na snazi na dan isplate.  
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Članak 7. 

Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća, 

naknada i drugih primanja te o pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Vojnić 

(„Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 5/20) i Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog 

odnosa općinskog načelnika Općine Vojnić i zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić  

koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 

8/15, 14/15, 10/17).  

 

  Članak 9. 

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

Vojnić“. 

 

KLASA:120-01/22-01/1                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ:2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                     Azim Durmić 

 

Na temelju članka 10. stavka 3., a u vezi s člankom 5. stavak 2. i člankom 9. stavak 1. Zakona 

o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 

29/19, 98/19) te članka 30. Statuta Općine Vojnić (“Službeni glasnik Općine Vojnić” broj 

01/21), Općinsko vijeće Općine Vojnić na 07. sjednici održanoj dana 17. veljače 2022. godine, 

donosi 

 

Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vojnić, na prijedlog Općinskog načelnika Općine Vojnić, donosi 

odluku o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Vojnić (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) iz proračuna 

Općine Vojnić za 2022. godinu. 

 

Članak 2. 

Sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz 

proračuna jedinice lokalne samouprave, Općina Vojnić je dužna osigurati u proračunu u iznosu 

koji ne može biti manji od 2.000,00 kuna po svakom članu predstavničkog tijela Općine Vojnić. 

 

Utvrđuje se da će se u Proračunu Općine Vojnić za 2022. godinu osigurana sredstva za 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 

26.800,00 kn. 
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Članak 3. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Vojnić za 2022. godinu imaju 

političke stranke i nezavisni vijećnici koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću 

Općine Vojnić. 

 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da se 

utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj 

stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova 

u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 5. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.  

 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo 

na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku odnosno 2.200,00 kuna. 

 

Članak 6. 

Sredstva iz članka 2. i članka 5. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi: 

R. br. Naziv političke stranke 
Broj 

članova 

Broj članova 

podzastupljenog 

spola 

Ukupno 

raspoređena 

sredstva za 2022. 

godinu 

1. 
Hrvatska demokratska zajednica 

- HDZ 
7 2 14.400,00 

2. 

Socijaldemokratska 

partija Hrvatske – 

SDP 

2 2 4.400,00 

3. 

Kandidacijska lista 

grupe birača – Nikola 

Škrgić 

2 0 4.000,00 

4. 

Samostalna 

demokratska srpska 

stranka – SDSS 

1 0 2.000,00 

5. 
Demokratski savez 

Srba – DSS 
1 0 2.000,00 

               UKUPNO 13 4 26.800,00 

 

Članak 7. 

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro-

račun političke stranke odnosno nezavisnih vijećnika. 

 

Članak 8. 

Financijska sredstva iz članka 6. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za 

ostvarenje ciljeva utvrđenih Programom i Statutom političke stranke, odnosno Programom i 

Godišnjim financijskim planom. 

 

Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 6. ove Odluke za osobne potrebe. 
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Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Vojnić“. 

 

KLASA:402-01/22-01/5                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ:2133-17-03-22-1                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                     Azim Durmić 

 

Na temelju Članaka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ 

broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Vojnić je na 07. sjednici održanoj dana 17. veljače 2022. 

godine donijelo 

 

Odluku o izmjeni i dopuni 

Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić 

 

 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 02/21) (u daljnjem tekstu: 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi). 

   

Članak 2. 

(1) Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi u Članku 3. Stavku 1. Odluke o izradi 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ broj 02/21) dodaju se iza alineje 3 nove alineje 4 – 12 koje glase: 

− „usklađenje s Prostornim planom Karlovačke županije, 

− usklađenje sa Zakonom osobito u pogledu obveze izrade urbanističkih planova 

uređenja, 

− usklađenje s ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaja na prostorno 

uređenje, a u međuvremenu od zadnje izmjene plana su se promijenili, 

− izrada novih kartografskih prikaza u elektroničkom obliku vektorskog zapisa 

georeferenciranog u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 u skladu s 

Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15), 

− usklađenje s digitalnim katastarskim planovima (DKP) koji su u obuhvatu izrade 

plana, 

− izmjene i dopune u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama 

odnosno propisanim dokumentima koje temeljem članka 90. Zakona dostave 

nadležna javnopravna tijela propisana posebnim propisima, osobito redefiniranje 

prometne, elektroničke komunikacijske, energetske i komunalne infrastrukturne 

mreže u skladu sa stvarnim stanjem i planiranim potrebama  

− redefiniranje i usklađenje odredbi za provođenje u skladu sa stvarnim stanjem i 

planiranim potrebama, osobito korekcija smjernica za gradnju izvan 

građevinskih područja 
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− noveliranje područja posebnih uvjeta korištenja i zaštite te redefiniranje mjera 

zaštite u skladu sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela i posebnim 

propisima, 

− redefiniranje sustava gospodarenja otpadom.“ 

 

Postojeća alineja 4. postaje alineja 13. 

 

Članak 3. 

(1) Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Članak 10. Stavak 1. Odluke o izradi 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ broj 02/21) mijenja se i glasi: 

„Utvrđuje se popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji u skladu s 

Člankom 90. Zakona trebaju dati zahtjeve za izradu III. Izmjena Plana iz područja svog 

djelokruga te sudjelovati u izradi III. Izmjena Plana: 

−  Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ambroza Vraniczanya 6/I, 47000 Karlovac  

− Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, 10000 Zagreb  

− Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu 

proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb  

− Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Ulica 

grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

− Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Karlovačka, Služba upravnih 

i inspekcijskih poslova, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47000 Karlovac  

− Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ivana  

Dežmana 10, 10000 Zagreb  

− Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb 

− Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo Civilne zaštite, Područni ured 

civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Karlovac, Dr. Vlatka Mačeka 8, 

47000 Karlovac 

− Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ambroza Vraniczanya 4, 

47000 Karlovac  

− Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Jurja Križanića 11, 

47000 Karlovac  

− Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Jurja 

Križanića 11, 47000 Karlovac 

− Javna ustanova Natura Viva za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac 

− Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i 

planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb 

− Hrvatske ceste, Sektor za održavanje i promet, Tehnička ispostava Karlovac, 

Banija 37, 47000 Karlovac 

− Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Poslovni park Karlovac 1/A, 

Belajske Poljice, 47250 Duga Resa 
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− HŽ - Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijsko planiranje, Mihanovićeva 12, 

10000 Zagreb 

− HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

− Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 

− Hrvatski Telekom d.d., Harambašićeva 39, 10000 Zagreb 

− Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb 

− A1 d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb 

− OT-Optima telekom d.d., Bani 75a, 10000 Zagreb 

− Odašiljači i veze d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb 

− HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb 

− HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Elektra 

Karlovac, Odjel za razvoj i investicije, Dr. Vlatka Mačeka 44, 47000 Karlovac 

− Plinacro d.o.o., Savska cesta 88 a, 10000 Zagreb 

− JANAF Jadranski naftovod d.d., Miramarska 24, 10000 Zagreb 

− Hrvatske vode - Direkcija, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb 

− Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, 

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Kupa, Obala Frane Račkog 10, 47000 

Karlovac 

− Montcogim plinara d.o.o, Dr. Vlatka Mačeka 26/A, 47000 Karlovac 

− Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Karlovac, Put Davorina 

Trstenjaka 1, 47000 Karlovac 

− Vojnić komunalac d.o.o., Andrije Hebranga 9, 47220 Vojnić 

− Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, 47220 Vojnić   

− Mjesni odbori  

− Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, 47000 KARLOVAC 

− Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj 

− Općina Krnjak, Krnjak 5, 47242 Krnjak 

− Općina Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2, 47222 Cetingrad.“ 

 

Članak 4. 

(1) Nositelj izrade III. Izmjena Plana treba jedan primjerak ove Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o izradi dostaviti: 

- javnopravnim tijelima iz Članka 3. ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi (s 

pozivom da mu u roku 30 dana dostave zahtjeve za izradu III. Izmjena Plana; 

- Zavodu za prostorni razvoj (temeljem Stavka 5. Članka 86. Zakona). 

(2) Temeljem Članka 88. Zakona nositelj izrade III. izmjena Plana treba o istom obavijestiti: 

-  javnost na mrežnoj stranici Općine Vojnić i kroz informacijski sustav putem Zavoda 

za prostorni razvoj. 

 

Članak 5. 

(1) Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vojnić“.  
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Članak 6. 

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

Vojnić“. 

 

KLASA:350-02/21-01/01                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ:2133-17-03-22-36                                      

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                     Azim Durmić 

 

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

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta općine Vojnić (“Službeni glasnik Općine Vojnić” 

broj 01/21) Općinsko vijeće Općine Vojnić na 07. sjednici održanoj dana 17. veljače 2022. 

godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o kupnji zemljišta u centru naselja Vojnić za potrebe izgradnje parkirališta 

 

Članak 1. 

Za potrebe izgradnje parkirališta u centru naselja Vojnić, odobrava se kupnja neizgrađenog 

građevinskog zemljišta označenog zemljišno knjižnom česticom broj:  

4799/1 u k.o. Vojnić, livada kod doma, površine 1698 m2 od vlasnika Branka Vukobratovića 

iz  Kupljenskog 2, 47220 Vojnić, OIB: 88139673291. 

 

Članak 2. 

Cijena zemljišta  označenom u članku 1. ove Odluke iznosi 75,00 kn/m2, tako da ukupna 

kupoprodajna cijena za predmetno zemljište iznosi 127.350,00 kn kn (slovima: 

stotinudvadesetsedamtisućatristotinepedesetkuna). 

 

Članak 3. 

Kupoprodajnu cijenu  predmetne nekretnine u iznosu od  127.350,00 kuna  Općina Vojnić  je 

dužan uplatiti u  jednokratnom iznosu na račun broj HR7323900013292655797, otvoren kod 

Hrvatske poštanske banke u roku 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog Ugovora. 

 

Članak 4. 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Vojnić sa prodavateljem  

sklopi kupoprodajni ugovor o kupnji nekretnine označene u članku 1. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Sve troškove vezano za ovjeru kupoprodajnog ugovora,  prijenos vlasništva te  eventualne druge 

troškove  vezane za prijenos nekretnine označene  u članku 1. ove Odluke snosi Općina Vojnić  

Članak 6. 

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

Vojnić“. 

 

KLASA:944-01/22-01/1                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ:2133-17-03-22-6                                      

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                                     Azim Durmić 
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Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 

(„Narodne novine“ broj 78/15, 102/19) i člankom 46. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik 

Općine Vojnić“ broj 03/18, 06/18) Općinski načelnik donosi 

 

 

O D L U K U 

O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI 

 

 

I. 

Ovom Odlukom imenuje se GORAN MARTINOVIĆ, Viši stručni suradnik za gospodarstvo i 

EU fondove iz Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić osobom zaduženom za 

nepravilnosti u Općini Vojnić. 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti: 

Telefon: 047/883-020; 047/883-023 

Fax: 047/883-021 

E-mail: opcina@vojnic.hr 

 

II. 

Osoba iz točke I. ove Odluke obvezna je:  

- za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o 

prijavljenoj nepravilnosti  

- obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti 

- procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga 

odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih 

jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti  

- odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama 

Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima 

institucija u javnom sektoru 

- predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje 

nepravilnosti 

- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima 

- pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i 

predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje 

- pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima. 

 

III. 

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

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka od 5. veljače 2020. godine 

KLASA: 470-01/20-01/01, URBROJ: 2133/17-01-4/1-20-01 („Službeni glasnik Općine 

Vojnić“ broj 04/20). 

 

KLASA:470-01/22-01/11                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ:2133-17-01-22-1                                     

Vojnić, 10. veljače 2022.                                                              Nebojša Andrić, mag. ing. agr. 

 

mailto:opcina@vojnic.hr
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Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/2016),  te članka 46. Statuta 

Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 01/21) Načelnik općine Vojnić donosi 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu 

postupaka jednostavne nabave 

 

 

Članak 1. 

U svrhu poštivanja osnovnih načela jednostavne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog 

trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju 

ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 

kuna za nabavu roba i usluga, odnosno500.000, 00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: 

jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: 

ZJN2016 ), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. 

 

Članak 2. 

Pripremu i provedbu postupka Jednostavne nabave obavlja Stručno povjerenstvo naručitelja: 

1. Siniša Bukal 

2. Karolina Šikljan 

Članak 3. 

Najmanje jedan član Stručnog povjerenstva naručitelja iz članka 2. stavak 1. točka 1. ove 

Odluke trebaju imati važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva 

gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave. 

 

Članak 4. 

Stručno povjerenstvo sudjeluju u pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave temeljem 

Pravilnika KLASA:406-09/17-01/02, URBROJ:2133/17-03-4/1-17-01 od 23. siječanj 2017. 

 

Članak 5. 

Postupak Jednostavne nabave završava stupanjem na snagu Odluke o odabiru ponuditelja, a 

stavlja se van snage Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupaka javne 

nabave jednostavne vrijednosti KLASA:406-09-18-01/03, URBROJ:2133/17-01/4/1-18-01 od 

03.12.2018. godine, objavljena u Službenom Glasniku Općine Vojnić 18/2018.  

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Vojnić, 

a primjenjuje se od 15. 02. 2022. 

 

 

KLASA:406-03/22-1/2                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ:2133-17-01-22-1                                     

Vojnić, 15. veljače 2022.                                                              Nebojša Andrić, mag. ing. agr. 
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Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21), članka 5. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“  broj 

126/19) i članka 46. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 01/2021), 

Općinski načelnik Općine Vojnić 17. veljače 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite 

Općine Vojnić 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite općine Vojnić (u daljnjem tekstu: Stožer) sa 

imenovanim članovima stožera. 

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 

zaštite na području općine Vojnić u katastrofama i velikim nesrećama. 

 

 

Članak 2. 

U Stožer iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

1. Josip Kurtović, zamjenik načelnika općine Vojnić iz reda hrvatskog naroda – načelnik 

stožera CZ općine Vojnić 

2. Karolina Šikljan, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić 

– zamjenica načelnika stožera CZ općine Vojnić 

3. Pero Šokčić, zapovjednik DVD-a - član 

4. Branko Tomičić, predstavnik nadležne Policijske postaje - član 

5. Vlasta Novosel, predstavnik Doma zdravlja- član 

6. Zdravko Jandrlić, predstavnik područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za 

poslove civilne zaštite - član 

7. Željko Bačurin, predstavnik HGSS Karlovac - član 

8. Zoran Dujlo, predstavnik Vojnić komunalca d.o.o.- član 

9. Miloš Musulin, predstavnik Vodovoda i odvodnje Vojnić d.o.o.- član 

10. Ljuba Martinović, predstavnik općinskog društva Crvenog križa općine Vojnić. 

 

Članak 3. 

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a kad se proglasi velika nesreća 

rukovođenje preuzima načelnik općine (izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave). 

 

Članak 4. 

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje u roku od godine od dana 

imenovanja Stožera civilne zaštite. 

 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel općine Vojnić obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe 

Stožera civilne zaštite općine Vojnić. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Vojnić“. 
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Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite 

općine Vojnić, KLASA: 810-01/21-01/04, URBROJ: 2133/17-01-21-01 od 8. lipnja 2021. 

godine, objavljena u „Službenom glasniku Općine Vojnić“ broj 03/22. 

 

KLASA:240-01/22-01/3                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

URBROJ:2133-17-01-22-1                                     

Vojnić, 17. veljače 2022.                                                              Nebojša Andrić, mag. ing. agr. 
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić 

Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

Viši referent za administrativne poslove 

47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1 

 

Telefon:  047 883 020 

Fax: 047 883 021 

e-mail: opcina@vojnic.hr 

WEB stranica: www.vojnic.hr 

 

 

Odgovorni urednik – Općinski načelnik 

Izlazi prema potrebi 

 

 

mailto:opcina@vojnic.hr
http://www.vojnic.hr/
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