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ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 21. siječnja 2019. godine s
početkom u 09,00 sati

Prisutni : Miloš Mrkić, Ivan Bego, Azim Durmić, Milorad Martinović, Đuro Šaula, Ljubica
Brkić i Violeta Kalem.
Odsutni : Ramo Čović, Drago Valentić, Juro Bijelić, Slađana Čavlović, Mile Knežević,
Nebojša Oparnica i Nikola Eremić.
Ostali prisutni : Nebojša Andrić – općinski načelnik, Josip Kurtović – zamjenik načelnika iz
reda Hrvatskog naroda, Nataša Opačić – pročelnica JUO, Aleksa Šaula – stručni suradnik za
društvene djelatnosti, Ilija Kalem – građanin općine Vojnić.
Započeto u 09,00 sati
Miloš Mrkić (potpredsjednik općinskog vijeća) pozdravlja sve prisutne, stručnu službu, te
gosp. Iliju Kalema koji je kao građanin na sjednici, konstatirao je da je prisutno 7 (sedam)
općinskih vijećnika od ukupno 14 (četrnaest) vijećnika, obavijestio prisutne da je Predsjednik
općinskog vijeća Ramo Čović imao prometnu nesreću i poželio mu brz oporavak te je otvorio
šesnaestu sjednicu Općinskog vijeća općine Vojnić i predložio da se pređe na informacije,
prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja.
Nebojša Andrić javio se za riječ, pozdravio sve nazočne. Izlaganje je započeo sa
informacijama vezanim za projekte koji su bili najavljeni i za koje se općina kandidirala.
Prošao je projekt nadogradnje dječjeg vrtića, potpisan je ugovor i priprema se postupak
natječaja za javnu nabavu. Nadogradnja prostora vrtića veličine postojećeg tako da će vrtić
time biti proširen za još jednu grupu djece i sva djeca će djeca biti u dječjem vrtiću te ne će
biti liste čekanja.
Što se tiče natječaja za prekograničnu suradnju dva su kandidirana. Jedan od tih je Sustav
sigurnosti i zaštite od požara s kojim ćemo obnoviti našu vatrogasnu opremu nabavkom
jednog vatrogasnog vozila i edukacije vatrogasaca za izvanredne situacije. Drugi projekt je
vezan za kraljeve – povijest tri kralja i predviđena je nadogradnja jedne etaže na domu kulture

što bi ujedno riješilo pitanje krovišta koje prokišnjava. Ta etaža bio bi kulturno prezentacijski
centar Kralj Petar Svačić i jedna višenamjenska dvorana za sastanke i seminare.
Treći projekt vezan za poljoprivredu za zaštitu usjeva od divljih svinja koje prave štetu.
Projekt nam nažalost nije prošao jer nismo mogli naći partnera iz BiH koji bi išao s nama.
Radi se o prekograničnom projektu suradnje i mi smo imali kompletno spreman projekt, ali u
BiH nismo mogli naći općinu ili grad koji bi išli s nama jer nisu bili sigurni i nisu imali
sredstva na raspolaganju da se u to upute.
Prošli put od tri projekta prošao nam je jedan, a sad od tri projekta prošla su ova dva.
Prvi put prošao je projekat za zaštitu pitomog kestena na području Općine Vojnić, a ovaj
sadašnji projekt Sustav zaštite i spašavanja tada je bio prvi ispod crte te smo ga sada doradili
s partnerima i očekujemo da će proći.
Prošao je projekt sanacije odlagališta otpada Kokirevo. Treba da se sada u završnoj
fazi potpiše ugovor i javna nabava tako da bi i to trebalo biti završeno do karaj iduće godine.
U toku su radovi na tržnicu i dvd-u, počinju radovi na reciklažnom dvorištu i ako tako
sve nastavi mogli bi biti završeni do kraja ljeta ove godine i Vojnić bi trebao da bude potpuno
drugačiji i puno ljepši.
Očekujemo građevinske dozvole za vodovode Široka Rijeka i Ključar.
Radimo dokumentaciju za prečistač otpadnih voda, radi se glavni projekat i dogovoreno je sa
direktorom Vodovoda i odvodnje gdin. Musulinom da se ide u javnu nabavu za izradu
sabirnog kolektora otpadnih voda tako da će kanalizacija otpadnih voda koje sada idu u
Radonju ići će sve u prečistač.
Što se tiče asvaltiranja cesta Šljiva je gotova i konačna situacija je da smo prošli s
uštedom od oko cca 500.000,00 kn povoljnije nego što je bilo predviđeno ugovorom.
Agencija za plaćanje u poljoprivredi kasni sa isplatom tako da čekamo te novce da bi ih mogli
dati izvođačima radova.
Od kulturnih manifestacija izdvojena je Božićna čarolija u Vojniću i načelnik je
pozvao za 15.02.2019. povodom Valentinova na večer humora i zabave.
Violeta Kalem – javila se riječ poslije izlaganja načelnika i postavila nekoliko pitanja.
Postavila je pitanje o asvalta koji je oštećen prilikom izmicanja mosta gdje ona živi.
Također rekla je da je isto pitanje postavio i njen suprug na sjednici mjesnog odbora. Naime
asvalat i prije i poslije mosta je oštećen i problem se pokušava riješiti navoženjem zemlje i
poravnavanjem na takav način. Što smatra nije rješenje jer po mokrom vremenu za prelazak
se moraju koristiti gumene čizme jer je sve puno blata, a kad je suho prilikom prolaženja
vozila podiže se velika količina prašine. Tome problemu u drugom mjesecu će biti već pet
godina.
Znak kod mosta nije uklonjen iako je donesena odluka o tome u 11. mjesecu pa da
općine ne bude kažnjena što to nije uklonila znak.
U istoj ulici nedostaje lampa javne rasvjete iako je elektra postavila stup i sve do
pumpe je u mraku.
Postavila je pitanje vezano za smeće koje se odbacuje po šumama, a dolaze lovci i
turisti i ko će ga očititi i u čijoj je to nadležnosti. Po Radonji isto plivaju kutije od praška.
Miloš Mrkić (potpredsjednik op.vijeća) dao riječ načelniku da odgovori na postavljena
pitanja.
Načelnik Nebojša Andrić je odgovorio vezano za oštećeni asvalt kod mosta da je
to stvarno problem koji već postoji pet godina i da to cijelo vrijeme čekamo građevinsku
dozvolu; to je javna nabava, javljaju se neadekvatni izvođači te se uvijek nešto treba
nadopunjavati u uredu za prostorno uređenje s novom dokumentacijom i tome tako nikad

kraja te iz tog razloga se nije išlo u presvlačenje tog dijela oštećenog asvalta jer se očekuje
izgradnja novog mosta i da se to onda uradi. I to sadašnje nasipavanje je samo privremenog
karaktera te će se gledati da se proba nasipati sa strugotinama od asvalta.
Što se tiče javne rasprave u proračun je stavljena nova ekološka led rasvjeta shodno
novom Zakonu o svjetlosnom onečišćenu te će se to riješiti u kompletu kada bude mijenjana
sva rasvjeta i narednih mjeseci će se ići u javnu nabavu za to.
Vezano za nelegalno odlaganje smeća i bacanje smeća gdje god da se stigne pa tako i u
šumama gdje se odvoze velike količine smeća što je načelnik izdvojio kao jedan nerazuman
čin i ponašanje neodgovornih građana prema nama svima, našoj zajednici i na kraju prema
samima sebi koji to i rade jer stvaraju jako nevaljalu sliku o svima nama, općini i kraju što je
jako ružna slika. Načelnik je naglasio da je smeće u šumama odraz lošeg za naš karakter,
kulturu i to je primitivizam. Mnogo ljudi koji rade na zapadu to tamo ne rade već kada dođu
ovdje kući bacaju smeće kao da je to izraz mentaliteta kojeg se teško odriču. Smeće će biti
uklonjeno kad bude financijskih sredstava od naplate kazni onih koji su uhvaćeni da bacaju
smeće. Vezano za to postavljaju se kamere i komunalni redar radi izvide tako da će to dati
rezultate i nagrade za građane koji prijave one koji bacaju smeće. Ako našim građanima neko
besplatno vozi tetrapake, papir, plastiku, staklo na kućnom pragu koji je smisao nekog da sve
to potrpa u auto, na prikolicu i traktorom to vuče pet ili deset kilometara daleko i baca u
šumu.
Milorad Martinović – pozdravio sve prisutne i postavio je pitanje za načelnika u vezi
sjednice Vlade Republike Hrvatske prošlog mjeseca u Karlovcu i interesirao se da li Općina
Vojnić ima od tog koristi pošto su između ostalog potpisivani i ugovori?
Načelnik Nebojša Andrić – zahvalio je na konstruktivnom pitanju i potvrdio je da je bio na
sjednici Vlade u Karlovcu. Podsjedio je kako je Općina Vojnić zajedno sa ostalim općinama
Plitvičkim Jezerima, Rakovicom, Cetingradom, Općinom Topusko i Gradom Slunjom radila
na dokumentu Slovinjska deklaracija da se uvede kao posebna kategorija kao projekt
Slavonija i Baranja. Tu su svi bitni naši projekti i to će biti dato vijećnicima na uvid i za to će
ove godine biti raspisan natječaj samo za ove općine i grad Slunj. Mi smo išli da se osigura
za taj dio jedna velika suma novaca od ministarstva.
Radi se projektna dokumentacija za stanicu zavoda hitne medicine u Vojniću i
očekujemo se da ćemo sa prvim natječajem izgraditi tu zgradu, sada je gotovo idejno rješenje
i radi se glavni projekat.
Predsjednik Općinskog vijeća Miloš Mrkić dao je potom riječ vijećnici Violeti Kalem koja
je iznijela jedan problem građana sa informacijama o tome. Radi se o privatnom problemu
stanovnika koji dijele zajednički stambeni prostor u Vojniću: jedni su u prizemlju drugi na
katu a radi se o začepljenom dimnjaku. Sama je rekla da to nije u nadležnosti općine i
načelnika ali da to samo daje radi toga ako se može nekako pomoći.
Načelnik Nebojša Andrić je odgovorio da je općina upoznata s tim ali da nema nikakvu
pravnu mogućnost djelovanja jer se radi o čistim privatinim odnosima među ljudima koji su
dobili kuću u vlasništvo jedni prizemelje, a druga strana kat. I sad to mogu rješavati putem
građanske parnice. Općina je slala vatrogasce, bio je i svećenik da posreduje, stranka je i
zvala policiju. Centar za socijalnu skrb je također u to upućen i zna za to. Također taj problem
nije u nadležnosti ni komunalnog redara, a općina je po tome uradila sve što je mogla.

Potpredsjednik općinskog vijeća Miloš Mrkić je potom konstatirao da se sa brojem vijećnika
koji su prisutni 7(sedam) od ukupno 14 (četranaest) ne može preći na slijedeću točku dnevnog
reda i usvojiti zapisnik sa prošle sjednice jer nema kvoruma te se ne može nastaviti rad i
odgađa sjednicu za sutra tj. u utorak 22.01.2019. godine u 09:00 sati, a ovaj dio sjednice
zaključuje.
Dovršeno u 09:26 sati

Zapisnik vodio
Aleksa Šaula

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Miloš Mrkić

ZAPISNIK
sa nastavka 16.sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održanog dana 22.siječnja 2019.
godine s početkom u 09:00 sati
Prisutni : Miloš Mrkić, Ivan Bego, Azim Durmić, Milorad Martinović, Đuro Šaula, Ljubica
Brkić, Violeta Kalem, Drago Valentić, Juro Bijelić, Slađana Čavlović i Mile Knežević.
Odsutni: Ramo Čović, Nebojša Oparnica i Nikola Eremić.
Ostali prisutni: Nebojša Andrić – općinski načelnik, Josip Kurtović – zamjenik načelnika iz
reda Hrvatskog naroda, Nataša Opačić – pročelnica JUO, Aleksa Šaula – stručni suradnik za
društvene djelatnosti, Ilija Kalem – građanin općine Vojnić.
Započeto u 09:00 sati
Miloš Mrkić (potpredsjednik općinskog vijeća) – pozdravlja sve prisutne, konstatira da je
prisutno 11 (jedanaest) vijećnika, 3 (tri) vijećnika nedostaju te da postoji kvorum i otvara
nastavak 16. sjednice.
Miloš Mrkić - dao je na razmatranje i usvajanje zapisnik sa 15. sjednice općinskog vijeća i
pitao prisutne vijećnike da li tko od njih ima primjedbu na zapisnik sa prošle sjednice.
Šaula Đuro - javio se za riječ, pozdravio sve prisutne i vijeću poželio sretan rad u ovoj
godini.Istakao je primjedbu na zapisnik sa 15.sjednice da pod informacijama, prijedlozima i
mišljenjima nije ušlo njegovo pitanje upućeno općinskom načelniku vezano za dalje uređenje
parka, spomenika i fontane. Po njegovim riječima načelnik mu je rekao da nije bilo vremena
prošle godine te će se to uraditi ove godine i da to nije nevedeno u zapisnik te je predložio da
se to uvrsti u zapisnik i da kao takav zapisnik onda damo na glasanje.
Miloš Mrkić pitao je vijećnike da li još ima primjedbi na zapisnik, pošto ih nije bilo, predložio
je da se ova primjedba Đure Šaule uvrsti u dopunu zapisnika.
Miloš Mrkić je pitao: „Tko je za dopunu zapisnika kao što je predložio vijećnik Đuro Šaula?“
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Potpredsjednik općinskog Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 15. sjednice Općinskog

vijeća sa dopunom.
Zapisnik sa 15. sjednice usvojen sa 11 (jedanaest) glasova za
Potpredsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći dnevni red sa dopunom:
1. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Općine Vojnić za 2019. godinu
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom doprinosu
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu.
5. Pokretanje postupka imenovanja sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu
Dnevni red sa dopunom 16. sjednice općinskog vijeća usvojen sa 11 (jedanaest) glasova za.

Točka 1.
Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Općine Vojnić za 2019. godinu
Đuro Šaula - tražio je pojašnjenje točke 8. i 11. članka 6. Odluke o komunalnom
djelatnostima na području Općine Vojnić za 2019. godinu, odnosno pod točkom 8. obavljanje
održavanja javne rasvjete i pod točkom 11. obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno
interesirao se da li postoje ljudi obrazovani za taj posao odnosno kvalificirani za tu djelatnost
u Trgovačkom društvu Vojnić komunalac d.o.o.. Rekao je da što se tiče točke 11. obavljanje
dimnjačarskih poslova od strane Vojnić komunalca to je za njega i obrtnike jako dobro, to je
pohvalio jer je to do sada na području Vojnića radila samo jedna firma iz Karlovca i želio je
znati da li Vojnić komunalca ispunjava sve uvjete obavljanje tih poslova.
Nebojša Andrić – je odgovorio vezano za točku 11. članka 6. da je to potrebno kako bi
Vojnić Komunalac mogao pokrenuti postupak da nabavi dimnjačara i da na osnovu odluke
bude ovlašten vršiti tu uslugu, a također to mogu raditi i s koperantima. Cilj je imati
dimnjačara u komunalcu ali je to sada teško pa će za početak biti ovako s koperantima
jer za dimnjačara je potrebna osoba koja između ostalog ima i majstorski ispit za dimnjačara.
Što se tiče javne rasvjete tu je stvar organizirana tako što će djelatnik komunalca Mićo
Ćorković raditi javnu rasvjetu jer je osoba osposobljena sa svim potrebnim kvalifikacijama,
ispitima i atestima za javnu rasvjetu i može samostalno radi javnu rasvjetu. Općina je nabavila
preko vatrogasnog društva košaru za javnu rasvjetu koja je također atestirana za javnu
rasvjetu. Ove godine Vojnić komunalac će se javiti za izmjenu javne rasvjete, a Općina
Vojnić će raspisati natječaj samo za nabavku rasvjetnih tijela, a zamjenu javne rasvjete će
obaviti komunalac pa će se uraditi ušteda od preko 200.000,00 kn. Cilj nam je tako
samostalno obavljati sve te djelatnosti za funkcioniranje naše zajednice.
Dalje se nije nitko javio za riječ pa je potpredsjednik vijeća dao točku 1. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 2.
Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi
Miloš Mrkić - dao je riječ pročelnici Nataši Opačić.
Nataša Opačić – pojasnila obrazloženje da se odlukom ne mijenja ni bod ni ništa drugo već
se samo usklađuje po odluci Ustavnog suda kojom ćemo u prijedlogu Odluke o komunalnoj
naknadi u članku 4. samo brisati stavak 6 jer je Ustavni sud RH svojom Odlukom broj: U-I3019/2018 i U-I-337/2018 od 18. listopada ukinuo stavak 5. članka 92. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 68/18).
Violeta Kalem – javila se za riječ i pitala zašto je u članku 7. gdje se određuju zone u prvoj
zoni izostavljena odnosno nije navedena Sisačka ulica.
Miloš Mrkić – ustanovio je također da Sisačke ulice nema u niti u jednoj zoni a treba da je u
prvoj što je propust, odnosno greškom je izostavljena.
Dalje se nije nitko javio za riječ pa je potpredsjednik vijeća dao na glasanje dopunu Sisače
ulica na spisak 1. zone plaćanja komunalne naknade.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Dalje se nije nitko javio za riječ pa je potpredsjednik vijeća dao na glasanje
točku 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi sa brisanjem stavka 6. u
članku 4. i dopunu Sisačke ulice u spisak 1. zone komunalne nakane.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 3.
Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom doprinosu
Nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu te potpredsjednik vijeća daje točku 3.
na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Točka 4.
Razmatranje i usvajanje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu.
Miloš Mrkić – dao je riječ pročelnici Nataši Opačić da pojasni Odluku o visini paušalnog
poreza.
Nataša Opačić – prema novim odredbama zakona o porezu na dohodak predstavničko tijelo
jedinica lokalne samouprave obvezno je donijeti do 31. siječnja 2019. g. odluku kojom će
propisati visinu paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koja
ne može biti manja od 150,00 kuna niti veća od 1.500,00 kuna. U slučaju kada se odluka ne
donese u propisanom roku određuje se automatizmom visina paušala u iznosu od 750 kuna.
Nebojša Andrić – javio se za riječ i nadopunio pročelnicu sa svojim izlaganjem. Trenutno
važeća oduka u Vojniću je 300,00 kn paušalnog poreza po krevetu. Općina Vojnić nema puno
smještajnih kapaciteta u cilju poboljšanja turizma prijedlog da se ide s Odlukom o
minimalnom paušalnom porezu po krevetu od 150,00 kn. U Vojniću postoje registrirane tri

kuće za odmor i da su na natječaju prošle još dvije kuće koje će se obnavljati tako da se
povećava broj kreveta pored postojećih smještaja u Kumu i na Muljavi. Izrazio je svoje
zadovoljstvo s brojem smještajnih kreveta, što se taj broj povećao. Napomenuo je napredan
primjer iz Općine Jasenice u kojoj je bio povodom dana te općine koja je imala 193.000
noćenja prošle godine a ima oko 1000 stanovnika.
Dalje se nije nitko javio za riječ pa je potpredsjednik vijeća dao točku Razmatranje i usvajanje
Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
glasanje koja iznosi 150,00 kn.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Točka 5.
Pokretanje postupka imenovanja sudaca porotnika
za mladež Županijskog suda u Karlovcu

Miloš Mrkić – dao je riječ pročelnici da pojasni predloženu točku.
Nataša Opačić – iznijela je u kratkim crtama što predloženi kandidati moraju ispunjavati i to:
biti hrvatski državljanin, da bude punoljetan, ne smije biti član političke stranke, ne smije
obavljati odvjetničke i javnobilježničke usluge, ne smije biti član upravnog niti nadzornog
odbora. Također je preporuka da to bude osoba iz redova profesora, učitelja, odgojitelja
odnosno koji imaju veze sa mladeži.
Predlažu se Dušanka Madžar-Lončar i Ranka Rod i iste su se izjasnile da pristaju.
Kako prijedloga više nema a niti je bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu potpredsjednik
vijeća je dao točku 5. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Potpredsjednik Vijeća zahvaljuje prisutnima i zaključuje 16. sjednicu Općinskog vijeća
općine Vojnić.
Dovršeno u 09:21 sati

Zapisnik vodio
Aleksa Šaula

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Miloš Mrkić

