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ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 25. rujna 2019. godine s
početkom u 09,00 sati

Prisutni : Ramo Čović, Drago Valentić, Azim Durmić, Nikola Pavić, Violeta Kalem, Ljubica
Brkić, Renata Blažan, Mile Knežević, Milorad Martinović, Nikola Eremić, Đuro Šaula, Miloš
Mrkić.
Odsutni : Juro Bijelić, Irena Dujlović Josipović
Ostali prisutni : Nebojša Andrić - općinski načelnik, Nikola Škrgić - zamjenik općinskog
načelnika, Josip Kurtović - zamjenik načelnika iz reda Hrvatskog naroda, Nataša Opačić pročelnica JUO, Aleksa Šaula - stručni suradnik za društvene djelatnosti,
Ivan Kalić - načelnik PP Vojnić, Ilija Kalem - građanin općine Vojnić

Započeto u 09,00 sati
Ramo Čović (predsjednik općinskog vijeća) pozdravlja sve prisutne, stručnu službu, goste
načelnika PP Vojnić gdina. Ivana Kalića, gdina. Iliju Kalema koji je kao građanin na sjednici i
konstatirao je da je prisutno 12 (dvanaest) općinskih vijećnika od ukupno 14 (četrnaest)
vijećnika, te je otvorio dvadeset i petu sjednicu Općinskog vijeća općine Vojnić i predložio da
se pređe na informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja.
Đuro Šaula (općinski vijećnik) prvi se javio za riječ, pozdravio sve prisutne, rekao je da
pozdravlja i radove koji se upravo izvode u parku i izrazio svoje zadovoljstvo vezano za to.
Imao je pitanje za načelnika općine vezano za biste u parku gdje će se one locirati odnosno da
li će se premjestiti ili će ostati gdje su i sada.
Nebojša Andrić (načelnik općine) najprije je pozdravio sve prisutne a posebno načelnika PP
Vojnić, zahtvalio se vijećniku Šauli na pitanju i pohvali radova s čijim završetkom će Vojnić

dobiti jedan novi lijepi izgled gradića. Za biste i spomenik iz NOB-e rekao je da su isti pod
zaštitom Ministarstva kulture i Konzervatorskog zavoda te da bez njihove suglasnosti ne
mogu poduzeti nikakve radnje niti premještanja istih. Premještanje kulturnih spomenika je
komplicirana procedura, to se ne bi radilo bez zahtjeva i suglasnosti Saveza antifašista i
boraca NOB-e pošto se ti spomenici vežu za to i da pomjeranja spomenika i bista neće biti.
Rekao je da se radovi u parku odvijaju točnu prema projektu uređenja parka, a oko spomenika
i bisti se sve uređuje i pravi se pristup.
Milorad Martinović (općinski vijećnik) - pozdravio je sve prisutne i pitao je u vezi
uključivanja javne rasvjete u noćnim satima. Napomenuo je da je o tome i prošlog puta na
sjednici vijeća postavio pitanje vezano za javnu rasvjetu kojom bi bila bolja sigurnost građana
zbog krize sa imigrantima te da tada nije dobio odgovor.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - je odgovorio da je izlaganje vijećnika Martinovića
prošlog puta više shvatio kao apel, a ne kao samo pitanje, te je rekao da će se vezano za to ići
sa uključivanjem javne rasvjete u dogledno vrijeme. Sada se radi upravo projekat
rekonstrukcije kompletne javne rasvjete na području Općine Vojnić čime će uvesti led
rasvjeta čime bi se uradile značajne uštede te bi onda mogli imati javnu rasvjetu cijelo vrijeme
noću. Za sada isključujemo rasvjetu da bi pravili uštede i sanirali postojeći dug vezano za nju
koji je nastao radi štetnog raskidanja ugovora sa zdrugom Naša zemlja koji je općina izgubila
na sudu.
Violeta Kalem (općinska vijećnica) - pozdravila je sve prisutne i posebno istakla pozdrav
prema svom bivšem načelniku PP Vojnić gdinu. Ivanu Kaliću gdje je radila.
Rekla je da će postaviti pitanje vezano za hitnu pomoć u Vojniću jer je sama kao građanin
saznala da je za potrebe Vojnića oformljen tim2 hitne pomoći ali da je on na posudi u
Karlovcu. Po njenom izlaganju kako je rekla da taj tim hitne pomoći ne treba ni zgradu ni
stanove, da se sastoji od tehničara koji su osposobljeni za pružanje prve pomoći osobama
kojima je to potrebno i da ih prevoze u Karlovac i da oni svu svoju opremu koja je jako skupa
imaju u kombiju i da oni ne trebaju ni zgradu ni neki poseban prostor za opremu već samo
jednu prostoriju gdje bi bili - sjedili i čekali poziv, oni se ne presvlače, oni čekaju u
pripravnosti. Pitala je o postojanju mogućnost da se pozove ravnateljica Doma zdravlja
Vojnić da ustupi neku prostoriju jer tamo ima prostorija, ima li to neke šanse?
Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je kao vijećnica ima neke druge informacije,
od onih koje ima on. Rekao je da je prošlog tjedna bila glavna ravnteljica Zavoda za hitnu
medicinu gđa Maja Grba sa dožupanicom Vesnom Hajsan Dolinar upravo iz razloga što je
Općina Vojnić ponudila prostor u DVD, ali za to moraju biti ispunjeni barem minimalni
tehnički uvjeti gdje bi oni bili, kao to da prostor mora biti u prizemlju, a u DVD su prizemno
garaže. U Domu zdravlja nemaju prostora tamo su sve ambulante. Nama je jedino rješenje
kad se napravi zgrada za hitnu medicinu što se upravo sada i radi. Tim za hitnu medicinu
tim2 može dežurati u jednoj općini najviše 2-3 dana tjedno i čim je više od toga vodilo bi se
stalno stacioniran i onda mora imati sve minimalne tehničke uvjete. Općina sada dogovara o
tome kako bi oni bili u danim vikenda u Vojniću (petak, subota, nedjelja) kada su pojačani
termini te da im se osigura neka prostorija i oni se neće voditi da su tu stalno već samo
povremeno.
Miloš Mrkić (općinski vijećnik) - pozdravio je sve prisutne i posebno načelnika PP Vojnić,
postavio je pitanje načelniku općine vezano za otkup zemljišta za industrijsku zonu do kuda
se tu došlo jer se već moglo npr. osigurati zemljište za parkiralište za kamione.

Nebojša Andrić (načelnik općine) - je odgovorio da se na tržištu rada zadnjih godina mnogo
toga promijenilo. Kada se prije nekoliko godina počelo sa otkupom zemljišta za poslovnu
zonu smatralo se da se otvore tvornice koje će zapošljavati 100, 200 ljudi međutim danas je
situacija drugačija. Naveo je primjer firme DS Smith Vojnić koja dovozi ljude iz Karlovca da
rade u Vojnić, jer u Vojniću nema ni sposobnih i voljnih ljudi koji bi radili. Tako bi bilo i da
se otvori nova tvrtka, nema pet sposobnih i ljudi i onih koji hoće da rade osim da to nije
državna služba. Tako općina Vojnić nema potrebu za nekom velikom poslovnom zonom. Ono
zemljište koje je otkupljeno iskorišteno za reciklažno dvorište koje je po zakonu općina dužna
imati, zatim za kogeneraciju na biomasu, dio čestica koji je ostao isto će se staviti u funkciju.
Poslovna zona je u poslovnom planu i u proračunu se svake godine ostave sredstva za otkup
zemljišta da bi se na taj način zaokružila jedna cjelina. Vezano za otkup zemljišta načelnik je
naveo kako je posljednjih godina mijenjan je Zakon o gradnji, komunalnom redu,
komunalnom gospodarstvu i kod otkupa zemljišta su nova pravila, tu su procjene i moraju se
donositi nove odluke, postoji i mogućnost izvlaštenja onih koji ne žele da prodaju u poslovnoj
zoni, postoji zakonsko izvlaštenje. Ukoliko se ukaže potreba za otkupom zemljišta radi
potreba investitora i gradnje općina je tu da reagira ali za sad općina ima druge stvari koje su
prioritet a zemljište se sada otkupljuje samo za potrebe tekućih projekata da se privedu kraju.
Pošto se više nitko nije javio za riječ predsjednik vijeća pozvao je načelnika PP Vojnić gdin.
Ivana Kalića da preuzme riječ i da izvijesti vijeće o sigurnosnoj situaciji na području Općine
Vojnić.
Ivan Kalić (načelnik PP Vojnić) – pozdravio sve prisutne, i izrazio svoje zadovoljstvo što je
pozvan na sjednicu općinskog vijeća i izrazio želju da takvih poziva bude i ubuduće gdje će se
moći odgovoriti na pitanja i zahtjeve upućene policiji. Vezano za temu upućenu u pozivnii
načelnik policije pojasnio je sam pojam migranta koji treba odvojiti od kuloarskog naziva za
migrante i raznih pogrdnih naziva kao što ilegalci - migraniti naveo je zakonsku definiciju
migranta – to su državljani trećih zemalja. Sada pošto smo u EU postoji europski gospodarski
pojas čiji su državljani svi državljani država koje su članice EU te su ovi sada migranti
odnosno kako ih mi vodimo - državljani trećih zemalja - jer nisu državljani EU – ali može
biti i ilegalac iz npr. Njemačke. Ilegalci - to su osobe koje nezakonito borave u RH ili EU, a u
državu su ušli bez valjanih putnih isprava odnosno ilegalno. To je razlog za postupanje
policije. Onaj tko uđe u državu legalno bez obzira iz koje države je došao za njega nema
nikakvih problema. Oni koji su ušli preko granične crte na način koji nije dozvoljen a budu
zatečeni od policije u dubini teritorija prema njim će se postupati donosi se jedno rješenje u
kojem se navodi da se ista osoba mora dragovoljno udaljiti iz RH ili EU u roku od 7 odnosno
30 dana (rok može biti kraći i duži, rješenje može biti po potrebi ili prosudbi izvršno i
odmah). Udaljuju se iz RH preko granice na graničnim prijelazima: Do graničnih prijelaza
odvozi ih policija svojim vozilima da se isti ne pogube, da ne nazebu, da ne bi nešto počinili
što nije dobro ni za nas ni njih i tu ih shodno svim zakonskim propisima udaljavamo iz RH u
BiH. Također tu dolazimo i do pojma azila i azilanta. Pravo na stjecanje azila dobiva onaj tko
ima opravdane razloge za to na primjer čiji je život i život njegove obitelji ugrožen u njegovoj
vlastitoj zemlji i onda u RH može dobiti azil, ali to ne mogu dobiti svi i nemaju svi uvjete za
stjecanje azila npr. svi koji dolaze iz zemalja Azije i Afrike. Svi imaju pravo podnijeti zahtjev
za azil ali ga ne mogu svi dobiti. Kad podnesu zahtjev za azil smještaju se u centre za azilante
odnosno u centre za pružanje međunarodne zaštite kako je to sada po novom zakonu dok im
se odobri ili ne odobri azil, ali većina njih 99,99% ne želi potražiti azil u RH. Svako tko traži
azil u RH njemu se uzimaju otisci prstiju i ako se ta osoba se pronađe u Njemačkoj i oni će
njega vratiti u RH, a ovi isti to ne žele azil u RH, oni bi najradije azil u Njemačkoj. Istako je
primjer upravo iz današnjeg dana po kojem policija postupa jer je migrant provalio u kuću

napravio djelo teške krađe i otuđio automobil. Apelirao je na vijećnike da sve što mogu slikati
telefonima i tako će se pomoći policiji jer su izrazito teška situacija za policiju, možda ona ne
može odmah, kroz sat, dva, malo više kasnije možda i sutra ali opet to ima smisla s nekog
sigurnosnog aspekta. Policija najbolje surađuje sa građanima i potrebna joj je pomoć građana.
Ako građanin ima saznanja za neka djela neka to javi, pa sama policija to ne može sve znati,
može saznati npr. tek za nekoliko mjeseci a građani su mišljenja da to policija zna odmah u
trenutku. Najčešća teža djela koja migranti počine su provale u kuće i oštećenje imovine, i na
ovim područjima nije bilo napada na osobe ili nešto tako teže. Naveo je sam svoj primjer kada
na pauzi ide na kavu i što neposredno je vidio kako se građani i sami nebrižljivo ponašaju oko
osiguranja svojih vozila od otuđenja npr. upaljen auto ostave parkiran i odu u trgovinu. Velika
je rizik što građani ostavljaju ključ i bravi automobila kad negdje parkiraju pa i kod kuće a
nikad se ne zna tko će naići a emigrani su u takvoj situaciji da su spremini nas sve a to je po
svemu s ključem u bravi laka prilika. Naveo je primjere težih djela koja počine migranti a to
su oštećenja imovine koje počine migraniti u zimskom periodu kada zbog samog vremena
provaljuju u kuće, gospodarske i popratne objekte i lože vatre i griju se, kada odlaze te vatre
ne gase što je velika opasnost koja je dovela i do toga da su kuće izgorjele. Isto tako naveo i
primjer kada provaljuju u napuštene zidane kuće po zimi trgaju svu stolariju vrata, stoleve,
stolice namještaj i lože na sred kuće. Tako je i ukazao na samozaštitu samih građana gdje
uvijek netko od susjeda, poštara, lovaca uvijek nešto vidi, ali ne prijavi policiji. Ljudi su i
skloni reći da policija neće reagirati na dojave i javljanja informacija, ali po njegovim riječima
treba biti uporan i javiti više puta pa javiti i samom načelniku pa će se vidjeti tko je primio
dojavu, šta je uradio i zašto nije tada mogao odmah, što je bilo drugi put, treći i tome slično i
tako će se na sve ukazati ako ima propusta ili grešaka, pa ne trebaju i svi odmah biti drastično
kažnjeni jer tko radi i pogriješi, ali da se ispravi greška i da se takve stvri svedu na najmanju
moguću mjeru. Jer istakao kako je bitno da takvu važnu informaciju za policiju građani ne
zadrže samo za sebe, ne misleći samo za informacije za migrante već i takve nekakve druge
jer je bilo slučajeva da se takvim osobama koji su nešto znali, ali nisu prijavili upravo to obilo
o glavu što bi se reklo. Policija je upravo tu za građane 24 h i potrebno je da građani dojave,
jer su to sve važne informacije za policiju kada sve sistematski povezuje u jednu cjelinu,
imaju odjeljena koja to prate i povezuju: puteve kojima idu, lokacije, grupe u kojima se kreću
od 1 osobe – 50 osoba. Vodiči koji vode preko državne granice ulavnom su iz BiH, ima i
domaćih vodiča kao i vodiča iz afro-azisjkih zemalja koji su stasali iz samih njihovih redova.
Vodiči koji iz vode od granice pa do dubine teritorija RH pa i zapadnih zemalja su iz raznih
zemalja kao npr Ukrajine, Mađarske, Norveške, Francuske, Njemačke, Španjolske, Slovačke,
Srbije koji su najbrojniji. Naveo je primjer od prije nekoliko dana gdje su dvije mlađe osobe
iz Zagreba i Bjelovara došle vouilima bez vozačke i zatečene da imaju „posao“ sa
imigrantima. Ima i starijih osoba koje su zatečene da prevoze imigrante. Također naveo je i
odnos sa humanitarnog aspekta prema migrantima u kome treba dobro prosuditi kome pomoći
i na kakav način. Ti ljudi dolaze sa drugih prostora, drugačije su bolesti i zaraze, te tko je u
neposrednom kontaktu s njima kao policija koja ih prevozi svojim službenim vozililma, pa u
ta vozila ulaze policijski službenici ili druge osobe koje se privode. Tu postoji velika opasnost
za prenos bolesti ili zaraze pa je potrebno izvršiti dizinfekciju i dezinsekciju i vozila i prostora
gdje su boravili imigranti kad su zadržani. Na kraju svog izlaganja načelnik PP pozvao je
vijećnike da mu mogu vezano za tu problematiku postavljati pitanja.
Za vrijeme dok je nečelnik PP Vojnić izlgao vijećnik Nikola Eremić izašao je iz vijećnice u
09:32 sati i vratio se u 09:34 sati.

Prijesjednik vijeća Ramo Čović pozvao vijećnike da se mogu obratiti načelniku PP Vojnić
sa pitanjima.
Violeta Kalem (općinska vijećnica) prije je radila u policiji, u PP Vojnić, predložila je
suradnju između predstavnika MO i policije. Navela je primjer kolege vijećnika Milorada
Martinovića koji je naveo primjer migranata koji su u njegovom kraju ozlijedili psa. Postavila
je pitanje koje su ovlasti građana i kako trebaju postupiti kad se zateknu s migrantima?
Predložila je i da vozači autobusa koji voze za Karlovac i Topusko jave policiji o tome kada
se u njihovim vozilima kao putnici primjete imigranti da se prevoze.
Vijećnik Miloš Mrkić izašao je iz vijećnice u 09:43 sati i vratio se u 09:53 sati.
Josip Kurtović (zamjenik načelnika iz redova hravatskog naroda) pozdravio je sve pristune,
postavio je pitanje kakav je postupak sa migrantima koji su više puta uhvaćeni u pokušaju
prelaska kroz teriroriju RH npr. jednom su uhvaćeni pa vraćeni u BiH, te oni opet to isto
urade i opet se uhvate. Da li oni odgovaraju i kako, da li se evidentiraju ili fotografiraju da bi
se nekako identifikovali?
Azim Durmić (općinski vijećnik) - pozdravio je pristune, postavio je pitanje vezano za
promet u Širokoj Rijeci gdje se dogodila i nesreća sa jednom smrtno stradalom osobom.
Rekao je da su postavljeni branici i da je asvalt malo postrugan. Dao je prijedlog da se
vikendom pojača patrola policije kod znaka za ograničenje brzine od 40 km u Širokoj Rijeci i
da bi to bilo učinkovito.
Ramo Čović (predsjednik općinskog vijća) - nadovezao se na pitanje vijećnika Durmića u
vezi stanja sigurnosti na cesti u Svinici kojom svakodnevno prometuje kao vozač školskog
autobusa i gdje se stanje sigurnosti prometa jako ugroženo te da se pogleda sa županijskim
cestama da se to sanira i riješi.
Milorad Maritnovć (općinski vijećnik) - pozdravio je načelnika PP i postavio je pitanje
vezano za preglednost prometa mosta kod Oparnica gdje je se cesta lomi i nema preglednosti
za promet, da se više ne prebacuje odgovornost sa hrvatskih cesta na hrvatske vode oko
čišćenja. I postavio je pitanje za organičenje brzine u Miholjskoj, gdje je istakao kritične
posebno dane vikenda kad je jako pojačan promet.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - navodeći primjer gdje su migranti ozbiledili i ranili psa u
Miholjskoj a da nisu odgovarali za to, samo su vraćeni u BiH postavio je pitanje vezano za
odgovrnost migranata prilikom eventualnog napada na domaće stanovništvo. I postavio
pitanje za angažiranje policijskog presretača vikendom prema Maljevcu.
Nikola Pavić (općinski vijećnik) - pozdravio je pristune i nadovezao se na izlaganje vezano
za problem imigranate i postavio pitanje kako da se ljudi odbrane od napada u vlastitom
kućnom pragu? Rekao je da situacija s migranitima nije dobra i neće se smiriti i da je realno
očekivati da će biti sve gore. Naveo je primjer provaljene kuće ljudi koji su samo prije
nekoliko dana otišli za Australiju. Dao je kao prijedlog da se možda može pomoći makar i
djelimično sa pojačanim i većim nadzorom policije, odnosno većim brojem policije i da se tu
ako treba uključe i rezervne snage policije, rezervisti, pa neka EU plati. Iznesao je situaciju o
stanju sigurnosti prometa za županijskog cesti Prisjeka - Dejanović Križ, gdje sudionici
prometa voze jako brzo po uskoj cesti oko koje nisu ošišane živice i trava gdje je jedna vrsta
tunela što je veoma opasno po život i ljudi i njihovih životinja odnosno stoke. Zatražio je da

policija tu vrši kontrolu brzine prometa vikendom kako bi se zaštiti životi ljudi i njihovih
životinja. Naveo je i svoj vlastiti primjer gdje se i sam našao u nezgodnoj situaciji od strane
nesavjesnih vozača koji su prebrzo vozili tom uskom i nepreglednom cestom.
Neboša Andrić (načelnik općine) - javio se i sa drugim pitanjem: „Šta je sa serijom provala
koje se događaju u zadnje vrijeme na području Općine Vojnić, do kuda se tu stiglo i da li ima
osimljičenih?“
Violeta Kalem (općinska vijećnica) - imala je još jedno pitanje vezano za imigrante, zanimala
ju je njihova dobna granica.
Ivan Kalić (načelnik PP Vojnić) je krenuo sa odgovorima na postavljena mu pitanja. Prvo se
osvrnuo na pitanje vijećnice Violete Kalem o suradnji policije i mjesnih odbora. Rekao je da
se policija tako-reći dosta nudi za suradnju mjesnim odborima pa je naveo primjer da se od
proljeća sa obavjestima o zaštiti od paljevine i požara, sektorski dva policijska službenika su
za taj dio posla, bilo bi bolje da je više ljudi na terenu. Ujedno se pokriva i cijeli teren Općine
Krnjak i D1 na tom dijelu. Za to je policija tu i nudi ruku suradnju istako je. Rekao je da
primaju građane i vrata su uvijek otvorena i za slučejeve gdje policija nije nadležna npr. oko
međa i zemlje što treba rješavati sud, imamo dosta sastanaka i administrativnog posla, a malo
ljudi na terenu. Što se tiče vozača autobusa i privatnika koji voze kombije vrši se također
njhova kontrola, pa i sami vozači autobusa kao odgovorne osobe dok voze ako usput vide
kako se po cesti kreću migranti trebali bi kao savjesni građani to dojaviti kao i svi drugi
građani.
Odgovor gdinu. Kurtoviću (zamjeniku načelnika iz redova hrv. Naroda) za osobe koje policija
zateče više puta u dubini teritorija isto je kao da su zatečene prvi put, te osobe vraćaju se
natrag u BiH.
Vijećniku Durmiću se odgovorilo da policija može samo sugerirati Hrvatskim cestama vezano
za uređnje cestama i malo je ljudi koje policija može angažirati na više kritičnih mjesta u isto
vrijeme navodeći posebno u vrijeme ljeta i turizma da se mora biti vikendom na D1 pa tako
ostanu zapostavljena mjesta: Kupljensko, Miholjska, Utinja Vrelo ili Dugi Dol.
Naveo je jednu novinu koja je došla u policijsku postaju u Vojnću za mjerenje brzine moderne
tehnologije po kojem se ne mogu stornirati prekršaji jer su od sada evidentirani direktno na
serveru mup i nema brisanja sve ide na prijavu i sankcija ide prema svima.
Što se tiče prometnice u Širokoj Rijeci načelnik policije rekao je da će se patrole i tamo
postaviti i da će se raditi na tome pitanju.
Za stanje ceste u Svinici odgovarajući Rami Čoviću načelnik PP je odgovorio da mu je jasan
taj problem jer je na navedenoj cesti i policiji auto oštećen te će se stupiti u kontakt s onim
koji su dužni održavati te ceste.
Na pitanje oko nepreglednosti prometa mosta kod Oparnica u Kupljenskoj odgovarajući
vijećniku Martinoviću načelnik PP Vojnić rekao je da će se zvati da se to očisti tako da bude
pregledno za promet. I rekao je da će se izaći se na teren u Miholjsku sa novim uređajem za
mjerenje brzine.
Načelnik PP je odgovorio načelniku općine vezano za psa koji je izboden u Miholjskoj da je
od strane odvjetništva rečeno je da nema elemenata kaznenog djela. Odgovarajući za

presretača vikednom prema Maljevcu rekao je da tražio isti, ali je problem u njegovoj
angažiranosti na drugim mjestima gdje je po ocjenama potrebniji.
Odgovor vijećniku Nikoli Paviću da je slučaju napada migranata na privatni posjed najbolja
zaštita je pozvati policiju. I da se radi sigurnosti može obratiti i graničnom policiji koja je
dosta angažirana na terenu, kao i prometna baš vezano za tu situaciju.
Odgovarajući na pitanje načelnika općine načelnik PP vezano pitanje provala na područu
Općine Vojnć rekao je da su napravljeni očevidi i obavljeni razgovori sa ljudima. Uputio je
apel ljudima i da pokušaju samozaštitom svoje imovine nabavljajući kamere npr. za trgovine
što bi i policiji dodatano jako pomoglo. Rkao je da se radi na otkrivanju te serije kaznenih
djela i da se čekaju još neki dokazi.
Vijećnik Drago Valentić izašao je iz vijećnice u 10:30 sati i vratio se u 10:34 sati.
Vijećnici Violeti Kalem načelnik PP Vojnić rekao je za dob migranata da je ona od 18 godina
pa nadalje,uglavnom punoljetne mlade osobe i to uglavom 98% muškarci, a žene veoma
rijetko. S tim je završio svoje izlaganje i odgovore na vijećnička pitanja te napustio vijećnicu
u 10:35 sati.
Dalje se nitko javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 24. sjednice
Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća usvojen sa 12 (dvanaest) glasova za.
Zatim je predsjednik vijeća Ramo Čović izvijestio vijećnike da će biti dopuna dnevnog reda
25. sjednice sa još dvije točke koje vijećnici imaju u priloženim materijalima za sjednicu i dao
je riječ načelniku Nebojši Andriću da obrazloži dopunu dnevnog reda.
Nebojša Andrić (načelnik općine) je obrazložio dvije točke dnevnog reda koje su stavljene u
dopunu dnevnog reda. Kada su otišli materijali za sjednicu stigao je u općinu zahtjev za otkup
čestice koja je u općinskom vlasništvu a već od prije postoji odluka o prodaji iste za koju je i
učinjena stručna procjena vrijednosti od strane sudskog vještaka. Radi se o čestici koja se
nalazi kod policijske postaje i tu je stara stambena zgrada koja je bila predviđena za rušenje.
Svojim većim dijelom zgrada se nalazi na čestici koja je u privatnom vlasništvu, a manjim
dijelom zgrada je na općinskoj čestici i sada se želi kupiti općinska čestica i dio zgrade koji se
na njoj nalazi.
Druga točka dnevnog reda odnosi se na to da je LAG Petrova Gora raspisao natječaj za mjeru
u kojoj se radi od 18.000 eura. Općina ima projekat vezano za rekonstrukciju i opremanje
teniskog igrališta gdje bi se presvukla preko asvalta odnosno nanijela jedna specijalna masa
koja je otporna na vremenske uvjete ljeti i zimi pa da bi stigli kandidirati za tu mjeru točka je
tako stavljeno na dnevni red općinskom vijeću.

Pošto se nitko nije javio predsjednik vijeća dao je na usvajanje slijedeći dnevni red sa
dopunom:
1. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi za 2019.
godinu
2. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom općine
Vojnić za 2019.godinu
3. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa jačanja gospodarstva za 2019.g.
4. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini
5. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa prostornog uređenja i unapređenja
stanovanja u 2019. godini
6. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za
2019. godinu
7. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa osnovnog i srednjoškolskog
obrazovanja u 2019. godini
8. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva u općini
Vojnić u 2019. godini
9. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa promicanje kulture za 2019. godinu
10. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić
za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem
11. Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice
Vojnić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu s obrazloženjem.
12. Razmatranje i usvajanje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2019.g.
i projekcije za 2020. i 2021..g. s II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa
za 2019. – 2021.g. s obrazloženjem
13. Razmatranje i donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata i srednjoškolaca s
područja općine Vojnić
14. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju općinskog zemljišta
k.č.br. 4754/6 k.o. Vojnić
15. Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja “Tenisko igralište
Vojnić – obnova“
Dnevni red sa dopunom 25. sjednice općinskog vijeća usvojen sa 12 (dvanaest) glasova za.
Predsjednik vijeća odredio je pauzu od 10 min. u 10:40 sati.
Nastavljeno s radom u 10:50 sati.
Rad sjednice općinskog vijeća nastavljen je bez vijećnika Mile Kneževića koji se nije
vratio poslije pauze.

Točka 1.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi
za 2019. godinu
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 1. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 2.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom
općine Vojnić za 2019.godinu

Đuro Šaula (općinski vijećnik) - javio se za riječ i postavio pitanje vezano za rekonstrukciju
općinske tržnice gdje je bilo predviđeno 2.200.000 kn a po izmjenama je 4.100.000 kn i tražio
je za to obrazloženje. Postavio je pitanje vezano za rekonstrukciju Ceste Šljiva gdje je bilo
predviđeno 500.000 kn a po izmjenama je 100.000 i za to je tražio obrazloženje. I postavio je
pitanje vezano za penalizaciju općine od strane Agencije u iznosu od oko 700.000 do kuda se
tu stiglo.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je da se sadašnji rebalans radi zbog projekata
koji su u tijeku i prebacivanja tih potrebnih sredstava. Pojasnio je situaciju kako je kad se
kandidira za jedan projekat i tada se okvirno zna koliko će novca trebati odnosno koliko će
biti utrošeno za pojedini projekat u godini. Naveo je primjer projekt Cesta Šljiva gdje je račun
na kraju račun bio manji 6-7000 kn kad su izvedeni radovi od radova predviđenih
troškovnikom, ali je bila poslije bila poplava koja je nanijela oštećenja i naknadni radovi su
bili oko 60-70.000 kn. Kad se dođe do tih neiskorištenih sredstava ona se prebacuju na drugu
stranu za drugi projekat pa tako nije se znalo hoće li radovi na tržnici biti završeni ove godine
a oni u završeni te se u rebalans stavlja cijeli iznos kompletnih radova.
Vezano za penalizaciju općine od strane Agencije načelnik je rekao da je ministarstvo
poljoprivrede odbacilo žalbu Općine Vojnić i potvrdila rješenje Agencije o penalizaciji.
Načelnik je rekao da je osobno obavijestio premijera Plenkovića o svemu tome i sada će se
vidjeti što će biti jer još nije završen tehnički pregled i nije podneseno tehničko izvješće i nije
tražen kompletan povrat sredstava pa će se onda kasnije na osnovu završnog stanja i izvješća
znati kolika će biti penalizacija.
Nikola Eremić (općinski vijećnik) - javio se za riječ, pozdravio sve prisutne i postavio pitanje
da mu načelnik objasni zašto se povećala stavka na ime uređenja parka gdje je bilo
predviđeno 100.000 kn za radove a sada je to 670.000 kn što je najveće povećanje. Na koje se
radove odnosi povećanje od 570.000 kn i da li su to radovi koji se sada upravo izvode, a na
koje radove se odnosio iznos od 100.000 kn.

Nebojša Andrić (načelnik općine) – odgovorio je kako se u tih 100.000 kn radi o sredstvima
koja bi općina trebala uložiti svoja sredstva do kraja godine na uređenje samo fontane. U
međuvremenu je izašao natječaj ministarstva regionalnog razvoja za općine i gradove gdje je
u većini stanovništvo nacionalnih manjina i tu je općina Vojnić kandidirala na taj projekat.
Općina ima troškovnik za uređenje parka koji iznosi negdje oko 900.000 kn, a ovim
natječajem može se dobiti oko 500.000 kn, a udio općine mora biti preko 20% da bi se dobili
dodatni bodovi. Dobivaju se dodatni bodovi ako su radovi ugovoreni i ako su započeti tako da
bi dobili maksimalan broj bodova na natječaju. Zato je u rebalansu iskazano povećanje na ime
tih stavki oko troškova uređenja parka.
Načelnik je upitao vijećnika Eremića da li je zadovoljan odgovorom na što je vijećnik
odgovorio da je zadovoljan odgovorom te rekao da se onda ti izvori ne mogu pisati kao opći
prihodi i primitci nego kao pomoć što su i načelnik i pročelnica potvrdili i naveli da je to
dodano toj stavci.
Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 2. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 3.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa jačanja gospodarstva za 2019.g.
Đuro Šaula (općinski vijećnik) - postavio je pitanje vezano za planirano osnivanje novog
trgovačkog društva - Tržnica u iznosu od 200.000 kn, koje će upravljati radom tržnice i
predviđa se jedna zaposlena osoba. Pitao je da li bi se to zaposlenje moglo riješiti u okviru već
postojećih trgovačkih društava u vlasništvu općine kao npr. Vojnić Komunalac.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je da se sukladno projektu koji je financiran
od Ministarstva regionalnog razvoja uvjet je bio da se zaposli jedna osoba kao voditelj tržnice,
i smatra da u Vojnić Komunalcu nema osobe sposobne za to jer treba zaposliti nekog tko bi to
vodio, a Vojnić Komunalcu sada imaju dosta poslova pošto skupljaju smeće sa područje tri
općine, rade i održavanje cestovne infrastrukture, dobit će na upravljanje i reciklažno dvorište
i mrtvačnicu te to sve ne bi moglo funkcionirati. Cilj je općine da ta tržnica ne bude smo
mjesto za trgovanje gdje će biti 3-4 štanda jedan dan u tjednu što nije opravdana investicija,
već da se ide na to da tržnica posluje i kao otkupna stanica koja bi otkupljivala višak
poljoprivrednih proizvoda od stanovnika općine Vojnić i vršila plasiranje za Zagreb i dalje na
tržište. I zato treba netko tko će se s pažnjom posvetiti tome poslu da bi to imalo smisla.
Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 3. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 4.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 4. na glasanje.

Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 5.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa prostornog uređenja i
unapređenja stanovanja u 2019. godini
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 5. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 6.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi u općini
Vojnić za 2019. godinu
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 6. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 7.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa osnovnog i srednjoškolskog
obrazovanja u 2019. godini

Nikola Eremić (općinski vijećnik) – rekao je kako je naknada za školsku opremu smanjena sa
130.000 na 80.000 kn pa se zapitao da li je to povezao sa manjim brojem učenika i da je tu
trebalo napraviti preraspodjelu sredstava na stipendije ili na ostale tekuće donacije osnovnoj
školi jer su mala izdvajanja za pomoć učenicima kao i porodiljne naknade koje su najmanje u
županiji, a općine koje su i nerazvijenije od Općine Vojnić imaju veće porodiljne naknade pa
je trebalo taj iznos od 50.000 kn koji je skinut sa školske opreme trebalo je preraspodijeliti u
neki drugi oblik pomoći školi.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - zahvalio je vijećniku Nikoli Eremić na primjedbi. Rekao
je da je bio na razgovoru kod ravnateljice Osnovne škole Vojnić zajedno sa pročelnicom
Natašom Opačić i da će slijedeće školske godine trebati značajnija pomoć školi u nabavljanju
opreme. Složili su se da općina sada mora riješiti neke svoje financijske stvari a da će zato
pojačati pomoć školi slijedeće školske godine nabavkom opreme: tablete u nastvi za neka
odjeljenja, ormarića za učenike i jednom odjeljenju treba kompletan namještaj. Što se tiče
porodiljnih naknada to će se rješavati u proračunu za slijedeću godinu i pozvao je vijećnike da
slobodno daju svoje prijedloge za socijalne programe i razvojne programe i da ih predaju u
tajništvo i urudžbiraju pa da to uvrsti u prijedloge nacrta proračuna ukoliko to dopuste
financijska sredstva.
Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 7. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 8.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva u
općini Vojnić u 2019. godini
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 8. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 9.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Programa promicanje kulture
za 2019. godinu
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 9. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Točka 10.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić
za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem
Nataša Opačić (pročelnica) – je kratko pojasnila da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vojnić
usvojilo I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić za 2019. godinu i da ga
je prosljedilo vijeću na usvajanje.Knjižnica i vrtić su imali prvi rebalans, a općina drugi.
Svakim rebalansom se mora ukalkulirati višak odnosno manjak odnosno kako je poslovalo to
poduzeće odnosno taj proračunski korisnik. Dječji vrtrić je imao prvi rebalans i imao je višak
poslovanja od prethodne godine od 11.647 kn, prihode je povećao za nekih 0,1% a tako i
rashode. Materijalni rashodi su povećani za 5% s tim da se i to troškovi zaposlenika koji se
odnose na prijevoz i na usluge. Od kapitalinh ulaganja je ostala rekonstrukcija dječjeg vrtića
od 3.250.000 kn i tu mora biti kompletan iznos jer se radi o kandidiranju odnosno apliciranju
na projekte. Drugih značajnih promjena kod vrtića nema.
Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 10. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Točka 11.
Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice
Vojnić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu s obrazloženjem
Drago Valentić (općinski vijećnik) - uzeo je riječ kao predsjednik odbora za financije i
proračun i rekao da se odbor sastao 25.09.2019.g. u 08:00 sati i da su bili prisutni svi članovi
odbora: Azim Durmić, Miloš Mrkić i Drago Valentić sa dvije točke dnevnog i to:
1.Razmatranje i usvajanje I. izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić
za 2019. godinu s obrazloženjem i 2. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Vojnić za 2019. godinu s obrazloženjem i Drugih izmjena i dopuna plana razvojnih
programa za 2019. godinu. Rekao je da je nakon obrazloženja Prvih izmjena i dopuna

Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. godinu da ih je odbor jednoglasno
prihvatio i prosljedio Vijeću na usvajanje.
Nataša Opačić (pročelnica) je pojasnila da je I. Izmjenama i dopunama Knjižnica i čitaonica
Vojnić imala višak poslovanja u iznosu od 3.778 kn s tim da su prihodi smanjeni od
planiranih za 0,5%, a rashodi povećani za 0,1%, rashodi se odnose na rashode na usluge.
Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 11. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 12.
Razmatranje i usvajanje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2019.g.
i projekcije za 2020. i 2021..g. s II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih
programaza 2019. – 2021.g. s obrazloženjem
Drago Valentić (općinski vijećnik) - uzeo je riječ kao predsjednik odbora za financije i
proračun i rekao je da je odbor na svojoj sjednici 25.09.2019.g. nakon obrazlaganja Drugih
izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu Općine Vojnić iste prihvatio i proslijedio Vijeću
na usvajanje.
Đuro Šaula (općinski vijećnik) - pohvalio je odnos prihoda i rashoda po izmjena i dopuna
Proračuna i pitao je za kapitalnu donacija DVD Vojnić u iznosu od 800.000 kn.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je da je kapitaln donacija DVD povećana zbog
izgradnje zgrade DVD. DVD je podigao kredit od 4.000.000 kn, a ta je ukupna investicija
negdje oko 8.000.000 kn, a novac se od Agencije ne može dobiti dok se ne uplati kompletan
iznos onda DVD može dobiti povrat. DVD je dobio avans koji je utrošio na izgradnju doma, a
ostatak je pokrio kreditom a da bi se ukupna investicija zatvorila potrebano je nekih oko
1.000.000 kn i zbog tog smo išli na kapitalnu donaciju. Taj novac će ostati u DVD poslije
kada Agencija povrati sredstva s tim novcem će se otplaćivati kredit, a taj višak sredstava će
ostati u DVD za neko iduće razdoblje tako da općina neće uplaćivati DVD kapitalne donacije
jer će imati kapitalna sredstva. Ne može se završiti projekat dok se sve ne plati odnosno dok
se ne da sav novac.
Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 12. na glasanje.
Glasalo se: 9 (devet) za, 2 (dva) suzdržana.
Točka 13.
Razmatranje i donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata i srednjoškolaca s
područja općine Vojnić
Đuro Šaula (općinski vijećnik) - javio se i naveo da po Pravilnku o stipendiranju točka 11.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje načelnik te predložio načelniku da u Povjerenstvu
za dodjelu stipendija bude zastupljena i oporba.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je da prihvaća prijedlog vijećnika Đure Šaule
vezano za zastupljenost oporbe u Povjerenstvu.

Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 13. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.
Točka 14.
Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju općinskog
zemljišta k.č.br. 4754/6 k.o. Vojnić
Azim Durmić (općinski vijećnik) - postavio je pitanje vezano za to da u materijalima nije
data procjena vrijednosti nekretnine koja se prodaje.
Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je i podsjetio kako je procjena bila u
prethodinim materijalima jedne od sjednica vijeća i da su je vijećnici imali na uvidu a da je
predmetna točka o prodaji nekretnine bila tada skinuta s dnevnog reda.
Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 14. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Točka 15.
Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja “Tenisko igralište
Vojnić – obnova“
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 15. na glasanje.
Glasalo se: 11 (jedanaest) za.

Predsjednik Vijeća zahvaljuje prisutnima i zaključuje 25. sjednicu Općinskog vijeća
općine Vojnić

Dovršeno u 11:20 sati

Zapisnik vodio
Aleksa Šaula

Predsjednik Općinskog vijeća
Ramo Čović

