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Vojnić , 06. srpanj 2017. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K 

sa  prve  sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 06. srpanj 2017. godine 

sa početkom u 10,00 sati 

 

 

Prisutni vijećnici : Ramo Čović , Drago Valentić , Juro Bijelić , Pavo Kalem , Slađana 

Čavlović , Ljubica Brkić , Azim Durmić , Ivan Bego , Nebojša Oparnica , Mile Knežević , 

Miloš Mrkić . Đuro Šaula , Nikola Eremić i Milorad Martinović  

 

Ostali prisutni : Nebojša Andrić – načelnik općine Vojnić , Nikola Škrgić zamjenik 

načelnika općine Vojnić, Josip Kurtović zamjenik načelnika općine Vojnić iz reda  Hrvatskog 

naroda , Nataša Opačić – pročelnica JUO , Milica Vučinić – Sipić – stručni suradnik za 

upravne poslove u svojstvu zapisničara  

 

Započeto u 10 ,00  sati  

 

Predsjednik Vijeća Ramo Čović  pozdravlja sve prisutne i otvara I radnu sjednicu Općinskog  

vijeća općine Vojnić  i predlaže da se prijeđe na informacije , prijedloge i mišljenja  . 

Naglašava da je javno optužen da je prilikom izglasavanja dano mjesto potpredsjednika 

Vijeća stranci kojoj to ne pripada . Smatra osobno da nema razloga zbog čega ga  se prozvalo 

.  

 

Konstatira da je sjednici prisutno svih 14 vijećnika .  

 

Nebojša Andrić daje nekoliko informacija  

 

- kandidiran je projekt nabavke kombinirke za Vodovod i odvodnju i nabavljen 

je stroj rabljeni od 200 .000 kuna  koji je već u funkciji , 

- učenicima osnovnih škola sa područja Općine Vojnić dat je bon od 400,00  

kuna za nabavku knjiga ( ta sredstva su dobivena preraspodjelom jer općina 

Vojnić nije imala drugi krug izbora )  

- nagrađeni su i najbolji učenici iz svakog odjelenja Osnovne škole Vojnić ( 14 

učenika ) -  svaki učenik je dobio poklon bon od 400,00 kuna   

- za srednjoškolce je plaćen puni iznos cijene  karte za pola mjeseca  iz sredstava 

koja nisu isplaćivana vijećnicima dok je bilo raspušteno Vijeće  , a za jesen će 

se  vidjeti kao će biti .  



  

- kandidiran je projekt i prošao iz Evropskih fondova  – Izmjena i dopuna 

prostornog plana , odrađen u potpunosti , naplaćena su sredstva , te je na taj 

način ostvarena mogućnost da se može kandidirati ponovo na istu mjeru ., pa 

će se ići na još jedan strateški dokument važan za općinu Vojnić , a to je 

Strategija razvoja turizma na području općine Vojnić ( kandidirati se može do 

28. 7. ove godine ) , pokušat će se pripremiti natječajna dokumentacija ,  

- uspješno je završena prodaja bivše tvornice „ Beti „ Metlika . Kupio je 

poduzetnik koji tu ima voćnjake pa će praviti sušaru i hladnjaču za voće , tako 

da će to konačno biti stavljeno u funkciju  ,  . 

- isti dan je ,  tj. 06.07. 2017. godine i formalno potpisivanje ugovora u Velikoj 

Kladuši sa ostalim partnerima – projekt prekogranične suradnje ,  ( projekt 

zaštite pitomog kestena ) .  Na jednoj čestici koja je vlasništvo Općine Vojnić 

površine jednog ha će se  podići plantaža kestena i u razdoblju od tri godine 

raditi razni načini sprečavanja bolesti kestena , zaključuje sa informacijama 

načelnik Andrić .  

 

Drago Valentić čita izjavu  da Klubu vijećnika HDZ pristupaju 2 vijećnika i to 1 iz DSS i 1 iz 

kandidacijske liste grupe birača , tako da Klub sada čini 10 vijećnika , a predsjednik Kluba je 

Drago Valnetić .  

 

Miloš Mrkić pita što je sa 2 posljednja zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća koje su 

održane u prošlom sazivu  , a nakon toga se Vijeće raspustilo . Smatra da su na tim 

sjednicama donesene važne Odluke  i da zapisnike treba usvojiti vijeće . 

 

Dobiva odgovor da će se u Županiji tražiti odgovora ( mada su Odluke objavljene , stupile na 

snagu i nikakve štetne posljedice nisu nastupile ). 

Pita što je s zapisnikom sa konstituirajuće sjednice Vijeća . 

 

Dobiva odgovor da su zapisnici sa konstituirajuće sjednice svi jednoobrazni za cijelu 

Županiju , potpisuju se od strane ovlaštenog sazivatelja konstituirajuće sjednice i po potpisu 

se dostavljaju u DIP i vraćaju Općinskom vijeću . 

Kad zapisnik dobijemo dostavit će se Vijeću .  

 

Napominje da mu nije jasno zbog čega je predsjednik Vijeća prozvan vezano za izbor drugog 

potpredsjednika Vijeća , on je  opozicija i dobra volja je pozicije što je dala mjesto drugog 

potpredsjednika Vijeća opoziciji .  

Predsjednik Vijeća daje na  usvajanje  dnevni red  

  

d n e v n i    r e d 

 

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Vojnić iz Proračuna Općine Vojnić za 2017. godinu  

2. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za financije i Proračun ž 

3. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik  

4. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva  za procjenu štete od 

elementarne nepogode  

5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju 

nekretnina i osnivanje prava građenja  

6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za poljoprivredu 



  

7. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za infrastrukturu  

8. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za industrijske zone  

9. Donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za vođenje projekata  

10. Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za sudce porotnike za mladež 

Općinskog suda u Karlovcu  

11. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 

području Općine Vojnić u 2017. godini  

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o otkupu zemlje KLASA .021-05/07-01/182 , 

UR. BROJ: 2133/17-01-07-01 , od 05. studeni 2007. godine  

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke 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    

14. Prethodna suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o radu Knjižnice i čitaonice  

Vojnić 

15. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće u Knjižnici i čitaonici Vojnić  

16. I Izmjene i dopune  Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2017. godinu 

17. I Izmjene i dopune  Programa promicanja kulture za 2017. godinu  

18. I Izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom Općine Vojnić za 2017. 

godinu  

19. II Izmjene i dopune Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu  

20. I Izmjene i dopune Programa osnovnog i srednješkolskog obrazovanja za 2017. 

godinu  

21. II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  

22. I Izmjene i dopune Proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godinu  

23. I Izmjene i dopune Proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. godinu  

24. II Izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godinu  

     

Konstatira se da je dnevni red usvojen  sa 14 glasova za - jednoglasno .  

 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Vojnić iz Proračuna Općine Vojnić za 2017. godinu  

 

Predsjednik Vijeća daje točku 1 na raspravu  

 

Nataša Opačić  pojašnjava da će se  sredstva koja nisu isplaćena političkim strankama i 

nezavisnom članu zastupljenom u Općinskom vijeću  temeljem Odluke od 24. 02. 2017. 

godine . isplatiti za razdoblje od 01.01. 2017. godine do 20. 04. 2017. godine tj. do dana 

raspuštanja Vijeća  .  

Političkim strankama i nezavisnom kandidatu zastupljenom u Općinskom vijeću raspoređuju 

se sredstva osigurana u Proračunu  Općine Vojnić za 2017. godinu za razdoblje lipanj 2017-

prosinac 2017. godine . 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu pa predsjednik Vijeća daje točku na glasanje  

 



  

Glasalo se 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za financije i proračun  

 

Miloš Mrkić predlaže 5 minuta pauzu da se sastane Odbor za izbor i imenovanje  i da oporba 

predloži svoga člana  

 

Drago Valentić predlaže dužu pauzu ( 10 – 20 )  kako bi se za svaki odbor i Komisiju  

predložio treći član . 

 

Nebojša Andrić predlaže oporbi da podjele članove u Odbor i Komisije pošto Odbora i 

Komisija ima dosta . 

 

Pauza u 11,00 sati   

 

Nastavljeno s radom u 11, 20  

 

Drago Valentić kaže da se u Odbor za financije i proračun ispred Kluba vijećnika  HDZ , 

DSS i Kandidacijske liste grupe birača  predlažu  

 

Drago Valentić, Azim Durmić , a oporba  Miloša Mrkić 

 

Predsjednik daje na glasanje ovaj prijedlog  

 

Glasalo se 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik  

 

Drago Valentić predlaže u Odbor za Statut i Poslovnik  

 

Ivan Bego , Nebojša Oparnica i Milorad Martinović 

 

Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasanje  

 

Glasalo se 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno   

 

 

Točka 4.  

Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda  

 

Drago Valentić predlaže u Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda  

 

Derviš Melkić , Nada Malbaša i Nikola Eremić  

 



  

Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasanje  

 

Glasalo se :14 ( četrnaest ) za – jednoglasno 

 

 

Točka 5.  

Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina 

i osnivanje prava građenja  

 

Drago Valentić predlaže u Komisiju za provedbu natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje 

prava građenja  

 

Željka Stilinović-Butorac , Darko Petrović i Bojan Dobrosavljević , a za zamjenike Milica 

Vučinić – Sipić , Marijan Anušić i Milorad Martinović  

 

Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasanje  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 6.  

Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za poljoprivredu  

 

Drago Valentić predlaže u Odbor za poljoprivredu  

 

Mile Knežević , Dragan Kovačević i Nikola Eremić  

 

Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasanje  

 

Glasalo se  : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno   

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za infrastrukturu  

 

 

Drago Valentić predlaže u Odbor za infrastrukturu 

 

Ivan Bego , Pavo Kalem i Đuro Šaula  

 

Predsjednik daje na glasanje ovaj prijedlog  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 8.  

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za industrijske zone  

 

Drago Valentić  predlaže u Povjerenstvo za industrijske zone  

 



  

Josip Kurtović , Ilija Kalem i Voin Opačić 

 

Predsjednik daje na glasanje ovaj prijedlog  

 

Glasalo se: 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno 

 

 

Točka 9.  

Donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za vođenje projekata  

 

Drago Valentić  predlaže u Radnu grupu za vođenje projekata  

 

Nebojša Oparnica , Ljubica Brkić  i Tatjana Mrkić  

 

Predsjednik daje na glasanje ovaj prijedlog  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno   

 

 

Točka 10.  

Donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za sudce porotnike za mladež Općinskog 

suda u Karlovcu  

 

Drago Valentić predlaže kandidate za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu  

 

Nasta Marić , Stjepan Bohanek i Božidara Turnšek 

 

Nebojša Andrić skreće pažnju da u takvom predlaganju treba voditi računa da kandidati ne 

smiju biti članovi stranaka , a da je gospođa Turnšek bila načelnica općine Vojnić i 

predsjednica HDZ  , pa se prema tome bavila politikom .  

 

Predsjednik daje  prijedlog Drage Valentić na glasanje  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 11.  

Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na 

području Općine Vojnić u 2017. godini  

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točci . 

 

Nije bilo zainteresiranih , budući je obrazloženje u prilogu .  

 

Daje Odluku na glasanje  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

 



  

Točka 12.  

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o otkupu zemlje KLASA: 021-05/07-01/182, 

ur.broj.2133/17-01-07-01, od 05. studeni 2007. godine    

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu  

 

Nebojša Andrić pojašnjava da se 2007. godine krenulo u otkup zemlje za industrijsku zonu i 

cijena je bila 15 kn  za m2. 

U međuvremenu je cijena zemljišta pala pa se ide na izmjenu Odluke , pa ukoliko ne budu 

ljudi zainteresirani ići će se na izvlaštenje .  

 

Nije više bilo zainteresiranih za raspravu  

 

Predsjednik daje ovu točku na glasanje  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke 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  

 

Nataša Opačić je objasnila da se ništa posebno ne mijenja nego je samo stavljeno  u Odluku 

da se  osnovica za obračun  plaće za dužnosnike primjenjuje kao i osnovica za obračun plaće 

službenika i namještenika u JUO .  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

 

Predsjednik daje ovu točku na glasanje  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 14.  

Prethodna suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić 

 

Nebojša Andrić informira da ga zamolila ravnateljica Knjižnice i čitaonice da obrazloži ovu 

točku umjesto nje  . Uvidjela se potreba da se u Knjižnici i čitaonici zaposli jedna osoba  na 

jedan sat dnevno , dakle 25 sati mjesečno , iznos te plaće je neto negdje 400 ,00 kn . Radi se o 

osobi koja bi puštala tehniku po podne kad su neke priredbe i manifestacije . Za sad to 

nemamo , plaćamo nekad komunalac , njihovog djelatnika i to nas izađe skuplje . Ta osoba bi 

i uređivala web stranicu za Knjižnicu koju sada Knjižnica nema .  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu . 

 

Predsjednik daje ovu točku na glasanje . 

 

Glasalo se . 14 ( četrnaest za ) – jednoglasno  

 



  

 

Točka 15.  

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće u Knjižnici i čitaonici Vojnić  

 

Nebojša Andrić objašnjava da je koeficijent složenosti poslova za radne zadatke za radno 

mjesto tehničkog suradnika , radno mjesto službenika III vrste   1, 20 , a ravnateljica je 

predložila da se njen koeficijent poveća sa 1,70 na 1,80  

 

Nije više bilo zainteresiranih diskusiju  

 

Predsjednik daje na glasanje ovu točku  

 

Glasalo se : 14 ( četrnaest ) za – jednoglasno  

 

Pauza u 11, 20   

Nastavljeno s radom u 11, 25 

Vijećnik Azim Durmić se nije vratio  

Nastavljen rad sa 13 vijećnika  

Točka 16.  

I Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2017. godinu  

 

Nebojša Andrić napominje da ovdje imamo samo promjenu stavaka  i to je jedan dio za 

jednokratne pomoći , a drugi za troškove stanovanja .. 

Stvar je u tome da ljudi podnose zahtjev za jednokratnu pomoć , a  ne pozovu se na pomoć za  

troškove stanovanja pa na ovoj poziciji ostane uvijek više sredstava .  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

 

Predsjednik daje ovu točku na glasanje  

 

Glasalo se . 13 ( trinaest  ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 17.  

I Izmjene i dopune Programu promicanja kulture za 2017. godinu 

 

Nataša Opačić obrazlaže i kaže da smo kod Ministarstva kulture kandidirali CPB i obnovu 

starog grada Krstinje , prošla je bolnica sa 80.000 kuna  , pa se skidao iznos , nema potrebe 

povećavati proračun kad neće biti realiziran . 

 

Predsjednik daje točku na glasanje  

 

Glasalo se .13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 18.  

I Izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom  Općine Vojnić  za 2017. godinu  

 

Nataša Opačić kaže da su dodavane stavke za presvlačenje asfaltnog sloja , uređenja parka i 

dokumentaciju za izgradnju bazena . 



  

 

Nebojša Andrić kaže da postoji plan da se na području općine Vojnić napravi bazen za 

kupanje i aqva park . Prikupljaju se ponude od projektanata . 

 

Nikola Eremić pita koja je to lokacija za bazen  

 

Nebojša Andrić odgovara da su za sada  dvije lokacije i to između škole i veterinarske 

stanice , a druga je lokacija kod nogometnog stadiona . iza Centra „ Nada „ . 

 

Nikola Eremić  kaže da ga interesira presvlačenje asfaltnim slojem  nerazvrstane ceste – bilo 

je predviđeno 200.000 kuna , a sad se predviđa 400.000 kuna ,   te  dali su to sredstva koja su 

potrošena prije rebalansa ili su u planu još 200.000 kuna za  utrošiti do kraja godine   

 

Nebojša Andrić odgovara da je rebalans za naredni period , te da ni jedna točka nije 

promijenjena . Što se tiče asfaltiranja još nije odlučeno koje će to ceste biti . Imamo Odbor za 

infrastrukturu pa će vidjeti sa građanima koji su zainteresirani za projekt sufinanciranja 

asfaltiranja sa 30%  i onda će se ta sredstva raspoređivati na taj način  

 

Više nije bilo pitanja niti rasprave , pa predsjednik daje ovu točku na glasanje  

 

Glasalo se : 13 (  trinaest ) za – jednoglasno   

 

 

Točka 19.  

II Izmjene i dopune Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu 

 

Nataša Opačić kaže da smo ovdje stavila projekt Kesten koji je i bio u planu Proračuna . Taj 

projekt je prošao , mi smo ga razradili, njegova realizacija je tri godine , pa smo malo 

smanjivali sredstva . 

Kapitalna pomoć trgovačkim društvima odnosi se na Vodovod i odvodnju i Vojnić – Krnjak 

komunalac d.o.o. Ta stavka je povećana . Dodana je i naknada za štete , a odnosi se 

elementarne nepogode , mora se staviti , a nismo imali predviđeno planom . 

 

Nebojša Andrić kaže da kapitalna pomoć trgovačkim društvima odnosi se na Vodovod i 

odvodnju i radimo tehničku dokumentaciju za vodovod Ključar i tehnička dokumentacija za 

vodovod Široka Rijeka . 

 

Nije više bilo zainteresiranih za raspravu , pa predsjednik daje točku na glasanje  

 

Glasalo se . 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 20. 

I Izmjene i dopune Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja za 2017. godinu  

 

 Nebojša Andrić    kaže da je povećana stavka tekuće donacije , a to se odnosi na donaciju za 

bonove o kojima je načelnik govorio pod informacijama  

 

Nikola Eremić kaže da mijenjamo stavku u proračunu , a prije Vijeća su bonovi podijeljeni  

 



  

Nataša Opačić odgovara da jesu bonovi podijeljeni , ali nisu plaćeni .  

 

Nikola Eremić kaže da se uz bolju organizaciju moglo riješiti da sva djeca dobiju besplatne 

udžbenike . 

 

Nebojša Andrić odgovara da se ove godine mogu kupiti korišteni udžbenici , a za sljedeću 

godinu može se dogovoriti jer se slijedeće godine mijenjaju udžbenici .  

 

Predsjednik daje na glasanje točku 20  

 

Glasalo se .13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 21.  

II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  

 

Nataša Opačić kaže da je povećavanje na javnim radovima , održavanje nerazvrstanih cesta , 

a to je u stvari investicijsko održavanje – nasipanje putova . 

 

Nije bilo više zainteresiranih za raspravu . 

 

Predsjednik daje točku na glasanje  

 

Glasalo se 13 ( trinaest ) za - jednoglasno 

 

 

 

Točka 22.  

I Izmjene i dopune Proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godinu  

 

Nataša Opačić kaže da je ovdje skinuta peć na pelete .  

 

Nebojša Andrić kaže da su se centralizranom nabavkom higijenskog materijala smanjili 

materijalni troškovi  

 

Predsjednik daje  točku na glasanje  

 

Glasalo se  13  ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 23.  

I Izmjene i dopune Proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu i projekcije 

za 2018. i 2019. godinu  

 

Nataša Opačić  kaže da je ovdje predviđeno smanjenje plaća jer se radi o dužnosniku koji je i 

dalje ostao dužnosnik u općini , a skida se i peć na pelete .  

 

Nebojša Andrić kaže da su sve tri peći na pelete skinute jer je pokrenut projekt kogeneracije 

na bio masu . 



  

Naručena je i tehnička dokumentacija za pripremu Doma kulture na projekte energetske 

obnove .  

 

Predsjednik daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno . 

 

 

Točka 24.  

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 

2019. godinu   

 

Drago Valentić ispred Odbora za financije i proračun informira da se sastao Odbor za 

financije i proračun u punom sastavu te su donijeli Odluku da  će podržati II Izmjene i dopune 

Proračuna općine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu . 

 

Više nije bilo zainteresiranih za raspravu . 

 

Predsjednik daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se 13 ( trinaest ) – jednoglasno . 

 

Nebojša Andrić zahvaljuje vijećnicima na konstruktivnim sugestijama i radu , te isto očekuje 

i u narednom periodu  

 

Informira vijećnike da do 31. srpnja 2017. godine popune obrazac za prijavu objekata koji 

sadrže azbest , a ga predaju u tajništvo Općine , te da informiraju i ostale ljude koje to ne 

znaju , da bi se podaci mogli objediniti i poslati u Fond za zaštitu okoliša  .  

 

 . 

Predsjednik Vijeća je po iscrpljenom dnevnom redu  u  11, 35   sati zaključio drugu  . 

sjednicu Općinskog vijeća općine Vojnić  

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća  

Milica Vučinić – Sipić                                                                                 Ramo Čović  

 

 


