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REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ 
               OIB 32028576296  

Općinsko vijeće  

KLASA: 021-01/18-01/20 

URBROJ:2133/17-03-4/3-18-02 

Vojnić, 18. svibanj 2018. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 18. svibnja 2018. godine  s 

početkom u 09,00 sati 

 

Prisutni: Ramo Čović, Drago Valentić, Juro Bijelić,  Nebojša Oparnica,   Đuro Šaula, Ljubica 

Brkić, Azim Durmić,  Violeta Kalem, Milorad Martinović, 

 

Odsutni:  Slađana Čavlović,  Ivan Bego, Nikola  Eremić, Mile Knežević   

  

Ostali prisutni:  Nataša Opačić – pročelnica JUO, Željka Stilinović-Butorac – stručni suradnik 

za komunalne poslove - u svojstvu zapisničara, Josip Kurtović zamjenik načelnika iz reda 

hrvatskog naroda, Nikola Škrgić zamjenik načelnika, Ilija Kalem  - građanin.   

 

Započeto u 09,00 sati  

 

Predsjednik Vijeća Ramo Čović pozdravlja prisutne, otvara 10. sjednicu  Općinskog vijeća i 

predlaže informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja. 

 

U 09,01 sati ulazi Miloš Mrkić 

Konstatira se da je prisutno deset vijećnika.  

 

Predsjednik Vijeća informira prisutne koji nisu bili na prošloj sjednici da s obzirom na probleme 

oko presude za PZ Naša zemlje, Vijeće je preuzelo odgovornost i donijelo nagodbu sa PZ.  

 

Zamjenik načelnik Josip Kurtović informira prisutne da je načelnik morao otići u Sabor, rekao 

je da vas informiram da je Općina od Ministarstva regionalnog razvoja dobila 200.000,00 kn 

za rekonstrukciju puta Jurga 2, projekat je preko 500.000,00 kn  radi se o dužini puta od 700 m 

i širini 3,5 m.  

Na narednoj sjednici Vijeća ići će rebalans proračuna jer za  PZ Naša zemlja u ovoj godini je 

predviđeno isplata od 350.000,00 kn, a u slijedeće dvije godine oko 50.000,00 kn mjesečno. 

Smanjivanje odnosno rezanje troškova je predviđeno kod javne rasvjete, na način da će se 

ugraditi uklopni satovi te će se  rasvjeta gasi u periodu od 23,30  do 4,30 h. Takvu praksu već 

imaju neke općine i na taj način smatramo da bi uštede bile 30-40%. Vijećnici mogu razmisliti 

i o drugim mogućnostima što će iznijeti na slijedećoj sjednici.  Slijedi smanjenje troškova 

kamena odnosno pijeska za nasipanje puteva i smanjivanje asfaltiranje puteva  u onom dijelu 

gdje Općina  financiramo 70 %, a građani 30 %. Nema nekih bolnijih rezova. Projekt ceste 

Šljive ide i nema veze s ovim.  
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Načelnik je zatražio od drugih gradova i općina manju pomoć iz razloga što je i Općina 

Vojnić pomagala drugima kada su se našli u sličnim financijskim  problemima, tu se radi o 

manjim pomoćima od nekoliko tisuća kuna.  

 

Predsjednik Vijeća dodaje da na nekim dijelovima se može rasvjeta u potpunosti 

isključiti na način da se skinu ta rasvjetna tijela jer ima gdje svijetli a nitko ne živi u tom 

području.  

Josip Kurtović je pojasnio da će se sačekati formiranje Vijeća mjesnih odbora i da će se 

onda s njima dogovorno rješavati ta problematika i onda se neka rasvjetna tijela mogu isključiti 

ili premjestiti negdje gdje su potrebnija, ali svakako će se voditi računa da se i taj problem riješi 

jer nema smisla da svijetli gdje ne treba. Uglavnom radit će se dogovorno sa mjesnim odborima.  

Nikola Škrgić je informirao vijećnike da formiranje Vijeća mjesnih odbora počima 

danas i bit će  završeno do kraja drugog tjedna.  

Kako nema više prijedloga, pitanja niti informacija Predsjednik Vijeća daje na usvajanje 

zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća.  

 

Glasalo se: 7 (sedam) za i 3 (tri) suzdržana. 

Zapisnik sa 9. sjednice usvojen sa sedam glasova za.  

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje   

 

dnevni red 

1. Donošenje Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Vojnić 

za 2017. g.  

2. Donošenje Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Knjižnice i čitaonice 

Vojnić za 2017. g.  

3. Donošenje Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna općine  Vojnić za 2017. 

g. s Planom razvojnih programa 

4. Donošenje izmjena i dopuna Odluke o agrotehničkim mjerama za unapređenje 

poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

5. Donošenje Odluke o davanju u najam stambenih objekata u vlasništvu općine Vojnić 

6. Usvajanje Plana gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje 2018. do 2023. 

godine 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Vojnić  

 

Konstatira se da je predloženi  dnevni red jednoglasno usvojen sa 10 (deset) glasova za.  

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 

Dječjeg vrtića Vojnić za 2017. g 

 

Pročelnica JUO, Nataša Opačić je pojasnilo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

usvojilo izvještaj o izvršenju i proslijedilo ga Vijeću, iz istog je vidljivo da su ukupni prihodi 

iznosili 452.393,83 kn, ukupni rashodi su iznosili 452.035,71, a ostvareni višak je  14.255,81 

kn.  Ostvareni prihodi odnose se na prihode iz proračuna općine u iznosu od 341.839,83 kn i 

od pružatelja usluga u iznosu od 106.234,00 kn.  

 

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

Glasalo se 10 (deset) za – jednoglasno.  
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Točka 2.  

Donošenje Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Knjižnice i 

čitaonice Vojnić za 2017. g. 

 

 Vijećnik Drago Valentić je rekao da se Odbor za financije i proračun se sastao danas i 

jednoglasno usvojio izvješće o izvršenju Proračuna Knjižnice i čitaonice.  

Nataša Opačić pojasnila je izvještaj o izvršenju Knjižnice za 2017. g. gdje su ukupni 

prihodi iznosili 356.443,55 kn, rashodi su iznosili 356.864,52 kn, a ostvareni višak je iznosio 

5.061,86 kn.  

 

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

Glasalo se: 10 (deset) za – jednoglasno.  

 

 

Točka 3.  

Donošenje Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna općine  Vojnić za 

2017. g. s Planom razvojnih programa 

 

Vijećnik Drago Valentić je rekao da se Odbor za financije i proračun se sastao danas i 

jednoglasno usvojio izvješće o izvršenju Proračuna Općine Vojnić.  

Nataša Opačić je pojasnila izvršenje Proračuna općine za 2017. g. napomenuvši da su 

ostvarene pomoći iznosile 7.223,250,76 kn, odnosno 11,55 % više od prošlogodišnjih. Rashodi 

poslovanja u koji se uključuju i rashodi proračunskih korisnika, a financiraju se iz proračuna 

općine  u 2017. g. iznosili su 7.405.899,60 kn, odnosno 19,07 % više od prethodne godine. Svi 

poslovni rashodi su ostvareni unutar planiranih veličina.  Izdatci za otplatu primljenih zajmova 

iznosili su 136.903,80kn i na razini su prošlogodišnjih. U posebnom dijelu proračuna prikazana 

je i programska klasifikacija tj. realizacija planiranih programa.  

 

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik daje točku na glasanje.  

Glasalo se: 10 (deset) za – jednoglasno    

 

     Točka 4.  

Donošenje izmjena i dopuna Odluke o agrotehničkim mjerama za unapređenje 

poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu 

 

 Pročelnica JUO je pojasnila da odluku imamo, a izmjene su nastale radi usuglašavanja 

sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.  

 

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik daje točku na glasanje.  

Glasalo se: 10 (deset) za – jednoglasno.    

 

 

 

 

 

 

       Točka 5.  
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Donošenje Odluke o davanju u najam stambenih objekata u vlasništvu općine 

Vojnić 

 

Pročelnica Nataša Opačić je pojasnilo da imamo u vlasništvu stan i kuću u Krešimirovoj 

ulici i da bi ih mogli iznajmiti morama imati odluku, određena je najamnina od 3,00 kn/m2. Do 

sada istu nismo imali jer nismo imali stambenih jedinica u svome vlasništvu.  

 

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik daje točku na glasanje.  

Glasalo se: 10 (deset) za – jednoglasno.    

 

   Točka 6.  

Usvajanje Plana gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje 2018. do 

2023. godine 

 

Pročelnica je pojasnila da je to zakonska obveza prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom, Plan se donosi po određenoj proceduri na vrijeme od šest godina.  Proveden je javni 

uvid, a u prilogu je i prethodna suglasnost koju smo morali pribaviti  prije davanja na usvajanje.  

 

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik daje točku na glasanje.  

Glasalo se: 10 (deset) za – jednoglasno.    

 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika Općinskog vijeća  

Općine Vojnić 

 

Pročelnica je pojasnila da je nakon promjene Statuta, trebalo usuglasiti i Poslovnik koji 

je isto mora biti na javnom uvidu te nakon toga se daje  na Vijeće. 

  

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu,  predsjednik daje točku na glasanje.  

Glasalo se: 10 (deset) za – jednoglasno.    

 

Predsjednik Vijeća zahvaljuje svima koji su došli na sjednicu, obavještava prisutne da 

će naredna sjednica najvjerojatnije biti zakazana za 07.06.2018. g, o čemu će vijećnici biti 

pismeno obavješteni. Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik zatvara 10. sjednicu Općinskog 

vijeća u 09,21 sati.  

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                               

Željka Stilinović-Butorac                                                        Ramo Čović 

  
 


