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

Općinsko vijeće  

KLASA: 021-01/18-01/33 

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

Vojnić, 20. kolovoz 2018. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 20. kolovoza 2018. godine  

s početkom u 09,00 sati 

 

Prisutni: Ramo Čović, Drago Valentić, Juro Bijelić,  Đuro Šaula, Ljubica Brkić, Azim Durmić,  

Milorad Martinović, Slađana Čavlović,  Mile Knežević, Miloš Mrkić,  

 

 

Odsutni: Ivan Bego, Nikola  Eremić, Violeta Kalem i Nebojša Oparnica  

  

Ostali prisutni: Nebojša Andrić – Općinski načelnik, Nikola Škrgić zamjenik načelnika, Josip 

Kurtović zamjenik načelnika iz reda hrvatskog naroda, Siniša Bukal – viši stručni suradnik za 

poljoprivredno redarstvo,  Željka Stilinović-Butorac – stručni suradnik za komunalne poslove 

- u svojstvu zapisničara.    

 

Započeto u 09,00 sati  

Konstatira se da je prisutno deset vijećnika.  

 

Predsjednik Vijeća Ramo Čović pozdravlja prisutne, otvara 12. sjednicu  Općinskog vijeća i 

predlaže informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja. 

 

Općinski načelnik je informirao prisutne da je na sjednici prisutan novi službenik Siniša 

Bukal koji će obavljati poslove poljoprivrednog redara jer po Zakonu o poljoprivrednom 

zemljištu smo dužni zaposliti poljoprivrednog redara  kako bi uspjeli provesti program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Na natječaj se javilo dvoje kandidata i nakon 

izvršenog testiranja izabran je gospodin koji će se predstaviti nakon ovog izlaganja. Vidjet ćete 

da čovjek ima bogato iskustvo, zaposleni u općini imaju svoj opis posla, međutim svi rade sve 

jer nas je malo, a posla je sve više i više i da bi proveli sve ove projekte koje radimo stvarno 

treba angažman svih zaposlenih, kako za radnog vremena a često i van radnog vremena i kod 

kuće.  

Načelnik informira vijećnike da je završen projekt asfaltiranje ceste Utinja, to je bio 

jedan od projekata koje smo mi kandidirali na jedan od 407 projekata za Karlovačku  županiju. 

Potpisan je  ugovor sa ŽUC-om za nastavak asfaltiranja ceste u Maleševićima nekakvih 500 do 

600 m, ne znamo koliko će to još biti jer Općina Vojnić sufinancira sa 100.000,00 kuna tu cestu.  

U tijeku je natječaj za odabir izvođača za vatrogasni dom i tržnicu, to su dva projekta 

koja smo dobili i potpisani su ugovori. Prethodno savjetovanje je završeno, natječaj je otvoren 

i ima zainteresirani već podižu dokumentaciju tako da očekujemo odabir izvođača. Ta dva 
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projekta su skupa oko 12 mil. kn.  Uspjeli smo u rekordnom vremenu za vrijeme godišnjih 

odmora obaviti rekonstrukciju odnosno energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića gdje smo 

dobili 50 % novaca od Ministarstva demografije, obitelji, mladi i socijalne politike. Urađena je 

rekonstrukcija krovišta jer je ono prokišnjavalo, urađena je termo fasada, žljebovi su stavljeni 

s vanjske strane zida i ugrađeni su električni grijači da se zimi led ne može zavlačiti pod krov.  

Izabran je izvođač radova za cestu Jurgu II, 50 % sredstava smo dobili od Ministarstva 

regionalnog razvoja, ugovor je potpisan, Ceste Karlovac su prošle na natječaju. Županija je 

osnovala Razvojni fond i Općina se javila na natječaj koji je kod njih  bio otvoren do 17.08. 

tako da ako prođemo na tom natječaju  Razvojni fond bi sufinancirati u projektu Jurga II, i u 

energetskoj obnovi Dječjeg vrtića, te bi za financiranje općine ostalo oko 10 % što bi bilo oko 

100.000,00 kn na teret općine.  

Javili smo se na natječaj sufinanciranja obnove Centralne partizanske bolnice jer je 

snijeg srušio krov na objektu koji je bio obnovljen  radi se o  sala 2, preko krova je palo jedno 

drvo. Tu smo dobili 100.000,00 kn od Ministarstva kulture, a procijenjena vrijednost radova je 

oko 120.000,00 do 130.000,00 kuna.  

Također je u tijeku javna nabava za asfaltiranje lokalnih cesta koje financira Općina uz 

sufinanciranje građana, poslove radi naš Komunalac. 

Napravljen je glavni projekt za Dječji vrtić, to je ovo zbog čega je danas sazvana 

sjednica. To je mjera 4.7.1. za ruralni razvoj.  Kako je Općina nositelj projekta obnove tržnice, 

a ne može se odobriti istom nositelju dva projekata iz iste mjere, tako je DVD  nositelj projekta 

obnove vatrogasnog doma, a Dječji vrtić kao ustanova je nositelj projekta rekonstrukcije i 

opremanja dječjeg vrtića.  To bi bilo proširenje dječjeg vrtića i onda bi mogli imati dvije grupe 

djece jer već sada se pokazalo da u vrtiću nema dovoljno kapaciteta i trenutno imamo više djece 

od dozvoljenih, a na listi čekanja nam se nalazi oko osmero djece.  Do 14.09. je zadnji rok za 

prijavu i radimo na tome da riješimo dokumentaciju. Općina je vlasnik objekta Dječjeg vrtića 

zato trebamo ove suglasnosti koje su na dnevnom redu da bi se dječji vrtić mogao kandidirati 

iako mi u Općini to odrađujemo.  

U izradi je glavni projekt za asfaltiranje ceste Široka Rijeka-Mracelj, riješeni su 

imovinsko-pravni odnosi gdje je bilo i problema, ali sada ćemo imati pripremljenu 

dokumentaciju i krajem godine kad izađe natječaj ćemo je moći kandidirati jer se radi o 

značajnim sredstvima, sigurno oko 3-4 mil. kn. Imat ćemo pripremljenu građevinsku i 

kandidirati ćemo je na prvi natječaj koji se raspiše.  

Izgrađeni su glavni projekti za vodovod Ključar i vodovod Široka Rijeka tako sada u 

pripremi je glavni projekat prečišćivača otpadnih voda tako da za iduću godinu imamo 

pripremljenu dokumentaciju.  

Imali smo službeni posjet generalnog konzula Republike Srbije 26.07.2018.g. gdje su 

bili generalni konzul i konzul koji su održali sastanak sa predstavnicima srpske nacionalne 

manjine s naše općine i u uredu načelnika smo imali sastanak na kojem je bilo govora o 

međusobnoj suradnji.  

U 09,14 izlazi Drago Valentić. 

Predsjednik Vijeća je dao riječ službeniku Siniši Bukal koji je pozdravio prisutne i iznio 

sažetak svog dosadašnjeg rada u 20 godina radnog staža.  

U 09,16 ulazi  Drago Valentić. 

Vijećnik Milorad Martinović je pitao može li se natpisne ploče na granici općine malo 

obnoviti jer ploča s natpisom - Dobro došli – a koja se nalazi poslije Ključara prema Slavskom 

Polju jedva se vidi iz trave, a i malo boje bi joj dobro došlo.  

Općinski načelnik je obećao da će to zamjenik načelnika Josip Kurtović s javnim 

radnicima odraditi u najkraćem roku.  

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

zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća.  
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Zapisnik sa 11. sjednice usvojen jednoglasno – 10 (deset) glasova za.  

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje   

 

dnevni red s dopunom dnevnog reda 

(koju su vijećnici dobili prije same sjednice) 

 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o  osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu 

Općine   

(s dopunom dnevnog reda)   

 

2. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 

općine Vojnić za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića u Vojniću“ 

 

Konstatira se da je predloženi  dnevni red s predloženom dopunom jednoglasno usvojen sa 

10 (deset) glasova za.  

 

Točka  1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o  osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu 

Općine 

 Načelnik je rekao da je u uvodnom dijelu sve pojasnio radi se o tome da dječji vrtić 

može samostalno podnijeti sve zahtjeve vezane za realizaciju projekta, a i sama dopuna se 

odnosi na to. 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu. Predsjednik  daje točku na glasanje.  

Glasalo se: jednoglasno - 10 (deset) za. 

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 

području općine Vojnić za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića u 

Vojniću 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu. Predsjednik  daje točku na glasanje.  

Glasalo se: jednoglasno - 10 (deset) za.  

 

 

 Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik zatvara 12. sjednicu Općinskog vijeća u 09,21 

sati.  

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                               

Željka Stilinović-Butorac                                                        Ramo Čović 

  
 


