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Vojnić, 17. listopad 2018. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K 

sa sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 17. listopada  2018. godine s 

početkom u 09,00 sati  

 

Prisutni : Ramo Čović, Drago Valentić, Juro Bijelić, Slađana Čavlović, Ivan Bego,  

Azim Durmić, Mile Knežević, Milorad Martinović, Miloš Mrkić, Đuro Šaula,  

Nebojša Oparnica i Violeta Kalem 

 

Odsutni : Nikola Eremić i Ljubica Brkić  

 

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  

 

Započeto u 09,00 sati  

 

Ramo Čović pozdravlja prisutne, otvara četrnaestu sjednicu Općinskog vijeća i predlaže da se 

pređe na informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja. 

 

Nebojša Andrić javio se za riječ, pozdravio sve prisutne, predstavio novog djelatnika JUO 

Šaula Aleksu – pravnika za društvene djelatnosti. 

Dao je informaciju da je Općina Vojnić druga općina u Republici Hrvatskoj koja je dobila 

suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i da se čeka odobrenje od 

ekološke mreže da bi se moglo krenuti u provedbu. Ministarstvo je donijelo uredbu za 

početnu cijenu za zakup poljoprivrednog zemljišta a općinske službe pripremaju sve što je 

potrebno za natječaj da bi se moglo do Nove godine krenuti sa prvim paketom za prodaju i 

zakup poljoprivrednog zemljišta, tako da bi od proljeća ljudi mogli ući u veći dio zemljišta i 

da ga koriste. Također vezano za to istakao je da će sva sredstva koja se dobiju temeljem 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (sredstva od zakupa i prodaje) biti uložena 

financiranje poljoprivredu u Općini Vojnić. Rekao je da za to postoje neki prijedlozi i da 

trebaju osmisliti još neke programe i za to rade službe pa je pozvao i vijećnike da se uključe 

sa svojim idejama i ti programi će ući u budžet za slijedeću godinu.  

Kao drugu važnu informaciju istako je radove na novoj tržnici u Vojniću, radove na zgradi 

DVD.  Raspisan je natječaj za izradu reciklažnog dvorišta i zatvara se 26.10.o.g.  Reciklažno 



dvorište bi se nalazilo desno od Kolarića kad se krene prema kamenolomu i time bi se 

pomoglo u rješavanju problema sa odvozom i razvrstavanjem smeća. Vezano za pse lutalice 

što je i u dnevnom redu a uvodi se sufinanciranje sterilizacije ženskih pasa. Komunalni redar 

sada obilazi građane u centru te ih informira, upućuje, dijeli letke i odluke treba se uvesti red   

jer svaki pas lutalica uhvaćen na području općine košta općinu 180.000,00 kn ako se ne 

udomi. Dosta je pasa koji nisu cijepljeni niti mikročipirani što je obaveza vlasnika a 

veterinarska služba već dugo godina ima koncesiju u općini.  

 

Nije se nitko javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 13. sjednice 

Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa 13. sjednice usvojen sa  12 (dvanaest) glasova za   

 

 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći  

 

Dnevni red sa dopunom:  

 

1. Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi za 2018.g. 

2. Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom općine 

Vojnić za 2018.godinu. 

3. Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune Programa jačanja gospodarstva za 2018.g. 

4. Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2018.godini. 

5. Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune Programa prostornog uređenja i 

unapređenja stanovanja u 2018.godini. 

6. Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Programa socijalne skrbi u općini Vojnić 

za 2018.godinu. 

7. Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Programa osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja u 2018.godini. 

8. Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva u 

općini Vojnić u 2018.godini. 

9. Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić 

za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu s obrazloženjem. 

10. Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Vojnić za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu s obrazloženjem. 

11. Razmatranje i usvajanje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2018.g. i 

projekcije za 2019. i 2020.g. s II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 

2018. – 2020.g. s obrazloženjem. 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o postavljanju video nadzora. 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić  

15.  Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju sterilizacije pasa na području 

Općine Vojnić. 

 

 

 



 

16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o postavljanju prometnih znakova. 

17. Razmatranje i donošenje Odluke o darovanju nekretnine Zavodu za hitnu medicinu 

Karlovačke županije. 

18. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije 

Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za ispostavu u Vojniću. 

  

 

Dnevni red usvojen sa 12 (dvanaest)  glasova za.  

 

 

 

 

Točka 1. 

Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune 

Programa potpora poljoprivredi za 2018.g. 

 

Mile Knežević - predsjednik Odbora za poljoprivredu informirao je vijeće da je odbor 

zasjedao i prihvatio I izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi za 2018.g. 

 

Nebojša Andrić - javio se za riječ i obrazložio zašto je stavljena stavka od 200.000,00 kn u 

prve izmjene i dopune Programa za poljoprivredu. S tim sredstvima aplicirali bi na 

prekogranični natječaj INTEREG (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) sa temom 

smanjena šteta od divljih svinja na kukuruzu, ako se prođe na natječaju osiguran je povrat 

svih sredstava.  

 

Nije se nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 1. na glasanje.  

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Točka 2.  

Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom 

općine Vojnić za 2018.godinu. 

 

Nije se nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 2. na glasanje.  

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune 

Programa jačanja gospodarstva za 2018.g. 

 

Nije se nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 3. na glasanje.  

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

 

 



  

 

 

Točka 4.  

Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini. 

 

Ivan Bego - predsjednik Odbora za komunalnu infrastrukturu informirao je vijeće da je odbor 

zasjedao i prihvatio I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2018.g. 

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 4.  

Nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu  te predsjednik vijeća daje točku 4. na glasanje  

Glasalo se: 12 (dvanaest) za.  

 

 

Točka 5.  

Razmatranje i usvajanje II izmjene i dopune Programa prostornog uređenja i 

unapređenja stanovanja u 2018.godini. 

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 5.  

Nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu  te predsjednik vijeća daje točku 5. na glasanje 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Programa socijalne skrbi u općini 

Vojnić za 2018.godinu. 

  

Nataša Opačić - informirala je da Općina Vojnić povećava sufinanciranje prijevoza učenika 

sa 160.000,00 kn  na 200.000,00 kn u okviru svog programa socijalne skrbi. 

  
Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 6.  

Nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu  te predsjednik vijeća daje točku 6. na glasanje 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Točka 7.  

Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Programa osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja u 2018.godini. 

 

Nataša Opačić - pojasnila je da Općina Vojnić sufinancira na početku školske godine 

nabavku školskih knjiga i opreme, te pošto je to već završilo i sada se smanjuje stavka u tom 

iznosu. 

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 7.  

Nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu  te predsjednik vijeća daje točku 7. na glasanje 



Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Točka 8.  

Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva u općini 

Vojnić u 2018.godini. 

 

Nebojša Andrić - pošto je ostalo sredstava iz drugih stavki, a da bi pojačali turističku 

manifestaciju  „Kestenijade“  koja ulazi u turističku ponudu ove godine će se malo proširiti 

manifestacija održavanjem koncerta poznatog tamburaškog sastava „Mejaši“. Općina provodi 

projekt prekogranične suradnje „Kesten“ kao promociju kestena, a Turistička zajednica 

Vojnića organizira manifestaciju „Kestenijada“ da bi tako zajedno zainteresirali ljude sa 

strane nas i općinu. Turistička zajednica je ove godine pozvala iz susjednih županija: Sisačko-

moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke udruge umirovljenika, planinara i sl. Iz tih razloga 

povećavamo ovo izdvajanje sredstava. 

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 8.  

Nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu  te predsjednik vijeća daje točku 8. na glasanje 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

Vojnić za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu s obrazloženjem. 

 

 

Nataša Opačić - Upravni odbor dječjeg vrtića planirao je prihode za 2018.g. u iznosu od 

594.690.00 kn s tim da se poveća njegov financijski plan na 3.980.934,00 kn iz razloga jer se 

dodaje stavka kapitalne pomoći iz državnog proračuna a odnosi se na rekonstrukciju i 

opremanje dječjeg vrtića kojim će biti aplicirano na mjeru 7.4.1. i to su njemu I izmjene i 

dopune financijskog plana jer mora preraspodijeliti višak financijskih sredstava koje je 

ostvario u 2017.g., a to je 14.256,00 kn i ostalih izmjena dječji vrtić nema.  

 

Nebojša Andrić - do prije neki dan bila je otvorena mjera 7.4.1. i smo kandidirali s 

proširenjem dječjeg vrtića pošto planirano proširiti dječji vrtić da bi bila još jedna grupa jer 

imamo dosta djece na čekanju, napravila bi se još jedna prostorija za još jednu grupu. 

Uspjeli smo kandidirati, a da bi bilo kandidirano mora biti naznačen kompletan iznos odnosno 

doznačena sredstva u proračunu, a tek iduće godine će se odlučivati, a gradnja bi bila realna 

2020.g., i mi to morao s toga sada imati u financijskom planu.  

 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 9. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

 

 



 

 

Točka 10. 

Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Vojnić za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu s obrazloženjem. 

 

 

Drago Valentić - predsjednik Odbora za financije i proračun informirao je vijeće da je odbor 

zasjedao i jednoglasno prihvatio I izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Vojnić za 2018.g. s obrazloženjem.  

 

Nataša Opačić - je pojasnila da Knjižnica u financijsko planu nema ni povećanja ni 

smanjenja, ima preraspodjelu viška iz prošle godine i on mora ići sada u izmjene i dopune jer 

ne znamo hoće ih još biti.  

 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 10. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

 

Točka 11. 

 

Razmatranje i usvajanje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 

2018.g. i projekcije za 2019. i 2020.g. s II. Izmjenama i dopunama Plana 

razvojnih programa za 2018. – 2020.g. s obrazloženjem. 

 

 

U 09:24 sati vijećnik Azim Durmić izašao iz vijećnice.  

 

Drago Valentić - predsjednik Odbora za financije i proračun informirao je vijeće da je odbor 

zasjedao i jednoglasno prihvatio II izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2018.g. 

2018.g. s obrazloženjem. 

 

Nataša Opačić – ponovila da je proračun 32.970.483,00 kn s povećanjem od 6,97% što iznosi  

2.364.100,00 kn. 

 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 11. na glasanje.  

Glasalo se: 11 (jedanaest) za.   

Jedan (1) vijećnik nije glasao jer nije bio prisutan. 

 

U 09:28 sati vijećnik Azim Durmić se vratio u vijećnicu. 

 

 

 

 



 

Točka 12.  

Razmatranje i donošenje Odluke o postavljanju video nadzora. 

 

Nebojša Andrić – iznio da ima dosta problema sa bacanjem otpada u Radonju što je više  

iz neke zle namjere jer sav taj otpad (prazna ambalaža od sokova, mlijeka, plastične boce) 

preuzima Komunalac i odvozi ga besplatno, ali neki to ne poštuju i bacaju u Radonju. 

Kontejneri za pepeo su isto puni toga otpada i sad su stavljeni lokoti iako su građani i 

obavješteni i stavljene su  naljepnice, ali se to ne poštuje. Postoje zakonske odredbe što je sve 

potrebno da  se ispoštuje da bi se uveo video nadzor kako bi mogli da dokažemo kod 

procesuiranja na sudu onoga tko je nepropisno odlagao otpad.  

Video nadzor će se postaviti i uz državne prometnice gdje su ugibališta gdje se također odlaže 

otpad. Video nadzor uvodimo za kontrolu javnih površina i za čuvanje naših objekata i 

opreme jer smo imali provalu u komunalnom poduzeću gdje je otuđeno 57 novih vodomjera 

od tvrtke Vodovod i odvodnja. Ova odluka nam je potrebna da bi mogli sukladno zakonu 

uvesti video nadzor.  

 

Nije bilo zainteresiranih  za daljnju  raspravu pa predsjednik vijeća daje točku 12. na glasanje  

Glasalo se: 12 (dvanaest) za.   

 

 

Točka 13.  

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

 

 

Nebojša Andrić – objašnjava da se radi se o Povjerenstvu koje ima pet članova, tri su stručne 

osobe a dvije iz redova vijećnika (jedan iz redova pozicije i oporbe). Predložio je pauzu da bi 

se mogli dogovoriti tko će koga predložiti i upozorio da prilikom odabira paze da predloženi 

ne bi došao u sukob interesa tako što bi se kao član Povjerenstva kasnije javio na natječaj za 

kupnju ili zakup zemljišta.  

 

Predsjednik vijeća odredio je pauzu  od 15 min. u 09:40 sati. 

Nastavljeno s radom u 09:55 sati. 

 

 

Nebojša Andrić – u toku dana ćemo naći i imenovati člana Povjerenstva geodetske struke. 

Ramo Čović – u Povjerenstvo se biraju dva člana iz redova vijećnika a u ovom slučaju iz 

redova pozicije je to Ramo Čović, te je dao riječ vijećniku Šaula Đuri.  

Đuro Šaula -  pozdravio je sve prisutne, zaželio sretan rad novom djelatniku Općine Vojnić i 

predložio člana Povjerenstva iz redova oporbe i to Milorada Martinovića. 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 13. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za.  

 

 

 

 

 



Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

 

Nebojša Andrić – stručni članovi Povjerenstva koji su dužni da uvode u posjed su jedan 

agronom, jedan pravnik i jedan geodet, isti su stručni članovi Povjerenstva i u jednom i 

drugom povjerenstvu. 

 

Predsjednik vijeća dao je 14. točku na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju sterilizacije pasa  

području Općine Vojnić. 

 

Nebojša Andrić – od Nove godine primjenjivati će se zakon vezano za ovu temu  pa mi 

idemo s ovom odlukom da pomažemo našim građanima sa sufinanciranjem sterilizacije pasa 

sa 200 kn. Obavljen je razgovor sa veterinarima i predloženo im je da se snize cijenu 

sterilizacije za cca 200 kn tako da bi se sa ovim sufinanciranjem napravila jedna akcijska 

cijena  sterilizacije gdje bi se troškovi sterilizacije smanjili za pola cijene. 

 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 15. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Točka 16. 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o postavljanju prometnih znakova. 

Nebojša Andrić -  iznio je kako je Ured državne uprave Karlovačke županije koji vrši nadzor 

nad svim odlukama vijeća donio rješenje da se mora povući Odluku o postavljanju prometnih 

znakova koju je vijeće donijelo na prošloj sjednici (13.sjednici) i istu odluku treba staviti  van 

snage jer nije postupano sukladno zakonu  pri njenom donošenju (mora se imati suglasnost 

policije, o kojoj je vrsti ceste riječ, saobraćajni elaborat) i s toga se ista mora povući.  

 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 16. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Odluke o darovanju nekretnine Zavodu za hitnu medicinu 

Karlovačke županije. 

 

Nebojša Andrić – Dom zdravlja Vojnić darovao nam je nekretninu da se mi kandidiramo za 

izgradnju ispostave hitne pomoći u Vojniću. Međutim uskoro će ići natječaj i to negdje do 

kraja godine na koji će se javiti Zavod hitnu medicinu Karlovačke županije za izgradnju nove 

ispostave hitne pomoći. Općina Vojnić se obvezala da će sufinancirati projektnu 

dokumentaciju do 200.000,00 kn za glavni projekt odnosno zgradu i na taj način općina ne bi 

imala više obvezu da izgradi zgradu. Ako Zavod prođe na natječaju dobit ćemo 70-80% 

povrata sredstava koje smo dali kao sufinanciranje projektne dokumentacije. Zavod za hitnu 

pomoć je u svoj proračun za iduću godinu već stavio 800.000,00 kn  za nabavku opreme za 

hitnu medicinsku pomoć u Vojniću. Trebamo donijeti Odluku kojom ono što nam je darovao 

Dom zdravlja Vojnić darujemo Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije. 

 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 17. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za 

  

 

 

Točka 18. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije 

Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije za ispostavu u Vojniću. 

 

 

Nije bilo zainteresiranih  za raspravu pa predsjednik daje točku 18. na glasanje  

Glasalo se: 12 (dvanaest) za. 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 14. sjednicu Općinskog vijeća općine 

Vojnić .  

 

Dovršeno u 10:17 sati  

 

Zapisnik vodio                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća  

Aleksa Šaula                                                                                    Ramo Čović  


