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Vojnić, 29. studeni 2018. godine  

 

Z A P I S N I K 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 29. studenoga  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 i  

Ljubica Brkić. 

Odsutni : Nebojša Oparnica, Nikola Eremić i Violeta Kalem  

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 petnaestu sjednicu Općinskog vijeća općine Vojnić i 

predlaže da se pređe na informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja. 

 

Nebojša Andrić javio se za riječ, pozdravio sve prisutne. Uvodno izlaganje započeo sa 

informacijama vezanim za građevinske radove u Vojniću i to na tržnici i vatrogasnom domu. 

Iznesao je podatke o asfaltiranim cestama na području Općine Vojnić: dovršenom asfaltiranju 

ceste „Šljive“ u svih 8 odvojaka, završenom  asfaltiranju ceste u Malešević selu koje je 

odrađeno u suradnji sa županijom, ostalih cesta koje su odrađene samodoprinosima građana, 

završena je cesta u Jurgi II,  asvaltiran je nastavak Krešimirove ulice i što sve zajedno 

predstavlja najveći opseg asvaltiranja u jednoj godini. 

Vezano za projekte istakao je da je Općina  uspjela sa kandidiranjem za projekt 

proširenja dječjeg vrtića u Vojniću, kandidirala je na projekt EU za izgradnju prečistača 

otpadnih voda koji bi se gradio u Donjem Vojniću, čeka se građevinska dozvola za 

kogeneraciju za biomase, u završnoj fazi je idejno rješenje toplovoda za grijanje naselja 

Vojnić, izrađuje se projektna dokumentacija za sabirni kolektor. Projekt „Akva park u 

Vojniću“ se nastavlja i otkupljuju se čestice u privatnom vlasništvu građana a od države je 

dobiveno odobrenje za otkup njenih čestica. 

Vezano za proračun načelnik je rekao da je Općina Vojnić brža od mnogih institucija 

koje su trebale pratiti provođenje njenih projekata pa tako da još nismo dobili sredstva u EU 

fondova a sve radove smo završili i očekujemo da se riješe te formalnosti da bi mogli dobiti 

avanse i ostala sredstva koja nam pripadaju da bi tako mogli riješiti proračun. 

 



Načelnik je bio u Zagrebu na 1. konferenciji o gospodarenju otpadom gdje je Općina 

Vojnić uz gradove Novsku i Zaprešić istaknuta kao dobar primjer na razini države vezano za 

gospodarenje otpadom. 

Ali načelnik je istakao da na području općine ima još uvijek dosta problema vezano za 

otpad sa nesavjesnim građanima koji nelegalno odlažu otpad. U tom pogledu treba pomoći 

komunalnom redarstvu općine da bi nesavjesne građane po tom pitanju educirali jer od 

2019.g. uvode se velike kazne za sve one koji nisu uspostavili zakonske okvire i rješenja 

gospodarenjem otpadom. Točno će se znati po popisu prodaje vrećica za odvajanje otpada 

koga treba upozoriti i „educirati na pragu“ i pozvao je vijećnike da i oni sami po tom pitanju 

razgovaraju sa građanima.  

U svom izlaganju načelnik je podsjetio da se u naselju Kolarić gradi reciklažno 

dvorište iz fondova EU gdje će građani i sami moći odlagati otpad, u izradi je projektna 

dokumentacija za cestu Široka Rijeka – Svinica, za vodovod Širokoj Rijeci i Ključaru 

rješavaju se imovinsko pravni odnosni i čeka se da se otkupe sve čestice od vlasnika 

zemljišta. I na kraju svog izlaganja najavio je i svečanu sjednicu Općine Vojnić.  

 

Đuro Šaula – javio se za riječ i postavio pitanje vezano za uređenje parka odnosno 

spomenika i postavljanje fontane, zanimalo ga je kad će biti završeni ti poslovi. 

Nebojša Andrić – odgovorio je da je s tim kandidirano preko Turističke zajednice Hrvatske 

ali da tada nije prošlo, posvetilo se dosta rada drugim poslovima i projektima u općini,  za 

fontanu je izrađen kip, sređena je i keramika, treba još sistem pumpi i cjevovoda i biće 

potrebno da se okolo ozida kad se sve to postavi i to će biti gotovo na proljeće. 

 

Nije se nitko javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 14.sjednice 

Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa 14. sjednice usvojen sa  11 (jedanaest) glasova za   

 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći  

 

Dnevni red: 

 

1. Razmatranje i usvajanje Programa jačanja gospodarstva za 2019. godinu 

2. Razmatranje i usvajanje Programa potpora poljoprivredi za 2019. godinu 

3. Razmatranje i usvajanje Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2019. godini  

4. Razmatranje i usvajanje Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2019. godinu 

5. Razmatranje i usvajanje Programa civilnog društva u općini Vojnić za 2019. godinu 

6. Razmatranje i usvajanje Programa promicanja kulture za 2019. godinu 

7. Razmatranje i usvajanje Programa upravljanja imovinom za 2019. godinu 

8. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

9. Razmatranje i usvajanje Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2019. 

godini 

10. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 

2019. godini 

11. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić za 2019. godinu i 

projekcija za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem 

12. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. godinu i 

projekcija za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem 

13. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 

2021. godinu te Plana razvojnih programa s obrazloženjem 



14. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu 

15. Razmatranje i usvajanje Odluke o ukidanju izmjena Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Vojnić  

16. Razmatranje i usvajanje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

17. Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice 

Vojnić za 2019. godinu 

18. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i 

programa Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2017./2018. godinu 

19. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno-

obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2018./2019. godinu 

 

Dnevni red 15. općinskog vijeća usvojen sa 11 (jedanaest) glasova za.  

 

Točka 1. 

Razmatranje i usvajanje Programa jačanja gospodarstva za 2019. godinu 

 

Miloš Mrkić - tražio je pojašnjenje članka 5. financiranja rada Turističke Zajednice Općine 

Vojnić i članka 7. kapitalne pomoći trgovačkim društvima iz gospodarskog programa. 

Nebojša Andrić -  pojasnio je da se sredstva u visini od 80.000,00 kn koriste za rad i 

aktivnosti u skladu programa rada TZ Općine Vojnić (manifestacije, priredbe, imao 

registrirane kuće za odmor i prvi turiste od ove godine, TZ sudjeluje u promoviranju natječaja 

za OPG i za sve druge koji vrše usluge vezano za turizam i ugostiteljstvo).  

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima su praćene rada i ulaganje predmetnih sredstava u 

razvojne projekte istih (izgradnja vodovoda, prečistač otpadnih voda, sabirni kolektor),  

a ne za plaće i pokrivanje gubitaka.  

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 1. na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za.  

 

Točka 2. 

Razmatranje i usvajanje Programa potpora poljoprivredi za 2019. godinu 

 

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

zasjedao i prihvatio Programa potpora poljoprivredi za 2019.g. Predložio je da se poveća 

iznos subvencija za prvo umjetno osjemenjivanje krava sa dosadašnjih 70 na 100 kn. 

Nataša Opačić – pojasnila je mjeru 2. subvencija poljoprivrednicima iz članak 4. Programa 

potpora u poljoprivredi po kojoj se ne mijenja ukupni predviđeni iznos u proračunu već se u 

okviru programa vrši izmjena odnosno povećanje subvencije što je moguće. 

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 2. Razmatranje i usvajanje 

Programa potpora poljoprivredi za 2019.godinu sa izmjenama na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

Točka 3. 

Razmatranje i usvajanje Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2019. 

godini 

 

Nebojša Andrić - podsjetio je kako je Vlada donijela prijedlog o besplatnim udžbenicima u 

osnovnim školama, a da će Općina Vojnić subvencionirati školski pribor učenicima. Samo 

kao informaciju dao je prijedlog vijećnicima da potiču djecu koja žive na području općine da 



se upisuju u Osnovu školu Vojnić, a ne u škole u drugim općinama kako ne bi ostali bez škole 

u Vojniću koja bi mogla prekinuti s radom zbog malog broja učenika koji je pohađaju. 

Milorad Martinović - uzeo je riječ i podržao načelnika vezano za inicijativu.   

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 3. na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i usvajanje Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2019. godinu 

 

Miloš Mrkić - tražio je pojašnjenje vezano za prijevoz učenika u socijalni program i tražio da 

se novčana pomoć za novorođeno dijete poveća sa sadašnjih 1000 kn na 1500 kn. 

Nebojša Andrić – iznio je kako je potrebno tu stavku povećati u proračunu odnosno da se 

može povećati naknada a da se ne dira u stavku a da će se rebalansom povećati iznos novaca.  

Ramo Čović – predsjednik vijeća dao je prijedlog za povećanje pomoći za novorođeno dijete 

na 1500 kn na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

  

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 4. Razmatranje i usvajanje 

Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2019.godini sa izmjenama na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

Točka 5. 

Razmatranje i usvajanje Programa civilnog društva u općini Vojnić za 2019. godinu 

 

Miloš Mrkić - pitao je vezano za donacije udrugama, političkim strankama i održavanje 

spomenika kulture. 

Nataša Opačić  dala je odgovor da su udruge i političke strane razdvojene po donacijama i da 

se to odnosi na proračun u trećoj razini pa to tako izgleda spojeno u programu. Spomenici 

kulture su Stari grad Krstinja, Otmić, a ne spomenik u parku. 

Đuro Šaula - interesirao se donacije nogometnim klubovima Vojnić 95 i Petrova Gora. 

Nataša Opačić dala je odgovor da povjerenstvo za natječaj odlučuje o visini tih sredstava 

kada se udruge odnosno klubovi jave na natječaj koliko napišu u programu toliko dobiju 

sredstava ako je sve zadovoljeno.  

Više nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu  te predsjednik vijeća daje točku 5. na 

glasanje. Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i usvajanje Programa promicanja kulture za 2019. godinu 

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 6.  

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i usvajanje Programa upravljanja imovinom za 2019. godinu 

 

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

prihvatio Program upravljanja imovinom za 2019. godinu i da je prihvatio Program 

održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 



Nataša Opačić pojasnila je da su upravljanja imovinom kapitalni projekti.  

Nebojša Andrić pojasnio je činjenicu energetski učinkovite javne rasvjete. Općina ima 

stavku za 2019.g. za energetski učinkovitu javnu rasvjetu u iznosu od 1.500.000,00 kn. 

Godišnje se troši na javnu rasvjetu cca 320.000,kn a sa novom rasvjetom ušteda bi bila preko 

200.000,00 kn godišnje što znači d bi se to isplatio za 7 godina. I po samom novom zakonu 

sadašnja javna rasvjeta u Vojniću je neprihvatljiva i općina je u obvezi daje ne upotrebljava. 

Općina ima projekat i energetski pregled za javnu rasvjetu, a Komunalac bi izveo radove 

postavljanja nove javne rasvjete. S toga će se ići u najam te opreme da bi nam nakon proteka 

od 7 godina ista i ostala. Putem Fonda za zaštitu okoliša u postupku je nabava novih 

spremnika za prikupljanje otpada plastike, stakla i papira.   

 

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

Točka 8. 

Razmatranje i usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini 

 

Ramo Čović podsjetio je kako je predsjednik Odbora za infrastrukturu izvijestio da je 

prihvaćen Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

Miloš Mrkić se interesirao o broju ljudi u javnim radovima za slijedeću godinu. 

Josip Kurtović odgovorio je da se taj broj procjenjuje i usklađuje sa brojem ljudi koji su bili 

na javnim radovima u prošloj godini i da je to negdje oko 15 radnika. Sve radnike u javnim 

radovima plaća država, a općina ima troškove goriva i daje opremu i alat za rad.  

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

Glasalo se: 11 (dvanaest) za. 

Točka 9. 

Razmatranje i usvajanje Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 

2019. godini 

Nataša Opačić pojasnila da je za  poduzetničku zonu i zemljišta za tu zonu predviđena stavka 

za isplatu zemljište prilikom sređivanja imovinsko pravnih odnosa.  

Đuro Šaula  - pita je za održavanje poslovno-stambenih prostora i da li to uključuje zgradu 

starog suda i gdje će se nalaziti sjedišta udruga i političkih stranaka. 

Nataša Opačić odgovorila je negativno jer je zgrada vlasništvo države. 

Nebojša Andrić - rekao je da su u ime općine tražili zgradu ali je nisu dobili. Na zgradi 

stavljen novi krov i sada se sređuje fasada. Za sjedište udruga i političkih stranaka rekao je da 

će biti predviđeno mjesto u okviru novog vatrogasnog doma. 

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

Predsjednik vijeća odredio je pauzu  od 10 min. u 09:51 sati. 

 

Nastavljeno s radom u 10:05 sati.  

Od početka drugog dijela sjednice nazočnima se pridružila ravnateljica Knjižnice i čitaonice 

Vojnić Dušanka Madžar-Lončar koju je predsjednik vijeća pozdravio i nastavio sa daljim 

tijekom sjednice.  

 

 



Točka 10. 

Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije 

za ribnjake u 2019. godini 

 

 

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

zasjedao i prihvatio Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 2019. godini. 

Nataša Opačić pojasnila je da je predmetni program vezan za Zakon o poljoprivrednom 

zemljištu te će Općina Vojnić raspisati natječaj te je planirano 45.000,00 kn od zakupa i  

600.000,00 kn od prodaje poljoprivrednog zemljišta.  

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

Točka 11. 

Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić za 2019. godinu i 

projekcija za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem 

 

Nataša Opačić  - izvijestila je da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića usvojilo prijedlog 

Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2019. godinu i da isti posluje s viškom financijskih 

sredstava. Dječji vrtić Vojnić pohađa 23 (dvadeset troje) djece.  

 

Daje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća dao je 11. točku na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

Točka 12. 

Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. godinu i 

projekcija za 2020. i 2021. godinu s obrazloženjem 

 

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

zasjedao i jednoglasno prihvatio prihvatio Financijski plan Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. 

godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.  

Nataša Opačić pojasnila je da su ukupni prihodi Knjižnice i čitaonice planirani kao i rashodi. 

Od kapitalnih projekata planira se nabava knjižne građe od 55.000,00 preko projekta 

Ministarstva kulture. Vlastiti prihodi od najma knjiga i interneta su 10.000,00 kn. Prihodi iz 

proračuna općine visini od 461.300,00 kn. Inače Knjižnica posluje sa viškom kao i 

dosadašnjih godina. 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 12. na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

Točka 13. 

Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu 

i projekcija za 2020. i 2021. godinu te Plana razvojnih programa s obrazloženjem 

 

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

zasjedao i jednoglasno prihvatio Proračun Općine Vojnić za 2019. godinu i projekciju za 

2020. i 2021. godinu te Plan razvojnih programa s obrazloženjem. 



Nataša Opačić u samo dodatno kratko pojasnila vezano za proračun te istakla da prihodi koji 

su planirani u 2019. godini su 29.266.000,00 kn, rashodi 30.000.000,00 kn s tim što se planira 

viškom od 900.000,00 kn.   

 

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

Glasalo se: 10 (deset) za   

                     1 (jedan) suzdržan. 

Točka 14. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu 

 

Nataša Opačić pojasnila je da je ova odluka vezana za prethodnu tj.13. točku. 

 

Dalje se nije nitko javio pa predsjednik vijeća daje točku 14. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za   

                     1 (jedan) suzdržan. 

 

Točka 15. 

 

Razmatranje i usvajanje Odluke o ukidanju izmjena Odluke o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Vojnić 

 

Nebojša Andrić pojasnio je zašto se donosi ova odluka. Naime po zakonu mora biti jedan  

„zeleni otok“ i ne mogu se svi ukinuti kao što je urađeno odlukom. Općina ima jedan „zeleni 

otok“ i on je ostavljen kod tržnice što je po zakonu samo to tako treba biti i u odluci te se ista 

za to i donosi. 

 

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

Točka 16. 

 

Razmatranje i usvajanje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 

Nebojša Andrić obavijestio je Općinsko vijeće da komunalna naknada neće poskupjeti u 

2019. godini.  

 

Nije bilo zainteresiranih  za raspravu pa predsjednik daje točku 16. na glasanje  

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

Točka 17. 

 

Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju 

Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. godinu 

 

Nataša Opačić podsjetila je kako su ravnatelji proračunskih korisnika općine dužni  dostaviti 

Plan i program svog rada za naredni period te se 17. točka na to i odnosi.  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu pa predsjednik daje točku 17. na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 



 

 

Točka 18. 

 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju  Godišnjeg izvješća o ostvarivanju 

plana i programa  Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2017./2018. godinu 

 

Nataša Opačić izvijestila je Upravno vijeće Dječjeg vrtića usvojilo predmetni Zaključak  

 

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

Točka 19. 

 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno-

obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2018./2019. godinu 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu pa predsjednik daje točku 19. na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 15. sjednicu Općinskog vijeća općine 

Vojnić.  

 

Dovršeno u 10:27 sati  

 

 

Zapisnik vodio       Predsjednik Općinskog vijeća 

Aleksa Šaula v.r.      Ramo Čović v.r.  


