
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće  

KLASA: 023 – 05/145-01/47 

UR. BROJ: 2133/17-01-4/2-15-01 

Vojnić , 16. veljača   2015.godine   

 

 

Z A P I S N I K 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 16 . veljače 2015.. godine 

 s početkom u 09, 00 sati 

 

 

Prisutni : Mladen Matić , Drago Valentić , Luka Užar , Boro Matijević , Dragan Bjelivuk , 

Milorad Martinović , Miloš Mrkić , Branko Eremić  , Mijat Bilić i Mirko Martinović  

 

Ostali prisutni :  

Nebojša Andrić  – općinski načelnik  

Milica Vučinić – Sipić – službenica općine Vojnić 

Nataša Opačić – v.d. pročelnica JUO  

Josip Kurtović- zamjenik načelnika   

 

Započeto u 09 ,00  sati  

 

Predsjednik Vijeća Dragan Bjelivuk pozdravlja sve prisutne i otvara 16. sjednicu Općinskog  

vijeća  i predlaže da se počne s informacijama , prijedlozima , mišljenjima i vijećničkim 

pitanjima  

 

Branko Eremić pita  

 

1. zbog čega se već duže vrijeme ( insistira da uđe u zapisnik )  ne pozivaju mediji na 

sjednice Općinskog vijeća ?   

 

Dragan Bjelivuk  odgovara da se uvijek dnevni red za sjednicu Vijeća stavi na web stranicu 

općine , te da je dostupan svima .  

 

 Luka Užar ima prijedlog da njegova vijećnička naknada od 500 kuna ( a ako je moguće i 

cjelokupan  iznos naknade – da službe ispitaju ) preusmjeri Osnovnoj školi Vojnić na ime 

dječjih obroka., a bilo bi mu drago da još ako netko ima mogućnosti , volje ili želje to isto 

uradi . 

Pitanja  

 

1. Do kud se stiglo sa zakupom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ? 



2. Imali Općina kontakata sa vlasnicima bivše „ Keramike Modus „ koja je imala 

velike prostore zbog mogućnosti da se eventualno nešto dalje pokrene ( najam , 

prodaja ) ?  

 

 

      Nebojša Andrić odgovara  

 

Zahvaljuje Luki Užar na lijepoj gesti i naglašava da će se još provjeriti , ali koliko zna 

vijećnik se ne može odreći naknade ( da bi išao kompletan iznos – dakle bruto iznos ) , jer 

naknade su onakve kakve ih donese Općinsko vijeće . Vijećnik jedino može da napravi trajni 

nalog da se taj njegov neto iznos prebacuje kao donacija . 

 

Prilikom donošenja Proračuna za 2015. godinu bilo je diskusije oko obroka za Osnovnu školu 

i neka skromna sredstva su predviđena školi . Od tih sredstava još ništa nije realizirano , jer se 

i Crveni križ uključio ( a postoji i naznaka da bi Crveni križ sa nivoa Republike Hrvatske 

sufinancirao hranu djeci koja su socijalno ugrožena – popis te djece je napravljen . ) . Ako bi 

se na taj način riješilo , onda bi općina Vojnić novce koje ima na raspolaganju usmjerila na 

drugu djecu .da se smanji cijena njihovog obroka .  

Ako ne bude iz financirano od strane „ Crvenog Križa „ , onda bi općina Vojnić vršila 

sufinanciranje tih obroka za socijalno najugroženiju djecu . U dogovoru je s ravnateljicom 

Osnovne škole i ravnateljicom Crvenog križa i do kraja mjeseca bi to trebalo biti iz 

dogovarano  zaključuje svoj odgovor na  prijedlog  gospodin Nebojša Andrić .  

 

1. Napominje da je općina još davno bila dužna da napravi Plan raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem ( kako navodi još u njegovom prošlom mandatu ) . Tada je Plan i bio gotov . 

Međutim , Općinsko vijeće na dvije sjednice taj Plan nije prihvatilo . U prošlom mandatu 

ističe ,  taj Plan ponovo nije donesen ,  nije ga usvojilo Vijeće  ( iako vijećnici nisu imali 

primjedbe ) .  

Odlukom Vlade RH svi gradovi i općine koji nisu proveli raspolaganje poljoprivrednim 

zemljištem  to je otišlo na državnu razinu gdje je osnovana Agencija za poljoprivredno 

zemljište koja rješava  to  za cijelo područje RH ,  time što sve općine daju po dva člana 

Povjerenstva koje se treba sastati kad se bude odlučivalo za zemljište koje je sa te općine 

To je  napravljeno i prijedlozi su dati i poslani u Agenciju . 

Po njegovom saznanju na području Karlovačke županije ni jedna općina nije riješila niti jednu 

česticu . Naš dio posla je odrađen zaključio je odgovor  na prvo pitanje Nebojša Andrić .  

 

2.Vezano za „ Modus Kermiku „ napominje da je  na neki način i nagovarao vlasnike da 

to stave u funkciju i tako su pokrenuti i pregovori sa CIAKOM i najvjerojatnije će CIAK i 

otkupiti kompletan taj prostor gdje bi došlo do otvaranja nekih novih radnih mjesta .  

Što se tiče plaćanja komunalne naknade Keramika je bila prestala plaćati komunalnu 

naknadu , poduzete su sve mjere i na kraju smo se naplatili ovrhom . To je i jedan način da 

ih se prisili da se to stavi u funkciju ili da prodaju  , zaključio je načelnik Andrić odgovor 

na postavljena pitanja gospodina Užar.  

 

Milica Vučinić – Sipić nadopunjuje odgovor na pitanje o poljoprivrednom zemljištu i 

naglašava da smo do sada u Agenciju u 2 navrata poslali zahtjeve za cca 1 150 čestica 

ljudi zainteresiranih za zakup zemljišta u vlasništvu RH , zahtjevi će se primati i dalje do 

daljnjeg.. Kada općina Vojnić bude na redu za obradu obavijestit će općinu o daljim 

koracima ( informacija od 13. 2. 2015. godine – Željana Ivanuš ) . 

 



Mirko Martinović pozdravlja prisutne i pita  

 

1. put koji vodi sa ceste u Vojišnici prema centralnom groblju ? Put je dosta 

devastiran . Dio puta koji vodi u zaseok Hajdini je potkopan . Misli da je to naš lokalni 

put – vlasništvo općine ( pa i ako nije ) , on je potencijalna opasnost za eventualne 

saobraćajne nezgode . Misli da bi ga bilo dobro sanirati .  

 

2. Novoosnovano poduzeće Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić . Po Zakonu o vodama 

lokalna samouprava je dužna prenijeti svu imovinu na novo osnovano poduzeće – dali 

je to urađeno , dali je taj postupak u toku i način na koji će se ta imovina prenijeti ?  

Prijedlog i sugestija je da općina izvrši do kapitalizaciju sa svojom imovinom , da se 

to tako registrira iz razloga što smo onda i suvlasnici i u nekakvom budućem periodu 

kad se budu okrupnjavale ove vrste poduzeća , ostat ćemo i dalje suvlasnici  

napominje .  

      Ne darovati bez naknade nego da se ide sa do kapitalizacijom zaključuje svoje i 

pitanje i prijedlog gospodin Martinović .  

 

Nebojša Andrić odgovara  

 

1. put za groblje  vidjet će se  s komunalnim poduzećem i Mjesnim odborom što će se u 

ovoj godini biti u mogućnosti , te vidjeti koja je širina puta kao i imovinsko – pravni. 

odnosi . Slaže se ako ništa drugo , bar napraviti 2 ugibališta da se mogu automobili 

mimoići. 

2. novoosnovano poduzeće – proces je završen , poduzeće je registrirano , napravljena 

je revizija imovine jer je knjigovodstvena vrijednost bila niska – napravljena je stvarna 

procjena imovine . , tako da je bilanca podignuta sa 3 na 39.000 000 kuna . Sve je 

stavljeno u temeljni kapital , a općina Vojnić je 100% vlasnik udjela novoosnovanog 

poduzeća. Bio je skoro , nastavlja na razgovoru u Hrvatskim vodama s gospodinom 

Plišić. Zatraženo je da se novoosnovanom poduzeću osiguraju sredstva   u iznosu 

3.500,000 000 kuna za nabavku osnovne opreme da bi novoosnovano poduzeće moglo 

funkcionirati , jer ono sada nema nikakvih strojeva ni sredstava za rad . Trenutno 

nema mogućnosti da Hrvatske vode daju sredstva za opremu , ali će on predložiti da se 

novci nekako daju . Sada od Hrvatskih voda općina Vojnić ne može ništa tražiti , sve 

mora novoosnovano poduzeće .  

 

Boro Matijević  pita  

 

1. Đačke karte za ožujak ? Smatra da je cifra bila velika za veljaču . Nije mu jasan ni 

izračun . 

2. Što se događa sa darovanjem stanova ? Darovanje kuća ide sporo ali ide . Koliko se 

s tim odmaklo ? 
 

Nebojša Andrić odgovara  

 

1.da je došao račun za I mjesec na iznos 27. 378, 00 kuna da općina Vojnić treba sufinancirati 

s tim da je do 19. 01. 2015. godine bio raspust . Za 10/2014  kad je bio pun mjesec plaćeno je 

pod istim uvjetima 16.932 , 00 kuna . Napravit će se analiza i broj đaka  ( ili se povećao broj 

đaka ili je nešto drugo po srijedi ) . U proračunu se više ne može odvojiti nastavlja gospodin 

Andrić . Napominje da smo prošle godine potrošili 600.000 kuna više nego se oprihodovalo . 

Utrošen je višak prenesen iz 2013. godine , a ova godina će biti još teža . Poznato mu je da je 



roditeljima puno platiti 350 kuna . Za 12/2014 godinu općina je platila 24. 130 kuna s tim da 

je općina preuzela još dio ovog troška ( 40% od razlike gdje su roditelji  platili 0 kuna .  Nije 

ni njemu osobno jasno kako se dolazi do ovih iznosa za plaćanje .  

 

3. Na drugo pitanje odgovor , da problem nije u darovanju stanova , nego u postupku 

etažiranja i upisa. Po njegovom saznanju „ usko grlo „ je gruntovnica . Gruntovnica je 

zatrpana poslom , jer je počelo usklađivanje katastra i gruntovnice za k.o. Utinja Vrelo 

i k.o. Krstinja . Dio stanova je proknjižen , drugi dio nije .  

Općina je odradila svoj dio posla zaključio je gospodin Andrić  

 

Branko Eremić pita načelnika Nebojšu Andrić kad već ne zna zašto su tako veliki računi  

1. Zbog čega nije obavio razgovor s Auto transportom ? 
Ima informaciju da je direktor Auto transporta tražio i razgovor i dogovor oko ovoga , gdje je 

načelnik rekao da on ne želi sufinancirati ovu razliku cijene .  

O toj razlici je bilo razgovora  za prošlu godinu . Podsjeća da je država donijela Odluku da 

75% od cijene koju oni propisuju plaća država ,  25%od te cijene plaća Županija i lokalna 

samouprava . Ukupna cijena karte 1.180., 00 kuna (  do Vojnića – razlika do kud dijete putuje 

Krstinja ili npr. Knežević Kosa. . )  Županija ne priznaju nigdje trošak djece gdje djeca 

srednje škole idu iz jedne u drugu Županiju . Tu razliku gdje naša djeca idu u Topusko 

Županija ne prizna nego je plaća općina .  

Ostaje 380 kuna o kojima je razgovarano u prethodnoj godini. , a tada je gospodin Andrić 

rekao da nema stavke u Proračunu i da se zbog toga ne može , ali je ipak iznađen način i svi 

su bili zadovoljni uz dogovor da ćemo za iduću godinu tu stavku predvidjeti i da ćemo je 

financirati u cijelosti onako kako to rade i susjedne općine .  

Nastavlja dalje da i u vrijeme kada država nije ništa plaćala općinu Vojnić su mjesečno karte 

iznosile 40 000 kuna do 50.000 kuna mjesečno za srednju školu . Sad je trošak mjesečno do 

20.000 kuna . Pita se dali će se sjesti i razgovarati s Auto transportom jer kažete da ne znate 

što mi to plaćamo , a djeca idu već dva mjeseca u školu , na koji način se  plaća , a nećete  ni 

da pitate . Stav Auto transporta je da se iznos od 380 kuna podjeli između općine i Auto 

transporta  . Osim toga čini mu se da je rečeno da će se uvesti i neki drugi vozar , a  to  se nije 

dogodilo, zaključuje izlaganje vijećnik Eremić . 

 

Pohvaljuje Luke Užar gest  , ali smatra dok općina ima novaca ne misli da bi vijećnici sa 

svojim dodatkom trebali sufinancirati obrok u školi .  

I dalje smatra da općina treba plaćati topli obrok za svu djecu jer ima novaca .  

 

U 9,40 ušao Jurica Jašinski  

 

Nebojša Andrić odgovara da će isti čas potpisati Ugovor  ako se mjesečno plaća 20.000 kuna 

za prijevoz . Kako objasniti da je za 15 dana vožnje u prvom mjesecu ove godine došao račun 

27.000 kuna  , a plaća se samo 12,5% .  

Općina i Županija su dobrovoljno pristale na ovu subvenciju , za učenike koji idu u drugu 

Županiju , općina je prihvatila i taj dio i plaća se 25% .  

Općina također subvencionira prijevoz studenata . Općina Cetingrad i općina Slunj 

subvencioniraju na isti način kao i mi . Općine koje imaju manji broj učenika  i drugog 

prijevoznika mogu lakše financirati prijevoz , ali godišnje odvojiti za sufinanciranje prijevoza 

učenika   600.000 kuna u ovim uvjetima je ne moguće . Napominje da je obavio razgovor s 

gospodinom Vidmar koji mu je rekao . „ Meni je interes da se đaci iz Vojnića voze badava  . „ 

To je bila klasična ucjena  zaključuje izlaganje i odgovor načelnik Andrić .  

 



Branko Eremić  ponovo pita Nebojšu Andrić dali je on uopće spreman na  razgovor s  Auto 

transportom i naglašava da općina daleko bolje financijski stoji sada nego kada je Eremić bio 

načelnik pa je opet plaćao prijevoz , a općina nema novaca tamo gdje bi ih trebala imati , a 

asfaltira neke seoske putove iz vlastitih prihoda tamo gdje bi trebali tražiti pred pristupne 

fondove , strukturne fondove , a ovo financirati iz vlastitih sredstava .  

 

Eremić Branko postavlja još jedno pitanje načelniku  

 

Kao načelnik dana je informacija da se ne može razdvojiti komunalno poduzeće Vojnić i 

Krnjak iz razloga jer smo mi prilikom potpisivanja ugovora o zajedničkom odnosu svu 

imovinu prenijeli u vlasništvo komunalnog poduzeća pa bi sada Krnjak tu imovinu dijelio s 

općinom Vojnić . ( Pitao ga je jedan djelatni komunalca )   

Moli odgovor jer je to netočna informacija .  

 

Općina Vojnić je svu svoju imovinu prenijela na upravljanje i korištenje i ona je vlasnik te 

imovine . Kod bilo kakvog razdruživanja  imovina prelazi natrag u općinu Vojnić , a ona 

odlučuje kome će je dati na korištenje . Samo ona imovina koju je komunalno poduzeće 

naknadno stvorilo je vlasništvo zajedničkog poduzeća , a sve ono što smo kupovali ( kamion , 

ralica , kombinirka ) i dan danas je vlasništvo općine.  

 

Nebojša Andrić naglašava da je uvijek govorio da sva imovina koja je u vlasništvu 

komunalnog poduzeća Vojnić – Krnjak komunalac d.o.o. 50% te imovine pripada općini 

Krnjak , a 50% te imovine pripada općini Vojnić . Imovina koja je vlasništvo općine Vojnić , 

a dana na korištenje tom poduzeću je vlasništvo općine Vojnić – ona nije upitna . No ako sada 

to zajedničko poduzeće dobije kamion u vrijednosti milijun i pol kuna za koje je sva  sredstva 

dala ( ili će dati ) ,  općina  Vojnić – taj udio prema fondu , ako sutra dođe do razdvajanja 

postavit će se pitanje polovine vrijednosti tog kamiona , 750.000 kuna će pripasti općini 

Krnjak iako ona nije uložila ni lipe .  

Općina Krnjak je ušla s 20.000 kuna  bez da je uzeto u obzir stanje robe u skladištu  koja je 

bila u vrijednosti 300.000 kuna ( tada Vojnić komunalac d.o.o. zalihe cijevi , vodomjera , ...) . 

Mi smo njima dali 50% vlasničkih i 50% upravljačkih prava odgovorio je gospodin Andrić .   

 

Dragan Bjelivuk pita  

 

1. Gdje su ralice općinske ? 

2. Tehnokop –onečišćenje ? 

3. Dali ima šanse da se oformi bilo kakav kamenolom da se ima pijeska ?     

 

 Nebojša Andrić odgovara  

 

1.U vrijeme njegovog prošlog mandata kupljeno je 10 malih vučnih ralica koje su bile 

podijeljene po Mjesnim odborima i date reversima ljudima , neke su vraćene , neke nisu 

uglavnom se zna gdje su . Zimska služba je sada prebačena na naše komunalno poduzeće  

 

2. Onečišćenje kamenoloma – Inspekcija zaštite okoliša po nečijem pozivu je bila u 

kamenolomu Johovo da je izvršeno onečišćenje , paljeni stari kanistri , inspektor je naredio 

analizu tla , te da se izvrši kompletna sanacija . Po nalazima inspekcije i našim Zakonom o 

zaštiti prirode sve se mora voziti u Beč na spaljivanje  i sve to je koštalo općinu Vojnić 

173.000 kuna , s tim što smo mi to sve morali ukloniti jer je tvrtka otišla u stečaj , na adresi na 

kojoj je bio Tehnokop ne može se naći odgovorna osoba . Sada se traži da nam se nadoknadi 



šteta. Pisano je jednom pa drugom Ministarstvu , pa vlasnicima čestice ( oni su odgovorni za 

to što se dešava  na njihovim česticama . ) Tvrtka koja je tamo radila otišla je u stečaj , 

ostavila smeće , dođe inspekcija i naloži nama da to moramo ukloniti Zahtijevao je osobno da 

se pokrene kaznena odgovornost za odgovornu osobu , odnosno direktore tvrtke koja je radila 

jer oni su morali izvršiti sanaciju shodno Zakonu o eksploataciji mineralnih sirovina  .  

Taj kamenolom tamo neće više biti zbog sudskih sporova ( Boško Višnjić je pokrenuo spor ) .  

Nada se da će kamenolom u Loskunji u ovoj godini biti otvoren .  . 

  

 U 09,50 ušla Esmira Galijašević  

 

Boro Matijević  predlaže vezano za đačke karte i insistira ( obraća  se načelniku Andrić )  

razgovor s gospodinom Vidmar i usaglasiti stavove , a prije toga stručne službe vidjeti od kud 

ovi ovoliki iznosi poprilično napuhani . Vidjeti razmjer 12 mjesec/2014,  1/2015 , raspust  , 

dani vožnje i slično . Na koji način je to obračunato ?  

 

Luka Užar se izjašnjava vezano za autobusne karte i račune koje općina dobiva . Moli službe 

općine Vojnić da odmah i točno ispitaju račune , ne može se dogoditi da se ne zna , mora se 

istražiti . i znati za što se dobio račun , kako se plaća i za što se plaća .  

Pita koliko učenika ( srednjoškolaca putuje u Karlovac , dali netko zna da mu kaže ? ) 

 

Mladen Matić  traži da se dostavi za slijedeće Vijeće u pisanom obliku koliko ima učenika 

srdnjo školaraca po pojedinim naseljima ( Knežević Kosa , Maljevac , Vojišnica ..... kolika je 

kilometraža , koliko je prošle godine doznačeno sredstava prema Auto transportu  kako bi 

mogli baratati činjenicama . Isto traži i za studente ) .  

 

Aktualni sat završio u 10, 07  

 

Dragan Bjelivuk daje na usvajanje zapisnik sa 15 sjednice Općinskog vijeća . 

 

Nebojša Andrić konstatira da su na prošloj sjednici Općinskog vijeća bili i njegovi zamjenici 

Nikola Škrgić i Josip Kurtović  

 

Jurica Jašinski  primjedba da nije stavljen njegov prijedlog da se razmotri mogućnost 

smanjenja naknade vijećnicima , članovima Mjesnih odbora , a možda i načelniku i 

zamjenicima načelnika ( stoji u zapisniku )  ,  

 

Mirko Martinović  primijetio da je Niko Franjić upisan 2 puta i 1 nedovršena rečenica ( 

misao ).  

 

Zapisnik sa 15 sjednice Općinskog vijeća  uz navedene primjedbe  ( ispraviti  i izmijeniti  

usvojen sa 11  glasova ) . 

 

Nataša Opačić pojašnjava vezano uz dopis Nike Franjić da mu je osoba za informiranje na 

njegov upit sa 15 sjednice odgovorila , a ovo je sada poslije toga uslijedio dopis. 

 

Jurica Jašinski   predlaže da se u točku dnevnog reda stavi „ Razmatranje i donošenje 

Odluke o smanjenju davanja za članove Vijeća , i Odbora i to 50%  „  

 

Boro Matijević  predlaže u ime Kluba HDZ i neovisnog vijećnika da se s dnevnog reda skine 

točka 17  



Branko Eremić kaže da Klub SDP neće prihvatiti prijedlog Jurice Jašinskog  iz razloga što 

Odluka nije pripremljena  u stručnoj službi .  

 

Jurica Jašinski  napominje da se stavi u razmatranje , na ovom Vijeću se ne mora donijeti 

Odluka , nego mišljenje .  

 

Dragan Bjelivuk daje prijedlog Jurice Jašinski na glasanje . 

 

Glasalo se : 4 ( četiri ) za  

5 ( pet )  protiv  

                  2 ( dva ) suzdržana  

 

Daje na glasanje prijedlog Bore Matijević  

 

 Glasalo se . 6 ( šest ) za  

                    5 ( pet ) protiv  

 

Dragan Bjelivuk daje dnevni red ( bez točke 17 ) na usvajanje .  

 

                                                 d n e v n i    r e d 
1.   Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela Općine Vojnić u 

trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. i  

istupanju iz trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke agencije – KARLA 

d.o.o.  

3.  Razmatranje i donošenje Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i 

nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću  općine Vojnić iz proračuna općine 

Vojnić za 2014. godinu  

4.  Razmatranje i  donošenje Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i         

     nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću iz proračuna općine Vojnić za     

      2015. godinu    

5.  Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju provedbenog operativnog Plana  

      unapređenja zaštite od požara na području općine Vojnić za 2015. godinu 

6.  Razmatranje i donošenje Pravilnika o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste   

      7.  Donošenje Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u  

            Karlovcu  

      8.  Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje  

           zona sanitarne zaštite  

      9. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama za rad Povjerenstva poduzeća Vodovod i  

            odvodnja d.o.o Vojnić  

     10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje ,  

           upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu općine  

     11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje ,    

           upravljanje i održavanje nekretnina u vlasništvu općine  

12. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje na području općine Vojnić  

13. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine  

14. Donošenje Odluke o davanju ovlasti načelniku općine Vojnić za ratifikaciju  

      Sporazuma o preuzimanju upravljanja infrastrukturnih objekata na području općine   



      Vojnić    

     15. Donošenje Odluke o davanju ovlasti načelniku općine Vojnić za supotpisnika ugovora  

            o kupnji vode od općine Cetingrad 

    16. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom u 2014. godini  

17. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. 

godini  

18. Usvajanje Pravilnika o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić  

19. Usvajanje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vojnić  

20. Usvajanje Izvješća o radu načelnika od 30.06. 2014. do 31.12.2014. godine 

21. Donošenje Zaključka o imenovanju mrtvozornika na području općine Vojnić  

22. Razmatranje prijedloga van sudske nagodbe u sudskom sporu između općine Vojnić i „  

„Naše zemlje „  

  

Predloženi dnevni red usvojen sa  10  ( deset  ) za  

1 ( jedan ) suzdržan   

 

U 10 , 30 izašla Esmira Galijašević  

U 10,  31 izašao Branko Eremić  

                                                       

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi  

 

 

Dragan Bjelivuk otvara raspravu po prvoj točci dnevnog reda .  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

 

U 10 , 34 izašao Mirko Martinović  

 

Predsjednik Vijeća daje točku 1 na glasanje  

 

Glasalo se:  8 ( osam  ) za  

 

U 10, 35 ušao Mirko Martinović i Esmira Galijašević 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela općine Vojnić u 

trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – Karla d.o.o. i istupanju iz 

trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije – Karla d.o.o. 

 

Nebojša Andrić pojašnjava da su na Skupštini Karlovačke Razvojne agencije  bili svi gradovi 

i općine članice i Karlovačka županija i donesena je Odluka da općine izađu tj. istupe iz Karle  

a naš udio je bio u Razvojnoj agenciji 1,88%  i da se on rasporedi na gradove i taj će udio  

najvjerojatnije ići  gradu Ozlju tako da bi otprilike svi gradovi imali isti udio radi 

funkcioniranja Karle . Mi više nećemo morati plaćati članarinu , a moći ćemo i dalje koristiti 

usluge Karle , jer će Karlovačka županija pokrivati dio troška .  

Treba donijeti Odluku o istupanju iz Karle i prepuštanju tog udjela gradu Ozlju zaključuje 

objašnjenje gospodin Andrić .  

 

Dragan Bjelivuk daje točku 2. na raspravu . 



Nije bilo zainteresiranih . 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 2 na glasanje  

 

Glasalo se  10 ( deset ) za 

 

 

Točka 3 . 

Razmatranje i donošenje Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i 

nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vojnić iz Proračuna općine 

Vojnić za 2014. godinu  

 

 U 10,55 ušao Branko Eremić  

 

Dragan Bjelivuk daje točku 3. na raspravu  

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

. 

Glasalo se :  10 ( deset  ) za 

                       1 ( suzdržan )   
 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o redovitom financiranju političkih stranaka i 

nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vojnić iz Proračuna općine 

Vojnić za 2015. godinu  

 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 4 na raspravu  

Nije bilo zainteresiranih  

  

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za  

 

Točka 5 . 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju provedbenog operativnog Plana 

unapređenja zaštite od požara općine Vojnić za 2015. godinu  

 

  

Dragan Bjelivuk otvara raspravu po  točci  5.  

 

Jurica Jašinski  pita se ( jer po ovom Planu ne vidi koliko će nas to koštati )  Vidi da je DVD 

uključeno u to sa nekim aktivnostima pa pita  koliko je sat ili dan vatrogasca Koliko je rad 

stroja UNIMOG – a  u čišćenju putova . To nema  podataka ni za prošlu godinu , a to je za 

čišćenje lokalnih cesta . Bitno je vidjeti koliko to vrijedi . Trebamo znati jediničnu mjeru ( 

radni  sat , dan ili kilometar ) .  

 

Nebojša Andrić pojašnjava da je općina Vojnić sukladno Zakonu kao i sve druge općine i 

gradovi u Republici Hrvatskoj dužna da minimalno 5%  od vlastitih prihoda za prethodnu 

godinu da za vatrogastvo . Tu nisu nikakva sredstva mimo toga , nego su sredstva iz 

Proračuna općine iz prošle godine i ta sredstva će biti raspoređena .  

Što se tiče intervencija  ona će biti plaćena direktno iz općinskog proračuna – koliko bude 

intervencija toliko će biti plaćeno.  



Korištenje UNIMOGA za čišćenje lokalnih cesta  – nastavlja da se to ne naplaćuje . 

UNIMOG je bio angažiran na čišćenju županijskih i državnih cesta – prošli su na natječaju , 

vatrogasci su se kandidirali i oni su dobili jedan dio cesta  za zimsku službu .  

Prema našem Planu zimske službe , kompletnu zimsku službu radi naše Komunalno poduzeće 

a u slučaju nevremena i velikih nepogoda   tada se angažiraju vatrogasci i čišćenje snijega je 

tada kao vatrogasna intervencija .  

 

Jurica Jašinski  odgovara da je on pitao za čišćenje i krčenje raslinja , a ne za zimsku službu 

Koliko se naplaćuje UNIMOG kad čisti lokalne ceste ? Bez obzira što su predviđena sredstva  

trebaju se znati koliko koštaju dodatni radovi . Smatra da do kraja nije Plan  napravljen kako 

treba .  

 

Nebojša Andrić  pojašnjava da sva oprema koja se nalazi  u DVD Vojnić prvenstveno se 

koristi za potrebe vatrogastva , zaštite i spašavanja na području općine Vojnić . Krčenje živica  

pored puta  koje se obavljaju u svrhu pročišćavanja , prosjeka , prohodnosti u svrhu zaštite od 

požara . Dakle , ova sredstva koja se prebacuju za redovan rad za DVD Vojnić po Zakonu 

smo dužni da to prebacimo DVD- u Vojnić . DVD Vojnić donosi Plan – raspored tih 

sredstava unutar DVD Vojnić Ukoliko bude više poplava , više požara sukladno tome ta 

sredstva će biti raspoređivana i na kraju godine DVD podnosi izvještaj koliko je sati utrošeno 

za koju aktivnost . Što bude manje intervencijskih aktivnosti , to će više sredstava ostati na 

računu DVD da bi se mogli održavati ovi putovi i sve ostalo .  

DVD općini ne naplaćuje to šišanje . 

 

Mirko Martinović ističe u ime Kluba da je Plan unapređenja zaštite od požara  općine Vojnić 

za 2015. godinu izrađen kvalitetno , stručno i kao takav dokument služi svojoj svrsi i zato će 

ga Klub podržati . 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 5 na glasanje  

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za  

                      1  suzdržan   
 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje  

Pravilnika o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste  

 

  
Dragan Bjelivuk otvara raspravu po točci 6.  

 

Jurica Jašinski se slaže s ovim aktom , međutim smatra da je premali iznos pologa ( 3.000 ) 

kuna Štete koje se naprave mogu biti puno veće . Smatra da bi polog trebao biti 10.000 kuna , 

jer ako neka firma radi ozbiljan posao ona će lako platiti 10.000 kuna .  

 

Nebojša Andrić  pojašnjava da je ovo problem kojem se mora stati u kraj , do sad nije bilo 

nikakve Odluke , ovo je sada naš prijedlog . Ovaj polog je u stvari ako ništa drugo iznos 

kojim se protiv nekog tamo može pokrenuti tužba . Samim davanjem tog novca bit će 

drugačiji i odnos prema tom putu .  

Od Hrvatskih šuma ćemo imati obavijest gdje je doznaka , gdje se vrši izvlačenje , pa će se na 

neki način uvesti reda .  

 



Mirko Martinović smatra da je to akt koji će one koji koriste šume na neki način prisiliti da 

održavaju , popravljaju ono što unište  , slaže se sa tekstom pravilnika . Htio bi reći vezano za 

članak 3. ( iznos od 3.000 kuna )  mogli bi razmišljati da isti dade bjanko zadužnicu do  

50.000 kuna . Tu smo sigurniji . Bjanko zadužnica je instrument osiguranja plaćanja i onda se 

ne mora razmišljati dali je to 3 , 5 ili više tisuća kuna .  

 

Dragan Bjelivuk daje točku 6. ( uz prijedlog Mirka Martinović ) na glasanje   

 

Glasalo se : 11  ( jedanaest   )  za  

 

 

Točka 7. 

Donošenje Zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež  

Županijskog suda u Karlovcu  

  

 

Dragan Bjelivuk daje točku na raspravu  

 

Mirko Martinović  predlaže Dušanku Madžar Lončar  

 

Josip Kurtović pita dali je s gospođom Madžar Lončar obavljen razgovor ?  

 

U 11,00 pauza da se provjeri dali je obavljen razgovor . 

Nastavljeno s radom u 11, 15  

 

Nataša Opačić obavila razgovor s Dušankom Madžar –Lončar koja ne prihvata prijedlog za 

sudca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu .   

 

 Kako nije bilo kandidata to se nije ni pristupilo glasanju .  

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje 

zona sanitarne zaštite  

 

Dragan Bjelivuk daje točku 8 na raspravu . 

 

Mijat Bilić  predlaže umjesto Željke Stilinović – Butorac ,  Milicu Vučinić – Sipić , te da se 

umjesto Musulin Miloša imenuje netko drugi .  

 

Nebojša Andrić pojašnjava da Miloš Musulin kao direktor Vodovod i odvodnje d.o.o. Vojnić 

ulazi u Povjerenstvo po službenoj dužnosti .  

 

Dragan Bjelivuk daje prijedlog kao u materijalima na glasanje .  

 

Glasalo se 10 ( deset  ) za  

                 1 ( jedan  ) protiv 

    

Točka 9- 



Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama za rad Povjerenstva poduzeća Vodovod i 

odvodnja d.o.o. Vojnić 

 

 

Mirko Martinović pita dali se radi o neto ili bruto iznosu . 

 

Nataša Opačić odgovara da se radi o neto iznosu .  

 

Jurica Jašinski pita iz kojih sredstava se plaćaju ove naknade .  

 

Nataša Opačić pojašnjava da općina Vojnić plaća rad tog Povjerenstva . Miloš Musulin nije 

zaposlenik općine Vojnić i ima pravo na naknadu održavali se sastanci za  vrijeme ili van 

radnog vremena . Dalje nastavlja  da mi imamo našu Odluku kojom je regulirano da 

zaposlenici općine Vojnić imaju pravo na naknadu  ako su članovi Povjerenstva ili raznih 

Komisija samo ako u tim Povjerenstvima ,  odnosno Komisijama rade van radnog vremena .  

 

Dragan Bjelivuk daje točku 9. na glasanje uz dopunu da piše neto iznos  

 

Glasalo se : 7  (  sedam   ) za  

                    2  ( dva ) protiv  

                    2  ( dva ) suzdržana      

 

Točka 10 . 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje , 

upravljanje i održavanje pokretnina u vlasništvu općine  

 

Dragan Bjelivuk daje točku 10. na raspravu .  

 

Nebojša Andrić objašnjava da uspostavom novog poduzeća dio opreme koji je općinsko 

vlasništvo ( radi se o MOPEDU )  koji će trebati za djelatnike poduzeća inkasator i nešto 

vodoinstalaterskog alata . I naredne Odluke u ovom dnevnom redu imali smo da ih obavlja 

Vojnić – Krnjak komunalac d.o.o. sada izdvajanjem novog poduzeća , sve te Odluke koje su 

vezane za taj dio posla prebacuju se Vodovod i odvodnji d. o. o.  zaključuje Nebojša Andrić . 

 

Glasalo se 11 ( jedanaest)  za  

 

U 11, 11 sati izašla Esmira  Galijašević  

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje , 

upravljanje i održavanje nekretnina u vlasništvu općine  

 

 

Dragan Bjelivuk  daje točku na raspravu . 

 

Mirko Martinović napominje da je temeljna  Odluka o davanju na korištenje , upravljanje i 

održavanje nekretnina u vlasništvu općine – dajemo na korištenje pita dali se ovdje radi o 

prijenosu vlasništva ili samo na korištenje ? Ako se radi o prijenosu vlasništva , onda bi 

Odluka trebala biti drugačija . Korištenje podrazumijeva da sam ja vlasnik , a dajem nekome 

na korištenje . To je upravo ono što je pitao i kod svojih pitanja   



 

Nebojša Andrić odgovara da je ranije bilo korištenje , ovo je izmjena bivše Odluke koja je 

bila Vojnić – Krnjak komunalac d.o.o. , a mi smo prošle godine donijeli Odluku da se 

imovina prenese u vlasništvo i da to bude temeljni kapital . Ta Odluka zapravo već postoji  i 

van snage je trebalo staviti . Odluku koja se odnosi na Vojnić – Krnjak komunalac d.o.o. 

zaključuje izlaganje načelnik Andrić .  

Mi ovdje radimo izmjenu Odluke kojom smo mi dali Vojnić – Krnjak komunalcu d.o.o. sve 

ove nekretnine . Tu je deponija Kokirevo . Ona i dalje ostaje Vojnić –Krnjak komunalac 

d.o.o.   Znači da dio koji se odnosi na vodovod trebamo skinuti , međutim tu je i kancelarija. –

iz izmjene je vidljivo da se ustupa  , znači ne daje se na korištenje  .  

 

Milorad Martinović traži da mu se pojasni oko kancelarija tko tu ostaje vlasnik ( da ne 

ispadne ćošak Općine smo dali komunalcu ) . 

 

Nebojša Andrić kaže da ovo nije pročišćeni tekst pa je zato teže pratiti .  To je kancelarija 

koju  sada koristi Vodovod i odvodnja d.o.o. , a ne Vojnić Krnjak komunalac d.o.o.  

 

Daje na glasanje uz prijedlog   da se“  u članku 3. pod točka 1.1 1.2 i 1.3 ustupa Vodovod i 

odvodnja Vojnić d.o.o. u vlasništvo , te da se  točka 2 briše u cijelosti „ .  

  

Glasalo se : 9 ( devet ) za  

                     1 ( jedan  ) suzdržan  

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje na području općine Vojnić   

 

Dragan Bjelivuk daje točku 12 na raspravu  

 

Nije bilo zainteresiranih  

 

Glasalo se : 9  ( devet ) za 

                   1 (jedan ) suzdržan   

             

 

Točka 13.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni  

Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  

 

Mirko Martinović  zapravo ažuriramo riječi bivši Vojnić – Krnjak komunalac d.o.o. sa 

Vodovodom i odvodnjom d.o.o. Nije mu jasna temeljna Odluka  jer imamo podnaslov – 

naknada za priključenje ( čita ) . Naknada je prihod proračuna općine . To je ukinuto . 

Temeljnu Odluku je trebalo ili ažurirati ili napraviti novu Odluku . 

 

U 11, 45 pauza  

U 11, 55 nastavljeno s radom  

 

Za vrijeme pauze pronađena i Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne 

vodne građevine KLASA :023-05/12-01/64,  UR.BROJ:2133/17-01-12-03 , od 08. lipnja 

2012. godine ( „ GKŽ 20/12 ) i Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne 



građevine  KLASA: 023-05/12-01/64 , UR.BROJ.2133/17-01-12-04 od 16. listopada 2012. 

godine ( „ GKŽ 37 /12 ) , te je vijećnicima bilo sada jasno ( trebale su u radnoj verziji stajati 

sve tri odluke ) .  

 

U 11, 10 izašla Esmira Galijašević  

U 11, 15 ušao Branko Eremić  

 

Dragan Bjelivuk daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za  

                      1 ( jedan ) suzdržan  

 

  

Točka 14.  

 Donošenje Odluke o davanju ovlasti načelniku općine Vojnić za ratifikaciju 

vodoopskrbe na području općine Vojnić  

 

Dragan Bjelivuk daje točku na  raspravu  

 

Nije bilo zainteresiranih jer je jasno sve iz materijala , pa daje točku na glasanje   

 

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za  

 

Točka 15.  

Donošenje Odluke o davanju ovlasti načelniku općine Vojnić za supotpisnika  

 ugovora o kupnji od općine Cetingrad  

 

Dragan Bjelivuk  daje točku 15 na raspravu  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu pa daje točku na glasanje  

 

Glasalo se. 11 ( jedanaest ) za  

 

Točka 16.  

Usvajanje Izvješća o izvršenju  

Programa upravljanja imovinom u 2014. godini   

 

 

Branko Eremić napominje da su se na Klubu trudili proučiti ovu točku , međutim niti mogu 

vidjeti niti isčitati . U tim tabelama treba da stoji stavka npr . konkretno građenje i izgradnja 

cesta  i izvori prihoda .Tu se sad nitko ne može snaći jer se ne vidi iz kojih prihoda treba koju 

stavku financirati . Bolje neka se ne piše ni ovako .- to su opća financiranja  zaključuje 

vijećnik Eremić . 

 

Nataša Opačić kaže da možda nije trebalo staviti tekuće pomoći nego državni proračun zato 

što je porez na dobit zajednička .   

 

Dragan Bjelivuk primjećuje da je to već drugi put primjedba , pa ako je moguće da se 

napravi da se vijećnici lakše snađu  

 



Daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 10 ( deset  ) za  

                      1 (  jedan ) suzdržan  

 

Točka 17. 

Usvajanje Izvješća o izvršenju  

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini  

 

 

Dragan Bjelivuk otvara  raspravu po ovoj točci dnevnog reda , nije bilo zainteresiranih pa 

daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za  

                     1 ( jedan ) suzdržan  

 

Točka 18. 

Usvajanje Pravilnika o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić 

 

Dragan Bjelivuk daje točku na raspravu  

Nije bilo zainteresiranih  

 

Glasalo se: 11 ( jedanaest ) za  

 

U 12, 15 izašao Mirko Martinović i Branko Eremić 

 

Točka 19. 

Usvajanje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vojnić  

 

Dragan Bjelivuk  otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda  

Nije bilo zainteresiranih pa daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 9  ( devet ) za     

 

Točka 20. 

Usvajanje Izvješća o radu načelnika 

 od 30. 06. 2014. godine do 31. 12. 2014. godine  

 

Dragan Bjelivuk  otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda . 

 

Nije bilo zainteresiranih .  

Daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 6  ( šest  ) za  

                   3  ( tri ) suzdržana  

 

Točka 21.  

Donošenje Zaključka o imenovanju mrtvozornika  

na području općine Vojnić  

 



Dragan Bjelivuk daje točku 21. na  raspravu 

 

Nebojša Andrić napominje da je zadnji put na Vijeću zamolio vijećnike da se ne donese 

Zaključak o prijedlogu za mrtvozornika jer nadležno tijelo nije imenovalo dvije medicinske 

sestre sa područja naše općine , pa sad ponovo traže suglasnost i za one liječnike koji su već 

imenovani mrtvozornicima  

Predlaže da se sada da suglasnost za sve liječnike i medicinske sestre ponovo. 

 

Glasalo se : 9 ( devet ) za  

 

Točka 22. 

Razmatranje prijedloga van sudske nagodbe u sudskom  

sporu između općine Vojnić i „ Naše zemlje „   

 

Dragan Bjelivuk daje  pojašnjenje kao predsjednik Vijeća i kao upravitelj zadruge budući je 

ovu točku uvrstio u dnevni red. 

Informira o slijedećem . Geneza problema kreće od 2008. godine prekidom ugovora o davanju 

od strane općine . Problem je počeo kad je zadruga  počela da realizira jedan projekt vrijedan 

500,000 kuna priveden kraju ( novac od Ministarstva poljoprivrede ) . Tada je netko 

očigledno ima namjeru da  raskine ugovor i kompletan proces tada dolazi do suda .  

Prije nego se došlo do suda postojala je želja da se sve shvati i razumije da se ne ide na sud. 

Nije međutim bilo razumijevanja od tadašnjih Općinskih vlasti ( tadašnja načelnica ) . U više 

navrata je zadruga upućivala dopise ( postoje pismeni tragovi ) da se taj dio završi i dovede do 

kraja na jedan normalan način . Ipak je došlo do sudskog spora  koji traje do danas . ( prelazi 

nekih 7 godina ) .  

Međutim proces je pri kraju . Daje kronologiju – više puta su upućivani dopisi Vijeću ( Dušan 

Crnković , Milan Leljak – predsjednici Vijeća ) i svi su odbijali da se na Vijeću čak i 

upoznaju o čemu se radi . Sudski spor traje , troškovi rastu za obadvije strane . Pod zadnje je 

sutkinja prihvatila sudsko vještačenje za izgubljenu dobit zadruge zbog nečijeg hira . Sud još 

nije donio presudu , sud će donijeti presudu jer je vještak napravio svoj prijedlog . Sud je sam 

odredio vještaka  

Među stanovništvom stalno imamo kruženje koje kakvih priča , ima potrebu i kao predsjednik 

Vijeća da taj dio demantira . Pokazao je osobno da želi da u Krstinji nešto ima , a priče idu da 

je spor samo zbog njega . Ni on osobno ni „ Naša zemlja „ ne želi biti kočnica . Uvijek se bilo 

za dogovor i za sporazum, a kako nije bilo razumijevanja iz tog razloga je i došlo do suda. 

Općina Vojnić može doći u situaciju da izgubi spor ( vrlo vjerojatno ) Ne želi da snosi dio 

odgovornosti kao predsjednik Vijeća da to nije htio ponuditi da se taj dio makar ublaži . Htio 

je da se ublaži u toku procesa , jer se nudila nagodba ( koja je kategorički odbijena ) Iznosi su 

bili puno manji ( od onog što je vještak sada procijenio ) . Grubi izračun , a koji se poklapa sa 

onim seoskim što kruži po kafanama . Prelazi milijun kuna . Svakim mjesecom iznos raste .  . 

To je problem za općinu ako dođe do konačnog izvršenja sudske odluke . Iz tog razloga je i 

on osobno i skupština rekla da bi opet bilo dobro da se ponudi nekakva mogućnost nagodbe 

On će prije koristiti općini nego zadruzi  , jer zadruga ne očekuje da će izgubiti spor . Idu pred 

pristupni fondovi i u cilju mu je  da se taj dio stavi u funkciju . , a zgrada je i dalje u 

propadanju . Krstinja nema benzinsku pumpu , a ljudi stalno pitaju kad će i što će biti.  

Nemaju tamo benzin , nemaju trgovinu ,  

Smatra da će problem biti još veći ako dođe do realizacije sudske odluke . Smatraju i on 

osobno i zadrugari da bi bilo obostrano korisno da se napravi  van sudska  nagodba  i sigurno 

će manje biti nego po konačnoj sudskoj odluci .  



Ne želi da mu se prigovori da kao predsjednik Vijeća nije htio ništa reći . Kao član zadruge će 

biti za nagodbu , a temeljem zaključka koji će biti donesen na ovoj sjednici . Dali ste za to ili 

da pustiti  da sud ide do kraja zaključio je svoje izlaganje Dragan Bjelivuk .  

 

Otvara raspravu i napominje da zna i da je  svjestan da se ne bi postavilo pitanje jeli bio u 

sukobu interesa. Sada ovdje zastupa interese općine .   

 

Jurica Jašinski   

smatra da se tu ne mogu postavljati neka druga pravna pitanja . Dali se može razgovarati , 

naravno da može , ali ne o nekim stvarima koje su bitne za taj spor .Moramo iz tog razloga 

biti pažljivi jer tu može doći do pravnih problema . Smatra da je svaka nagodba bolja od 

sudskog spora . Na temelju ovoga što je pisano nemamo niti jednih parametara da kažemo da 

ili ne . Možemo samo reći kada bi došao prijedlog sa vaše strane da možemo razmotriti 

prijedlog , ali u ovom trenutku ne možemo ništa dalje  napraviti  zaključuje vijećnik Jašinski .  

 

Luka Užar nije do sada bio vijećnik pa nije upoznat sa problemom , zna samo da postoji 

sudski spor , a i nema nikakvog papira (  prijedloga ) pa se ne može raspravljati o meritumu 

stvari jer ga nema . Hipotetska tumačenja da će „ naša zemlja „ dobiti spor protiv općine 

Vojnić , znači ako treba glasati zapravo i ne zna za što bi glasao ,  što bi zapravo bilo ispravno 

O ovome svemu , bolje rečeno o nagodbi trebali bi imati na stolu prijedlog nagodbe , a u 

prijedlogu će biti i sadržana bit stvari zbog čega je došlo do nagodbe . Nema potrebe o svemu 

ovome sada raspravljati  na pamet .  

Ako smatraju i jedna i druga strana da ima potrebe za nagodbom da se stvori prijedlog onda 

će se osobno uključiti . Smatra da odgovornost za svaki spor snose obje strane neka više neka 

manje ili jedna svu odgovornost , a druga nikakvu .  

Dragan Bjelivuk odgovara da je sud insistirao na vještačenju . I druga strana je insistirala da 

se provede vještačenje . Sudski vještak kojeg je odredio sud je napravio procjenu . To nije 

ništa osjetljivo , o tome se može raspravljati , a dali će se donijeti Odluka ili Zaključak ovisi o 

vijećnicima . Ne insistira na ničem . 

Jurica Jašinski  predlaže da zadruga „ Naša zemlja „ da prijedlog nagodbe prema općini  i da 

se o tome raspravlja .  Vijeće bi trebalo dati par ljudi koji će raspravljati o tom prijedlogu bez 

vašeg prisustva i vašeg saznanja . Vi ste tu u sukobu interesa i morate paziti što pričate i uz 

pravnu pomoć nekoga tko nam može reći u kojoj se situaciji mi sad tu postavljamo , obzirom 

na vašu funkciju tu u vijeću .  

Druga stvar koja se postavlja je ukoliko dođe do nagodbe , što je sa štetom i tko je nanio štetu 

u slučaju da mi to moramo platiti . Ako je nagodba onda imamo problem . Ako je sudska 

presuda ona imamo mogućnost  tražiti nadoknadu štete .  

Dragan Bjelivuk odgovara da je smatrao da u tom smislu rasprava i ide i da vijećnici daju 

svoje mišljenje . 

Nebojša Andrić  napominje da se u većem dijelu slaže s izlaganjem vijećnika Jašinski . 

Svima bi bilo puno lakše da se ne radi o Općinskom vijećniku i predsjedniku Vijeća . Što se 

tiče sukoba interesa tu je zakon jasan . Dragan Bjelivuk ne smije glasovati , ne smije 

odlučivati niti u jednoj odluci gdje je on vezan . U slučaju da Općinsko vijeće donosi Odluku 

on ne smije glasovati . On kao načelnik općine osobno smatra , a i smatrao je da je suma od 

milijun kuna velika , a  u više navrata se tražilo vještačenje jer je cifra prevelika i spor još nije 

gotov . Dok se ne riješi on je neizvjestan , onda postoji drugostupanjski postupak , uglavnom 

to se može vući godinama. Sad s jedne strane imamo nagodbu , a s druge strane imamo 

postupak gdje može doći do višemilijunskog iznosa . Prvenstveno zastupa interese općine 

Vojnić i zalagat će se na svim parnicama da ta naknada bude što manja  i da općina ako je 

moguće dobije taj spor  



U to vrijeme gospođa Božidara Turnšek bila je odgovorna osoba koja je donijela tu Odluku . 

Dakle imamo odgovorne osobe i protiv njih se može pokrenuti postupak . I onda će ODO 

utvrditi krivnju i eventualno nadoknadu štete .  

Boro Matijević  konstatira da spor postoji i u njemu dvije strane . Obzirom da  sudski 

postupak  još traje nije dobro o tome donositi Odluku , jer bi u tom slučaju prejudicirali 

sudsku odluku , a smatra da je postojanje bilo kakve nagodbe bespredmetno , jer ako se 

pristaje na nagodbu onda priznajemo da je općina u krivu i da smo izgubili spor . Smatra da 

određeni krivci postoje i ako bude bilo načina i dođe li se u poziciju da općina kao subjekt 

izgubi spor , osobno smatra da treba tražiti odgovornost od onoga tko je doveo do ovakve 

situacije . Raspravljati treba , ali ne pristajati na nagodbu jer se faktički priznaje da smo krivci 

u postupku .  

Dragan Bjelivuk odgovara da sud dopušta takav vid nagodbe , ako se stranke u sukobu mogu 

dogovoriti , ali je istina i da je to prejudiciranje sudske odluke .   

Jurica Jašinski  boji se ako će spor trajati duže , pa postoji mogućnost da nastupi zastara za 

nekog tko je bio odgovoran za to . Moli da se prestane raspravljati o tome ( jer se sve dublje 

ulazi u neke stvari koje se tiču spora ) , da „ Naša zemlja „ da svoj prijedlog i da neke stručne 

službe to odrade .  

Branko Eremić ne želi ići toliko unatrag . Zanima ga tko je potpisao dopis koji je poslala 

Skupština zadruge .  

Dragana Bjelivuk odgovara da ga je potpisao predsjednik Skupštine .  

Branko Eremić nastavlja da taj dokument kao takav ulazi u dnevni red bez akata iz kojih bi 

nešto vidjeli , a drugo što pita je  „Tko donosi odluku po pitanju ovog ? Vijeće ili izvršna vlast 

? Izgleda da se ponašamo kako kome odgovara  , malo se prebaci na izvršnu vlast , a malo na 

predstavničko tijelo ? Ovdje se konkretno radi o sudu , koji postupak je tada pokrenulo 

tadašnje poglavarstvo sa načelnikom /com na čelu – izvršna vlast . Izvršna vlast odgovara za 

imovinu i za financije , zato i ne vidi da Vijeće ovdje donosi bilo kakav pravni akt , kojim 

ćemo regulirati ono što će implementirati izvršna vlast .  

Napominje da je prvi ako treba da se nešto nagodi , ali nemojmo ići u raspravu ( obraća se 

Draganu Bjelivuk ) i kaže da je njega odvjetnik pred 3 godine tražio i odvjetnika Dragana 

Bjelivuk da se nagode . Ponavlja da ga osnovno što je interesira tko donosi Odluku .  

Milica Vučinić – Sipić  odgovara da je tužba podnesena i potpisana od strane općinske 

načelnice 03. veljače 2009. godine . Osobno neće komentirati ništa dok presuda ne bude 

donesena i pravomoćna .  

Dragan Bjelivuk  odgovara da je on nudio nagodbu i u to vrijeme priča je bila za nekih 

500.00 kuna  i osobno je nudio da općina plati 250.000 kuna i da se taj dio priče završi , ali 

općinska strana nije željela nagodbu .  

A o traženju odgovornosti za Božidaru upravo je smiješno , jer je ona tada donijela takvu 

odluku , a sud će presuditi .  

Dragan Bjelivuk naglašava da će tražiti od vijećnika da se pokrene spor protiv onog tko je 

pogrešno procijenio da se u spor ulazi ( ako općina izgubi ) . Pojašnjava da je općina 

napravila tužbu , a zadruga protu tužbu .  

Nebojša Andrić kaže da općina ako je pokrenula tužbu protiv bilo koga i smatrala da je to u 

redu to je legitimno , ima pravo da pokrene , a sud će odlučiti tko je kriv , a tko nije. Nije u 

redu što je načelnica naredila bespravno provaljivanje objekta , silom je ušla u objekt. To je 

protuzakonito  To nam je opterećenje u samom sporu . Sudski spor je nešto drugo . 

Odgovornost može biti za protuzakonito ponašanje .  

Dragan Bjelivuk pita Juricu Jašinski dali želi da njegov prijedlog ide na glasanje .  

Daje prijedlog zaključka ( „ Vijeće ne prihvata raspravu o ovoj točci , te da se Skupština 

zadruge obrati načelniku sa ponudom za van sudsko poravnanje „ )  

 



Međutim o zaključku se nije moglo glasati jer su vijećnici jedan po jedan napuštali sjednicu .  

 

 

Predsjednik vijeća je po iscrpljenom dnevnom redu  zahvalio vijećnicima i zaključio 16. 

sjednicu Općinskog vijeća u 12,07. 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                               Predsjednik 

Milica Vučinić – Sipić                                                                              Dragan Bjelivuk, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Općinsko vijeće  

KLASA: 406-01/14-01/76 

UR.BROJ:2133/17-01-14-01 

Vojnić , 22. prosinac 2014. g. 

 

 

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13 ) , 

Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 22. prosinac 2014. godine 

donijelo je slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvata se ponuda Damira Crnković iz Vojnića , A. Hebranga 32 za otkup dijela ( po izmjeri 

ovlaštenog geometra ) kč. br. 4803/7 k.o. Vojnić po Proketu potrebnom za završetak 

Krešimirove ulice u Vojniću  , po cijeni od 75,00 kn za četvorni metar .  

 

Ovaj  Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „  Glasniku Karlovačke 

županije „  

 

 

                                                                                                                      Općinsko vijeće  

                                                                                                                          Predsjednik  

                                                                                                                       Dragan Bjelivuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Općinsko vijeće  

KLASA: 015-06/14-01/04 

Ur.broj:2133/17-01- 14-01 

Vojnić , 22. prosinac 2014. 

 

 

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13 ) , 

Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 22. prosinac 2014. godine , 

donijelo je slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se zahtjev MO Radonja i MO Vojnić za preimenovanjem ulice Donji Vojnić , 

Gornji Vojnić i Hajdini u naselja  . 

 

Nakon stupanja na snagu ovog Zaključka pripremit će se izmjena Odluke o komunalnoj 

naknadi ( GKŽ 41/2010 ) , čime će navedena naselja prijeći iz I zone u II zonu za plaćanje 

komunalne naknade .  

 

Ovaj Zaključak  stupa na  snagu osmog  dana od dana objave u   „ Glasniku Karlovačke 

županije „.  

 

 

                                                                                                                          Općinsko vijeće  

                                                                                                                              Predsjednik 

                                                                                                                           Dragan Bjelivuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Općinsko vijeće  

KLASA: 040-01/14-01/322 

UR.BROJ:2133/17-01-14-01 

Vojnić , 22. prosinac 2014. g 

 

 

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ broj 45 /13 ) 

Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj  22. prosinac 2014. godine  

donijelo je slijedeću  

 

 

O D L U K U 

 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji „ Osnivanje i ulaganje u opremanje i razvoj 

poduzetničkih zona na području Karlovačke županije .  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku Karlovačke županije „. 

 

 

                                                                                                                  Općinsko vijeće  

                                                                                                                      Predsjednik  

                                                                                                                    Dragan Bjelivuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Općinsko vijeće  

KLASA:023-05/14-01/322 

UR.BROJ:2133/17-01-14-01 

Vojnić , 22. prosinac 2014. g.  

 

 

Na temelju članka 28. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13 ), 

Općinsko vijeće općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 22. prosinac 2014. godine 

donijelo je slijedeći  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Odbija se zahtjev Doma zdravlja Vojnić iz Vojnića , A. Hebranga 24 za prihvaćanje 

prijedloga i donošenje Zaključka za imenovanje MIRNE RAVLIĆ OIB 53158311890 iz 

Zagreba , Peršinci 5 za mrtvozornika za područje općine Vojnić. 

 

Ovaj zahtjev se odbija do donošenja konačne Odluke od strane nadležnog tijela za 

imenovanjem mrtvozornika za područje općine Vojnić medicinskih sestara Doma zdravlja 

Vojnić MARINKE NESTOROVIĆ i ANITE KLASAN .  

 

 Ovaj Zaključak  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Glasniku Karlovačke 

županije „ .   


