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Z A P I S N I K 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 26. veljače 2019. godine s 

početkom u 09,00 sati  

 

 

 

Prisutni : Ramo Čović, Drago Valentić, Slađana Čavlović, Ivan Bego, Azim Durmić,  

Juro Bijelić, Mile Knežević, Milorad Martinović, Miloš Mrkić, Nikola Eremić. 

 

Odsutni : Nebojša Oparnica, Đuro Šaula, Ljubica Brkić 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, Ilija Kalem – građanin općine Vojnić.  

 

Započeto u 09,00 sati  

 

Ramo Čović (predsjednik općinskog vijeća) pozdravlja sve prisutne, stručnu službu, te gosp. 

Iliju Kalema koji je kao građanin na sjednici, konstatirao je da je prisutno 10 (deset) općinskih 

vijećnika od ukupno 14 (četrnaest) vijećnika, te je otvorio sedamnaestu sjednicu Općinskog 

vijeća općine Vojnić i predložio da se pređe na informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička 

pitanja. 

 

Nebojša Andrić javio se za riječ, pozdravio sve nazočne. Izlaganje je započeo sa 

informacijama vezanim za materijale za sjednicu vijeća u kojoj je i CD, a vezan za programe 

koji su zacrtani “Slovinjskom deklaracijom“, a što je ujedno odgovor i pojašnjenje na 

vijećničko pitanje gdin. Milorada Martinovića za sjednicu Vlade Republike Hrvatske koja je 

bila nedavno u Karlovcu. Također poslije te sjednice Vlada je donijela da Karlovačka 

županija donese operativni plan za grad Slunj, općine Krnjak, Cetingrad, Rakovica, Saborsko, 

Plaški i Vojnić. I predviđeno je da će za njih biti izdvojena sredstva od oko 150 mil. kuna za 

projekte koji se kandidiraju. S toga je iznimno bitno da što prije dobijemo što veći broj 

građevinskih dozvola odnosno glavnih projekata za stvari koje ćemo raditi u Vojniću, te je 

pozvao i vijećnike da daju ideje što bi mogli još raditi od infrastrukturni – razvojnih programa 

šta bi još mogli razraditi. U “Slovinjskoj deklaraciji“ imamo bazu podataka za projekte koji su 



u idejnoj fazi, glavnog projekta, građevinske dozvole. Radna skupina za operativni plan 

sastaje se jednom tjedno svakog utorka,  naša djelatnica Karolina Šikljan je zamjenica 

predsjednika radne skupine, tu smo na izvoru informacija i tako da možemo prednjačiti u 

povlačenju tih sredstava.    

         Nagovijestio je da će slijedeća sjednica vijeća biti uskoro možda već idućeg tjedna. 

Obavijestio je prisutne vijećnike da će se Općina Vojnić kreditno zadužiti za 3 mil. kuna za 

projekte koji su u fazi izgradnje. Općina plati vlastitim sredstvima izvođačima radove i onda 

dobije povrat sredstava od ministarstava je 7-8 mjeseci, sada ta sredstva od oko 3 mil. 

nedostaju pa da izvođači ne čekaju treba se kreditno zadužiti na 5 godina, 60 rata, kamate s 

u 2,80%, Vlada treba dati suglasnost za to odnosno ministarstvo financija, a vijeće treba 

donijeti odluku, ali prije tog upravni odbor banke mora donijeti odluku oko kamata i roka 

otplate da će to onda ići na vijeće. Za Općinu Vojnić pogodni su ovi projekti i programi 

povrat sredstava 100%, a kod nekih je učešće od samo 15% posto što Općina mora osigurati. 

Mnogo nam je lakše kad se javimo sa 6 konkurenata nego kad ih je 428 koliko je općina i to 

nam je velika prilika i vidljiva korist za našu zajednicu. Izašli su natječaji od ministarstva 

graditeljstva i regionalnog razvoja tu pripremamo projekte ako što je obnavljanje kino-

dvorane  gdje nam je odobreno od 324.000,00 kn Ministarstva kulture i idemo na javni 

natječaj gdje bi uredili kino-dvoranu sa najsuvremenijom 3D opremom i kompjuterskom 

distribucijom filmova tako da će se najnoviji filmovi moći prikazivati u Vojniću i tako ćemo 

našim građanima i građanima susjednih općina moći pružiti jedan kvalitetniji dio kulturnog 

života. Općina je kandidirala za razvoj sportskih terena i to teniskog igrališta koje je pored 

veterinarske stanice gdje bi se stavila nova podloga i postavila ograda i korištenje bi bilo 

besplatno svim našim građanima i djeci, a kada se napravi to tenisko igralište općina bi platila 

i nastavnika tenisa za vrijeme ljetnih školskih praznika. 

  

Ivan Bego – javio se riječ poslije izlaganja načelnika, pozdravio nazočne i postavio dva 

pitanja. Prvo pitanje bilo je vezano za asvaltiranje Sisačke ulice koje je na zadnjem vijeću 

postavila gđa. Kalem. Pojavila se inicijativa građana koji su spremni sufinancirati asvaltiranje 

Sisačke i Tomislavove ulice pa da načelnik pojasni to. Drugo pitanje vezano je za otvaranje 

stanice hitne pomoći i do kuda se tu stiglo.  

 

Nebojša Andrić  - načelnik je odgovorio da se očekuje građevinska dozvola pa da bi mogli za 

to asvaltiranje i most kandidirati kroz neki akcijski operativni plan da to tako prođe jer ni 

jedno ministarstvo ne kandidira izgradnju mostova. Ako su građani voljni sami sufinancirati 

sa 30% asvaltiranje to se može i staviti u plan i nije problem. Angažirali smo projektante da 

vide mogućnost alternativnog pravca izlaska ove ceste na cestu uz potok iznad Cvije jer će to 

trebati kada se bude gradio most jer bi radovi trajali oko godinu dana.  

Što se tiče hitne medicinske pomoći u Vojniću: općina je preuzela financiranje kompletne 

projektne dokumentacije i platila je i to je u tijeku i čim bude dobivena građevinska dozvola u 

trećem mjesecu Zavod za hitnu medicinsku pomoć ide ka natječaju i potom izgradnji koja bi 

trebala biti urađena do kraja godine, a Zavod za hitnu će opremiti stanicu sa opremom za što 

je već osigurao sredstva u proračunu. 

 

Azim Durmić – javio se za riječ, pozdravio sve prisutne i postavio pitanje vezano za 

asvaltiranje ceste prema groblju u Širokoj Rijeci odnosno prema mezaru u Širokoj Rijeci, 

zahtjev upućen još 2014. godine. 

 

Nebojša Andrić – načelnik je rekao da dugo nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi i tek 

je prošle godine to riješeno, cesta je ucrtana  i na općinsko vijeću je donesena odluka  da je to 

općinska cesta i u ovoj godinu će se asvaltirati kroz lokalnu program. 



    

Miloš Mrkić – javio se za riječ, pozdravio sve nazočne i postavio pitanje vezano za 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji bi trebali biti riješeni da bi se kroz „Slovinjsku 

deklaraciju“ mogli sprovesti projekti uređena spomenika na Petrovoj Gori, centralne 

partizanske bolnice, akva parka, planinarski dom koji je na zapuštenoj državnoj zemlji. Pošto 

se radna skupina sastaje jednom tjedno zanimalo ga je kako se ide po tom pitanju i rješavanju 

imovinsko-pravnih odnosa vezanim za to jer ima dosta stvari koje će ići sporo. 

Nebojša Andrić – je odgovorio da se imovinsko-pravni odnosi se sustavno rješavaju: da su 

sređeni imovinski odnosi za kogeneraciju na bio masu kupljene su sve čestice, za akva park 

potrebno je još samo poslati punomoć za posljednju česticu u Srbiju i tako da se isplati pa se 

odmah ide na glavni projekt. Što se tiče partizanske bolnice država je vlasnik i tu neće biti 

problema, potrebna je smo suglasnost ministarstva kulture a pošto mi svake godine po nešto 

obnavljamo, prošle godine 1 zemunicu i 1 kolibu i uvijek se nešto popravlja tako da neće biti 

problema oko toga. Jedino je problem spomenik na Petrovcu jer je na više katastarskih čestica 

koje se nalaze u vlasništvu tri općine. Spomenik je na čestici u vlasništvu Općine Gvozd, 

parkiralište u vlasništvu Općine Vojnić koja i najviše skrbi oko toga. Potrebno je da se uključe 

sve tri općine i da se napravi jedan veliki projekat jer su to ogromni novci. 

 

Ramo Čović – zahvalio se načelniku, te je među informacije naveo ispravak zaglavlja Odluke 

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj u kampu (Službeni glasnik 

Općine Vojnić 1/19) gdje se riječi u zaglavlju „ Na temelju članka 17. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu na  dohodak („Narodne novine“ , br. 106/18) zamjenjuju sa 

riječima „Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak („ Narodne novine“ 

br. 115/2016, 106/2018), članka 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti 

iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br.01/2019)“  

 

 

Nataša Opačić – kratko je pojasnila da je to informacija vijećnicima po naputku ureda 

državne uprave da je u preambuli trebalo promijeniti samo članak umjesto 17. treba 57.  

 

 

Dalje se nitko nije javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 16. 

sjednice Općinskog vijeća. 

Zapisnik sa 16. sjednice usvojen sa 10 (deset) glasova za.  

 

Ramo Čović (predsjednik vijeća) - prelazi na dnevni red: 

 

1. Zaključak o usvajanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za 2018. godinu 

2. Razmatranje i usvajanje Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge 

    prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

    području Općine Vojnić 

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom redu 

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

    infrastrukture u 2018. godini 

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom u 2018. 

    godini   

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u 

    vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama 

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i 



   nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić iz Proračuna Općine 

   Vojnić za 2019. godinu 

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Vojniću  

    u vlasništvu Općine Vojnić  

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu knjižnice i čitaonice Vojnić za 2018. godinu 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu DVD-a Vojnić za 2018. godinu 

11. Razmatranje i usvajanje Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Plana unapređenja 

     zaštite od požara na području Općine Vojnić u 2018. godini 

12. Razmatranje i usvajanje Provedbenog operativnog plana unaprjeđenja  zaštite od požara 

       na području Općine Vojnić za 2019. godinu 

13. Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu općinskog 

       načelnika za 2018. godinu 

14. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programu utroška sredstava ostvarenih od 

     prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

      Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. godini 

15. Razmatranje i usvajanje Zaključaka o dodjeli javnih priznanja 

 

i predlaže da se sa dnevnog reda povuče točka 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o 

raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Vojniću u vlasništvu Općine Vojnić  jer se radi 

o tome da je kupac nekretnine koja je u vlasništvu Općine Vojnić tražio novu procjenu 

vrijednosti nekretnine i dok se to ne riješi ne može se bez utvrđene cijene prodavati predmetna 

nekretnina te se točka zato i povlači sa dnevnog reda. 

 

Ramo Čović (predsjednik vijeća) daje na glasanje dnevni reda 17. sjednice općinskog vijeća 

Općine Vojnić bez točke 8.  

Glasalo se: 10 (deset) za 

 

 

Točka 1. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za 2018. godinu 

 

 

Nikola Eremić – iznesao je mišljenje da bi kod ove točke trebao nazočiti sjednici vijeća i 

direktora komunalnog poduzeća. Pošto je uspoređivao količinu prikupljenog otpada u 2017. i 

2018. godini zanimalo ga je gdje je razlika od oko 286 t otpada i da li je to završilo u šumama, 

potocima. Ukazao je na to da se noću u Vojniću ne mogu otvoriti prozori zbog dima jer 

građani spaljuju otpad. Neki otpad odvoze u Karlovac, neki u Topusko. Direktor komunalnog 

poduzeća trebao bi o tome imati izvještaj i pitao je gdje je financijski izvještaj o komunalnom 

poduzeću a poduzeće je prošle godine uzelo i kredit za poslovanje od 100.000,00 kn. 

 

Nataša Opačić (pročelnica) – kratko je pojasnila da financijsko izvješće Komunalac Vojnić 

dostavljaju skupštini, a vijeću samo plan o gospodarenju otpadom. 

 

Nebojša Andrić odgovorio je da se u potpunosti slaže sa većinom što je rekao gdin. Nikola 

Eremić vezano za tu problematiku. Naveo je da Izvješće o Planu gospodarenja otpadom 

podnosi načelnik, a donosi ga općinsko vijeće i to je u stvari statistički podatak o stanju. 

Uvođenjem mjere razdvajanja komunalnog otpada stvorena je ta razlika u manjoj godišnjoj 

količini prikupljenog otpada jer je odvojen bio otpad, više nema šute, cigle, živice, wc školjki.  

Još uvijek postoje ljudi koji spaljuju plastiku iako komunalno poduzeće besplatno odvozi 



plastiku, papir, staklo, karton. Takvi građani se moraju prijaviti i kazniti jer tako se radi u 

čitavom svijetu. Ljudi spaljuju i opasni otpad što je direktno štetno za sve nas i moramo se 

boriti protiv toga i raditi na tome da poboljšamo sustav. Dio smeća fali i ekonomski je 

neodrživo za naše komunalno poduzeće da se prođe kroz pet sela i da samo pet kuća ima 

smeće. Ponovo se uvodi mjesečni paušal gdje će svako domaćinstvo dobiti minimalnu 

količinu od 40 litara i to će iznositi 30,00 kn i biti će dvomjesečno obračunsko razdoblje. 

Većina građana odvaja smeće i mi trebao ići ka tome da poboljšamo sustav i to pratimo i svi 

skupa da djelujemo i mi to moramo da sprovedemo.  

  

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

Glasalo se: 8 (osam) za,  

                   2 (dva) protiv. 

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i usvajanje Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Vojnić 

 

   

Nikola Eremić – iznio je pitanje šta će biti sa starijim domaćinstvima gdje ima jedna osoba i 

gdje neće skupiti 40 l otpada i ona će biti izjednačena sa domaćinstvima gdje je po 7 i više 

osoba, a platiti će isto. Financijski privremeno biti će bolja situacija u Komunalcu, a šta je sa 

onim otpadom preko 40 l i dalje će odlaziti u Karlovac, Topusko, potoke, šumu, spaljivat će 

se i dalje. 

Nebojša Andrić – je odgovorio da je ranije postojala odluka da se ta usluga plaćala po broju 

članova domaćinstva ali je zakon to zabranio jer je količina otpada jedino mjerilo. Komunalno 

poduzeće ima pravo na jedan fiksni dio cijene za održavanje hladnog pogona i mi smo u taj 

fiksni dio ljudima dali vrećice koje vrijede  trajno da bi ljudi počeli razdvajati otpad i stekli 

naviku razdvajanja otpada. Jedini ispravni sustav u potpunosti bilo bi vaganje otpada odnosno 

da su kante čipirane i da kamioni imaju vagu tako da se na kućnom pragu odmah važe otpad, 

ali to je veoma skupo oko 3.000.000,00 kn i mi to ne možemo uvesti. S toga je ovo optimalna 

opcija. Uz to je naveo da Općina Vojnić više nemamo svoju deponiju smeća i da sada to 

plaćamo, a pozvao je vijećnike da vide kolika je cijena te usluge u drugim općinama. 

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 2. na glasanje. 

Glasalo se: 8 (osam) za,  

                   2 (dva) protiv. 

 

 

                                                                   Točka 3. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom redu 

 

Josip Kurtović – javio se za riječ, pozdravio sve prisutne i samo kratko pojasnio odluku da je 

morala biti donesena sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu i po njoj će postupati i 

komunalni redar. Prošla je savjetovanje sa javnošću, prilikom donošenja odluke gledalo kako 

je u susjednim općinama i da bude uravnotežena. 

 

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

Glasalo se: 10 (deset) za. 



 

 

Točka 4. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

 

Nataša Opačić – samo je kratko pojasnila da vijeće u godini do 31.03. donosi izvješće o 

izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture i upravljanja imovinom. 

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 4. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju 

Programa upravljanja imovinom u 2018. godini 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 5. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

 

                                                                   Točka 6. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina 

u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama 

 

Momo Mrkić – predložio je da se u članku 11. Naknada za korištenje prostora udruga za 1. 

zonu smanji sa 4 na 3 kn/m2. 

 

Predsjednik vijeća dao je na glasanje prijedlog da se u Odluci o kriterijima, mjerilima i 

postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama u članku 11. 

Naknada za korištenje prostora za 1. zonu smanji sa 4 na 3 kn/m2 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

  

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 6. sa izmjenom u članku 

11. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih 

stranaka i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić i Proračuna 

Općine Vojnić za 2019. godinu 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 7. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 



Predsjednik vijeća odredio je pauzu  od 10 min. u 09:50 sati. 

Nastavljeno s radom u 10:00 sati.  

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

Vojnić Dušanka Madžar-Lončar i Zapovjednik DVD Vojnić Pero Šokčić koje je predsjednik 

vijeća pozdravio i nastavio sa daljim tijekom sjednice. 

 

 

 

8. Točka 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu knjižnice i čitaonice Vojnić za 2018. godinu 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 8. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

Ravnateljica Knjižnice i čitaonice Vojnić Dušanka Madžar-Lončar napustila sjednicu vijeća u 

10:03 sati. 

 

 

                                                                    9. Točka 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu DVD-a Vojnić za 2018. godinu 

 

Miloš Mrkić – javio se za riječ i upozorio na pravopisne greške u pisanju Izvješća o radu 

DVD-a Vojnić za 2018.g.    

Dalje se nitko  nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 9. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

 

10. Točka 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbi Plana 

unapređenja zaštite od požara na području Općine Vojnić u 2018. godini 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 10. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

 

11. Točka 

Razmatranje i usvajanje Provedbenog operativnog plana unaprjeđenja  zaštite od 

požara na području Općine Vojnić za 2019. godinu 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 11. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

 

 

 

 



                                                                  12. Točka  

Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu općinskog 

načelnika za 2018. godinu 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 12. na glasanje. 

Glasalo se: 8 (osam) za,   

                   2 (dva) suzdržana. 

 

 

                                                                     13. Točka  

Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programu utroška sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2018. godini 

 

Nataša Opačić – pojasnila da se predmetna sredstva nisu i mogla potrošiti u 2018. godini s 

obzirom da je općinski program radio pred kraj godine.  

 

Dalje se nitko  nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 13. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

                                                                     14. Točka  

Razmatranje i usvajanje Zaključaka o dodjeli javnih priznanja 

 

Nebojša Andrić –  rekao je da je povjerenstvo za dodjelu priznanja održalo sastanak u 

kompletnom sastavu i da su svi pristigli prijedlozi jednoglasno uvršteni u priznanja zaslužnim 

građanima.  Radi se o ljudima koji su dosta učini svojim radom u našoj općini kako u prošloj 

godini tako i u proteklom periodu i ta priznanja će im biti uručena za dan općine tako da moli 

vijećnike da to podrže. 

Ujedno je obavijestio vijećnike pošto ove godine dan općine pada na Uskrs dan općine održati 

23.04. u utorak.  

 

Dalje se nitko  nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 14. na glasanje. 

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 17. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić.  

 

Dovršeno u 09:15 sati  

 

 

Zapisnik vodio                           Predsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Ramo Čović    


