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Općinsko vijeće 

KLASA: 023-05/15-01/77 

URBROJ: 2133/17-03-4/4-15-04 

Vojnić, 20. travanj 2015. 

Z A P I S N I K 

sa  17. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić, održane dana 20. travnja 2015. godine 

zakazane u 10,00 sati 

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

Matijević, Jurica Jašinski, Branko Eremić, Mijat Bilić, Milorad Martinović, Miloš Mrkić, Igor 

Novković 

Odsutni vijećnici: Esmira Galijašević i Mirko Martinović 

Ostali prisutni: 

Josip Kurtović – zamjenik načelnika 

Nataša Opačić – v.d. pročelnica JUO 

Željka Stilinović-Butorac – u svojstvu zapisničara- službenica JUO  

Nada Malbaša – predsjednica OO SDSS-a Vojnić (pismeno odobrena prisutnost na sjednici) 

Započeto u 10,02 sati. 

            Predsjednik Općinskog vijeća Dragan Bjelivuk pozdravlja prisutne, otvara sjednicu i 

predlaže da se počne sa  prijedlozima, mišljenima i vijećničkim pitanjima dok ne dođe 

načelnik koji će onda dati informacije.  

 U 10,03 sati izašao Josip Kurtović. 
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          Branko Eremić ističe da već drugi put počinjemo sjednicu bez načelnika i bez 

donačelnika. Smatra da bi na aktualnom satu trebala biti oba dva donačelnika i načelnik da se 

mogu postavljati pitanja. 

 U 10,04 sati ulazi Josip Kurtović i Nebojša Andrić – Općinski načelnik 

            B. Eremić nastavlja kako se i zadnji put započeo aktualni sat bez prisustva ljudi koji 

trebaju davati odgovore. Misli da se to ne može prihvatiti. Ističe da je poznat stav oporbe da 

bez većine većinskog kluba manjina neće podržati većinu, prema tome nemojte prozivati  po 

ulicama i po gostionama Branu Eremića da je protiv toga. To je stav kluba opozicije, a ne 

Eremića jer kad bi išli u to tko je za, tko protiv i tko je kakvog mišljenja, to je stvar našega 

kluba na kome se dogovaramo i moli da takve insinuacije i takve poruke ne šaljete jer stvarate 

još veće podjele i veće razilaženje. Mi ćemo i dalje podržavati konstruktivne prijedloge ali 

vlast mora imati većinu i g. Andriću nemojte svoje vijećnike zamajavati kako ste vi držali 

većinu.  Vi ste bili u kohabitaciji, kad ste imali većinu, a mi nismo u kohabitaciji, mi smo 

manjinska grupa od šest vijećnika koja će raditi i podržavati konstruktivno kad vi budete imali 

većinu, a ako nemate većinu složit ćemo Vijeće koje će biti s vama u kohabitaciji. Dakle, 

sedmi vijećnik treba biti ovdje da mi nastavili sa sjednicom. Dajemo 15 minuta, čekat ćemo 

pošteno i učestvovati u radu ukoliko imate većinu, ukoliko nemate, ne znam kako ćete 

obnašati vlast.  

            Kako su vijećnici Branko Eremić, Mijat Bilić, Milorad Martinović, Miloš Mrkić, Igor 

Novković u 10.06 sati počeli napuštaju vijećnicu predsjednik Vijeća ih je zamolio da sjednu 

da im se dadu odgovori  rekavši da ne mogu ultimativno otići,  da je to tek aktualni sat. 

            U vijećnici ostalo prisutno šest vijećnika: Dragan Bjelivuk, Drago Valentić, Mladen 

Matić, Luka Užar, Boro Matijević, Jurica Jašinski. 

            Načelnik Nebojša Andrić je pojasnio da prema Statutu i Poslovniku sjednica se može 

nastaviti jer se aktualni sat može održati bez nazočnosti većine vijećnike, ako u međuvremenu 

bude većina sjednica će se nastaviti s dnevnim redom. 

            Predsjednik Vijeća kaže da se mora osvrnuti na ovakvo ponašanje pozicije. Oni ne 

moraju nikoga podržavati ako neće, ali na aktualnom satu kada sjednica Vijeća nije još 

zvanično počela  i kad imamo dnevni red prema kome se moraju donositi za ovu općinu važne 

odluke, oni tako demonstrativno postavljaju neke uvjete i smatra da to što ih je i zadnji put 

prozvao da je to bilo apsolutno opravdano. Nisu oni ovdje da prave probleme nego da 
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ispunjavaju zahtjeve građana. Da li će oni podržavati vlast, a ne moraju, a kažu da su osjetljivi 

i da podržavaju sve što je konstruktivno, upravo danas je konstruktivna sjednica sa vrlo bitnim 

pitanjima. Predlaže nastavak aktualnog sata. 

            U 10,08 sati ušao građanin Ivan Vuković (pismeno odobrena prisutnost na sjednici). 

            Načelnik Nebojša Andrić ističe da je sutra 21. travanj – Dan Općine Vojnić, koji će 

se obilježiti svečanom sjednicom vijeća, gdje su pozvani mnogi uzvanici. Danas na ovoj 

sjednici treba donijeti odluku o godišnjim nagradama, zahvalama, nagradi za životno djelo 

naših građana  koje trebaju sutra biti uručene. Bez ove sjednice, sutra to neće biti moguće i 

pred svim gostima ćemo se morati ispričati tim ljudima. Smatra da svi vijećnici imaju pravo 

hoće li ili neće doći, ali postoji i moralna obveza i odgovornost prema biračima i građanima 

općine. Točno je da smo imali većinu u mandatu kada je g. Eremić bio načelnik i tada nije 

bilo komunikacije s načelnikom iako smo imali većinu, njegovi prijedlozi su uredno stavljani 

na sjednice i prolazile su odluke jer se nastojao odraditi posao za ono zašto su vijećnike birali 

građani, bez obzira tko je načelnik. Krajnje je nekorektno i neodgovorno. G. Eremić se žali da 

nema načelnika ni zamjenika, na prošloj sjednici su bili, a na ovu sjednicu zakasnili su svega 

oko 2 minute, a dočim smo došli oni su otišli. Ne razumije što se želi isprovocirati jer ako se 3 

mjeseca ne održi sjednica idu novi izbori ali samo za općinsko vijeće, načelnik ostaje, 

zamjenici ostaju. Što dobivamo, dobivamo da se nećemo moći na vrijeme kandidirati na 

projekt EU. 10.05. ove godine ističe rok da podnesemo prijavu na natječaj kojim se 

financiraju izmjene i dopune plana prostornog uređenja. Bez ove sjednice se ne možemo javiti 

na natječaj. Ako g. Eremić ima većinu zašto ne predloži smjenu predsjednika Vijeća i 

zamjenika. Neodgovorno je da g. Igor Novković koji je drugi  zamjenik predsjednika Vijeća 

napušta sjednice. Predlaže ukoliko se ova sjednica održi da se proširi dnevni red sa 

izglasavanjem nepovjerenja i izborom novog drugog zamjenika predsjednika Vijeća. 

            Informira prisutne da  imamo geodetski elaborat za autobusna stajališta od Karlovca 

sve do Maljevca, od Vojnića do Topuskog i uvidom u isti je utvrđeno da je Općina Vojnić, 

odnosno roditelji koji su plaćali đačke karte zakinuti za veliki novčani iznos koji se mjeri u 

stotinama tisuća kuna. Kao načelnik će poduzeti sve mjere da se napravi nagodba sa firmom 

Autotransport. Ukoliko do toga ne dođe pozvati će se svi roditelji na zajedničku tužbu, gdje se 

ima pravo tražiti povrat u posljednje tri godine, jer sve preko 3 g. je otišlo u zastaru. 

            Poziva sve vijećnike da svojim prisustvom sutra uveličaju obilježavanje Dana općine.  
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            Vijećnik J. Jašinski  ističe da napuštanje sjednice od strane oporbe pokazuje 

ozbiljnost njihove brige za ovu općinu. Na ovoj sjednici se ima posla koji bi se trebao odraditi 

kako bi mogli povući sredstva iz EU. G. Eremić je rekao da se priče o njima  vode po 

birtijama, tržnicama, pa pita kakve priče oni pričaju po birtijama da ga nema na sjednicama 

Vijeća. To je čuo iz nekoliko izvora i smatra da je to nisko politikanstvo koje dolazi općenito 

od oporbe u Vojniću i tome treba stati na kraj. Moli da se pripremi izvještaj za slijedeću 

sjednicu koliko je tko od vijećnika u godinu i pol dana prisustvovao, a tko nije bio prisutan na 

Vijeću. Druga stvar je isto sa informacijama po birtijama i tržnicama već dva mjeseca se priča 

da će biti direktor Vojnić-Krnjak Komunalac d.o.o. Moli načelnika da odgovori da li je išta 

tražio, ikakve usluge, radno mjesto ili bilo što drugo? Ističe da niti njegova žena rad u 

državnoj, javnoj ili bilo kakvoj firmi kao ni njegova djeca, jedno studira, a drugo ne radi u 

državnoj niti javnoj, gradskoj ili općinskoj firmi, a kamo li da radi u Hrvatskim vodama ili 

Hrvatskim šumama, a znamo da neki rade. Podvaljivati nekima takve stvari, a u isto vrijeme 

imati sina koji radi u Hrvatskim šumama ili raditi u poduzeću koje direktno naplaćuje Općini 

Vojnić, a plasirati lažne informacije  je ništa drugo nego bezobrazno. I treća stvar je da kruže 

priče da se tamo asfaltira po brdima i šikarama, to su putevi koji vode kroz brda i šikare i moli 

načelnika da odgovori zašto se  asfaltiralo ovo što se asfaltiralo u zadnjih godinu i pol dana, 

tko je pripremio projekte i da odgovori kada će se asfaltirati ispred igrališta, odnosno ispred 

zgrade koja je uz igralište. 

            Načelnik N. Andrić ističe da se nažalost ti razgovori vode po birtijama i tržnicama iz 

razloga što na aktualnom satu gdje bi trebali biti nazočni vijećnici da rasprave o nekim 

stvarima i da direktno postave pitanja i  dobiju direktan odgovor, ako se neki odgovori ne 

mogu  dati odmah  dostaviti će se  pismeno. Na taj način izbjegle bi se takve priče. Što se tiče 

direktora Komunalca danas je potpisan ugovor s novim direktorom, javni natječaj je bio 

objavljen, prijavila su se dva kandidata, jedan je ispunjavao uvjete, drugi nije. Izabran je g. 

Ivo Šoštarić iz Karlovca koji od sutra počinje raditi na mjestu direktora. Što se tiče g. 

Jašinskog nikada nije spomenuo niti je bilo kada tražio nešto za sebe osobno.   

Projekti asfaltiranja su započeti prije dvije godine i stupanjem na vlast nastavilo se po već 

započetim projektima i po dokumentaciji koja je prijavljena na IPARD mjeru 301 i tada više 

nije bilo mogućnosti nekakvih izmjena. Sve ceste koje su bile kandidirane, odradili smo 

tehnički dio posla i izvršili asfaltiranje i pripremili dokumentaciju za uporabnu dozvolu jer 
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bez nje nema zahtjeva za povlačenja sredstava. Što se tiče ostalih cesta  rađene su po sistemu 

„samodoprinosa“ građana. To su ceste u Lončarima, Mrđenovićima i Živković Kosi, Vujića 

potok. To su ceste koje su građani svojim učešćem sufinancirali. Ubuduće oko asfaltiranja 

cesta, bit će kandidirane prema uvjetima natječaja, a svaki natječaj ima neka svoja pravila. Što 

se tiče asfaltiranje  centra,  mjesnim odborima je od početka godine raspodijeljeni novci koji 

su im na raspolaganju. U petak je bio predsjednik MO Vojnić, g. Ivan Bego i oni znaju koliko 

novaca imaju. Postoji tu i zahtjev za otkup jedne privatne parcele ispred te zgrade. MO će 

odlučiti u koje svrhe će utrošiti te novce i što im je tu prioritet.  Ukoliko bilo koji MO vidi 

priliku da se može kandidirati na bilo koji fond Općina će maksimalno pomoći u pripremi 

dokumentacije. 

  Vijećnik Luka Užar ističe da mu je žao što mora konstatirati žalosnu činjenicu da 

neki vijećnici koji su se kandidirali na izborima vjerojatno sa  nekakvim osobnim interesom, 

što ne može pojmiti, da čovjek ide da se kandidira  za vijećnika ili neku dužnost samo sa 

osobnim interesom, a zajednički apsolutno nije važan. Pa prima i vijećničku naknadu od 500 

kuna plus dodatci koji su 900 kn mjesečno troškova iz proračuna građanima Vojnića koji su ih 

podržali da bi oni ovako odlučivali, To govori i o svijesti ljudi, da još razmišljaju jednom 

glavom, glavom vođe, čudi ga da u 21 stoljeću neki razmišljaju još glavom vođe. Ta 

razmišljanja su nas dovodila do teških situacija na ovim prostorima i u svijetu, žalosno. 

 U 10, 27 sati u vijećnicu ušla vijećnica Esmira Galijašević. 

 Vijećnik Luka Užar je pitao što je s Turističkom zajednicom, neki novci na žiro računu se 

akumuliraju i može li se nešto pokrenuti po pitanju turizma koji pomalo vuče i sve ostalo. Što 

se planira poduzeti? 

Načelnik N. Andrić je pojasnio da je načelnik Općine po funkciji i predsjednik TZ. Bilo bi 

dobro imati direktora TZ, ali iskreno govoreći problem je plaće. Prihodi naknade za TZ na 

godišnjoj razini su 20.000 kuna, a direktor mora imati VSS, a ako se na natječaj nitko ne javi 

sa VSS onda može VŠS. To je trošak koji ide iz proračuna i u startu nam je to znatan izdatak. 

Sada kao predsjednik TZ radi volonterski, kandidiran je projekt uređenja parka u iznosu od 

dva miliona kuna. Kandidiran je projekt biciklističkih staza, na kome je radio i općinski 

vijećnik Jurica Jašinski. Bitno je da se svi članovi upravnog vijeća TZ uključe i da zajedno 

vidimo koje su potrebe i mogućnosti. Moramo stvoriti kapacitete, a tu se trebaju uključiti 

privatnici, jer ako dođe autobus turista  nemao ih gdje smjestiti. Sada TZ radi na polju da se 

uljepša općina, da se organiziraju jednodnevni sadržaji, ali za višednevne sadržaje za sada 
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nemamo mogućnosti. Kad bi se mogao netko angažirati na pola radnog vremena ili bar na dva 

sata. Osobno ne može to fizički stići i kvalitetno raditi taj posao. 

 Vijećnik L. Užar kaže da je donesen zaključak da će zamjenik načelnika Nikica Škrgić to 

odrađivati i koji će biti koordinacija oko toga. Nećemo nikada stvoriti sve uvjete, trebali bi 

krenuti od nečega jer nećemo imati dovoljno novca da se krene velikim koracima. Hajdemo 

krenuti nekako od nečega što možemo. 

 Vijećnik Jurica Jašinski  napominje da stvarno nema kapaciteta,  jer turizam bez kapaciteta 

je jednodnevni turizam. Pokrenute su biciklističke staze koje su osnova tog jednodnevnog 

turizma koji se kasnije može lako pretvoriti u višednevni turizam. Izašli su EU fondovi za 

korištenje sredstava za seoski turizam, trebalo bi informirati mještane Vojnića da se probaju 

uključiti u te fondove kako bi se povećali smještajni kapaciteti. Startali smo sa projektima koji 

će pridonijeti mogućnosti razvoja višednevnog turizma. Kompletna Petrova Gora prema 

Karlovcu je snimljena u digitalne karte koje će se moći koristiti od drugog tjedna. Neke ideju 

su da se naprave i biciklističke trke, ali tada ti ljudi trebaju doći na 2-3 dana a nema smještaja. 

Ideje su da se rade i mototrke ili automobilističke trke, ali to su sve pripreme za mogućnost 

višegodišnjeg turizma. Treba pripremati startne projekte, pa neće biti problem nekoga 

zaposliti. 

            Kako nije bilo više pitanja Predsjednik Vijeća konstatira postojanje kvoruma – 

prisutno sedam vijećnika. 

 Predsjednik Vijeća  daje na usvajanje zapisnik sa 15. i 16.- telefonske sjednice Vijeća. 

Nije bilo primjedbi na zapisnike i isti su jednoglasno usvojeni – sedam za. 

           Predsjednik Vijeća je pojasnio da  dnevni red sa predloženim dopunama koje su 

dobivene u pismenom obliku ima 15. točaka. 

            Vijećnik Drago Valentić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže dopunu dnevnog reda 

sa točkom 16. Izglasavanje nepovjerenja drugom zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća i 

izbor novoga. 

            Predsjednik Vijeća daje prijedlog vijećnika Valentić na glasanje. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam  za. 

  



 7 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje  dnevni red sa izmjenama i dopunama koji sada glasi: 

                                                           DNEVNI RED  

1. Usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom općine Vojnić za 2014. godinu 

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Vojnić za 2014 godinu 

3. Usvajanje Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2014. godinu 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru općine Vojnić od 2014- 2018 

godine 

5. Donošenje Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vojnić 

6. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću Vojnić na Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 

2015/2016 

7. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću Vojnić na Plan upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za 

pedagošku 2015/2016 godinu 

8. Donošenje Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vojnić 

9. Imenovanje člana Povjerenstva za provođenje upisa djece u Dječji vrtić Vojnić 

10. Donošenje Zaključka o dodijeli javnih priznanja 

11. Verifikacija Odluke o pristupanju općine Vojnić Udruzi općina u Republici Hrvatskoj 

12. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika općine 

Vojnić i zamjenika općinskog načelnika općine Vojnić koji dužnost na koju su izabrani 

obnašaju profesionalno 

13. Donošenje Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

općine Vojnić koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

 14. Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima i osnovicama službenika , namještenika 

i dužnosnika općine Vojnić i njenih proračunskih korisnika 

15. Kupnja terenskog vozila za potrebe općine Vojnić 
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16. Izglasavanje nepovjerenja drugom zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća i izbor 

novog 

            Predsjednik daje na usvajanje predloženi dnevni red. Glasalo se: jednoglasno – 

sedam za. 

Točka  1. 

Usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom općine Vojnić za 2014. godinu 

            Nije bilo zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: jednoglasno 

– sedam za.      

Točka  2. 

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Vojnić za 2014 godinu 

            V.d. Pročelnica Nataša Opačić je rekla da se Odbor za financije i proračun sastao 07. 

travnja 2015. g. i prihvatio godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2014. g. 

            Nije bilo zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: jednoglasno 

– sedam za. 

Točka 3. 

Usvajanje Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2014. godinu 

            Vijećnik Luka Užar kaže da je izvješće napisano u kratkim crtama  bez objašnjenja 

da bi se stekao potpuni uvid o radu Knjižnice. Misli da bi slijedeće izvješće trebalo biti malo 

opširnije u smislu da bude jasnije nekome tko ne stigne u Knjižnicu zaviriti 365 dana, 

pogotovo onima koji rade i koji su vijećnici, da to bude malo potpunije. Bez obzira na skraćen 

obim toga izvješća može se konstatirati da tu ima rada i kulturnih događanja s tim da bi se 

moglo tu još povezati knjižnicu i da Dom  kulture bude iskorišteniji u smislu da bude više i 

čitatelja i posjetitelja kulturnih događanja. 

            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 
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Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru općine Vojnić 

od 2014- 2018  godine 

   Predsjednik Vijeća ističe da u izvješću ima zanimljivih podataka o svim naseljima. 

              Vijećnik Jurica Jašinski kaže da je ovo svakako dobra stvar. Bitno je da se vidi 

trenutno stanje iz razloga što kod izrade plana razvoja se mogu predvidjeti neke aktivnosti  

koje su bitne za povlačenje novaca iz fondova. Bilo bi dobro da se ovaj materijal može vidjeti 

i na internetu. Situacija u prostoru nam omogućuje da idemo u izradu Plana prostornog 

uređenja gdje bi pozvao sve građane da učestvuju u izradi plana, da predvide svoje buduće 

aktivnosti u proizvodnji, preradi i da to dostave kako bi na vrijeme mogli predvidjeti područja 

u kojima će biti moguće dobivati dozvole za daljnji razvoj poljoprivrede i turizma. 

            Zamjenik Općinskog načelnika Josip Kurtović je da postoji materijal u digitalnom 

obliku i da će staviti na internet. 

            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 

Vojnić 

            Općinski načelnik se zahvali svima što su došli da se mogu usvojiti ove dvije točke 

dnevnoga reda koje su jako važne kako za samu Općinu tako i za njene građane. Bez ove 

odluke se ne može kandidirati prema projektu financiranja od strane fondova. Tijekom 

postupka izmjena i dopuna bit će javna rasprava moli sve da se uključe u izradu i javnu 

raspravu. 

            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 
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Točka 6. 

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću Vojnić na Odluku o upisu djece za pedagošku 

godinu 2015/2016 

               Nije bilo zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 

Točka 7. 

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću Vojnić na Plan upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za 

pedagošku 2015/2016 godinu 

            Općinski načelnik ističe da je razgovarao sa upravom vrtića oko bodovne liste i za 

sada nema liste čekanja, tako da bodovanje za sada ne utječe na upis djece. 

            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Vojnić 

            Vijećnik Jurica Jašinski ističe da bodovanje nije dobro, smatra da sada ne treba raditi 

oko toga problem, ali to bi trebalo korigirati i detaljnije pripremiti za neku narednu sjednicu. 

Bilo bi super da se sva djeca prime, ali ako dođe do problema da se ne mogu sva primiti, onda 

s ovim bodovanjem imamo problem. Ako dijete sa oba zaposlena roditelja ima 10 bodova 

onda dijete zaposlenog samohranog roditelja ima manje bodova što je nelogično, a ima još 

nekih nelogičnosti i predlaže da se to u dogledno vrijeme detaljnije razradi. 

            Predsjednik  Vijeća ističe da je upravno vijeće pratilo situaciju  i radili su to prema 

nekim važećim kriterijima, napominje da ga više zabrinjava gašenje naselja jer ako se tako 

nastavi neće biti gužve u vrtiću. 

            U 10,57 sati ulazi zamjenik Općinskog načelnika Nikola Škrgić. 

            Vijećnik Boro Marijević predlaže da se za svako novorođeno dijete daje naknada od 

2.000 kuna pa možda se pokrene i natalitet. Smatra da se o tome isto treba razmisliti. Neće 

ništa osporavati ali za razmatranje je i dati će se prijedlog u tom pravcu  da se korigira taj 

bodovni prag. Osobno nije suglasan sa samim redoslijedom, inzistirati će i ustrajati na tome 
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da na prvom mjestu treba biti dijete roditelja invalida Domovinskog rata i da tu treba biti 10 

bodova.  Drugo treba biti dijete roditelja hrvatskog branitelja i onda uvažavajući sve ostale 

kriterije drugih napraviti kriterije koji će se primjenjivati. 

            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 

Točka 9. 

Imenovanje člana Povjerenstva za provođenje upisa djece u Dječji vrtić Vojnić 

            Načelnik predlaže da to bude jedan općinski vijećnik koji će se uključiti u rad 

Povjerenstva.  

            Vijećnik Jurica Jašinski predlaže da to bude netko mlađi, i predlaže Mladena Matića. 

            Nije bilo više prijedloga. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: jednoglasno – sedam za. 

Točka 10. 

Donošenje Zaključka o dodijeli javnih priznanja 

            Vijećnik J. Jašinski  kaže da je vidio taj poziv, i razmišljao je da ne bi bilo loše da 

Vijeće uvede svake godine nagradu za nekoga tko je doprinio razvoju općine ili dobrom 

suradnjom s Vijećem.  Načelno ne pozna kandidate i moli da se malo pojasni. 

            Predsjednik Vijeća je pojasnio da je bilo više prijedloga, dva prijedloga nisu 

prihvaćena. Zaključak odbora je da se prihvati pet dodjela. Između ostaloga predloženo je da 

se nagrada za životno djelo dodjeli Pavlu Petroviću, godišnja nagrada Mihajlu Novaković, 

zahvala Mirku Starčeviću, priznanje NK Petrova Gora i Jozi Bijelić. 

            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za 

Točka 11. 

Verifikacija Odluke o pristupanju općine Vojnić Udruzi općina u Republici Hrvatskoj 
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            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 

Točka 12. 

Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika 

općine Vojnić i zamjenika općinskog načelnika općine Vojnić koji dužnost na koju su 

izabrani obnašaju profesionalno 

U 11,06 sati predloženo 10 minuta pauze. 

Nastavljeno s radom u 11,18 sati. 

            Nastavku sjednice prisutni vijećnici: Dragan Bjelivuk, Drago Valentić, Mladen Matić, 

Luka Užar, Boro Matijević, Jurica Jašinski, Esmira Galijašević. 

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

Kurtović – zamjenik načelnika, Nataša Opačić – v.d. pročelnik, Željka Stilinović-Butorac-

službenik.  

            Vijećnik Jurica Jašinski predlaže da se u čl. 2. izvrše izmjene  vezano za neprekidnu 

službu. 

            Nataša Opačić je  pojasnila da u predloženim izmjenama dnevnog reda je prijedlog 

nove Odluke, a vijećnik Jašinski gleda krivi prijedlog. 

            Predsjednik Vijeća je pitao sve vijećnike jesu li dobili novi prijedlog. Nakon 

potvrdnog odgovora svih prisutnih nije bilo zainteresiranih za raspravu i pristupilo se 

glasovanju. Glasalo se: jednoglasno – sedam za.  

Točka 13. 

Donošenje Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika općine Vojnić koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

            Načelnik Općine je pojasnio da bi ovu odluku morali imati jer Zakon je takav da svaki 

dužnosnik može u bilo koje vrijeme svoj profesionalni odnos pretvoriti u volonterski rad, a 

onda se ne zna koliko će biti njegova naknada. 
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            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima i osnovicama službenika, 

namještenika i dužnosnika općine Vojnić i njenih proračunskih korisnika 

   Predsjednik Vijeća je pojasnio da je to prikazano u tabeli.  

 Vijećnik Jurica Jašinski je istaknuo da pregledavajući ove koeficjente koji su bili do 

sada, utvrđeno je nekoliko nelogičnosti stoga predlaže da se mijenja koeficjent  pročelnik  koji 

je bio jako nizak 1,7. Znamo koliki je obim posla, koliko se radi i koliko treba odraditi 

pročelnik i prijedlog je stoga 1,9. Kod diplomiranog knjižničara i ravnatelja koji je imao do 

sada veći koeficjent od pročelnika i ravnatelja dječjeg vrtića 1,8 prijedlog je 1,7. Smatra da je 

odgovornost ravnatelja u dječjem vrtiću i pročelnika puno veća i ozbiljnija nego ravnatelja 

knjižnice, ne osporavajući njegov posao, ali odgovornost je puno veća, tu bi se sa 1.8  

smanjilo na 1,7. Kod ravnatelja i odgajatelja u dječjem vrtiću bi se sa 1,5 povećalo na 1,6. 

Kod načelnika  koeficjent je 2,8 a zamjenika 2,1 s tim da se kod njih mijenja osnovica koja je 

ista kao za službenike. Smatra da kod načelnika po obimu posla i odgovornost misli na sudsku 

koeficjent 2,8 je uredu, s tim da je zakonski maksimum 4,5.   

  Vijećnik Luka Užar kaže da podržava da osnovica za sve bude ista jer je vijećnicima 

preglednije i lako matematički ustanoviti taj odnos odgovornosti i primanja u institucijama. 

Slaže se da je pročelnik jedna od najodgovornijih osoba u općini i da zaslužuje da bude 

adekvatno plaćen, pogotovo ako je to stručna i kvalitetna osoba koja svojim radom može 

doprinjeti i organizirati posao i donijeti prave odluke zajedno s načelnikom i ostalim. Bio je 

među predlagateljima da to bude i do 2 koeficjent, a složit će se i sa 1,9. Kod ravnatelja je 

također bio mišljenja da se ne dira plaća jer je to jedina ustanova koja obavlja tu dužnost, neće 

biti protiv ni da ostane 1,8, ali priklonit će se većini. Kod ravnatelja vrtića slaže se da je 1,5 

bilo malo i ako ta osoba obavlja kvalitetno svoj posao slaže se da to bude 1,6. Kod načelnika i 

njegovih zamjenika predlagao je da im se da prosječna hrvatska plaća pa su se naljutili, ali 

šalio se. S obzirom na sve okolnosti u drušvu i samoj općini,  njih je trojica, nekad je to radio 

samo jedan čovjek. Moramo imati rezultate s kojima će se to opravdati.  

 Općinski načelnik napominje da se broj službenika u općini smanjio za pet u odnosu 

na prije i da zamjenici obavljaju poslove koji zakonski i nisu u njihovom opisu posla, a znate 

da je zakon naložio da moramo imati dva zamjenika načelnika, a zamjenici rade posao što su 

prije radili službenici. Kad pogledate da je nekome plaća veća 1.000 kuna nego prije, a vidite 

da jedan čovjek vuče za tri, onda vidite da je to jedna ušteda. Ističe da je jako sretan što ima 

ovakve zamjenike jer drugi načelnici čak i ne razgovaraju sa svojim zamjenicima i suradnja je 

nikakva, što je žalosna i otužna situacija.  
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 Vijećnik Jurica Jašinski  smatra da ova plaća u nekim normalnim uvjetima trebala 

biti veća, i smatra da će se dobro naraditi za ovu plaću. Postavlja izazov načelniku i njegovim 

zamjenicima, pročelnici i ostalima djelatnicima. Izazov je da su privatnici na području općine 

kandidirali prošli tjedan oko 50 milijuna kuna vrijednosti projekata. Izaziva načelnika i 

njegove članove da oni naprave barem 23-30% onoga štu su privatnici napravili, a ima 

mogućnosti, otvoreni su fondovi i smatra da ljudi u općini imaju znanje da mogu doprinjeti da 

povučemo što više sredstava i tu će se bome dobro naraditi, tako da je pitanje je li to mala ili 

velika plaća.  

 Predsjednik Vijeća kaže da je ovo plaća načelnika i zamjenika načelnika koja je bila i 

na početku mandata, čak i nešto manja, da ne ispadne kriva percepcija negdje u javnosti da se 

povećala  plaća.  

 Vijećnik Boro Matijević kaže da je osobno bio protiv bilo kakvog povećanja, ali 

priklonit će se većini. Usuglašeno je i glasovati će za.  Nemože ga nitko ubjediti da plaća od 7 

ili 8.000 kn nije pristojna plaća gledajući situaciju u okruženju, situaciju u Državi i gledajući 

na tvrtke, firme gdje ljudi rade za daleko manje teške, opasne i nezahvalne poslove. Smatra da 

će ovo biti dobar poticaj za daljnji rad. Ako se dogodi nekakav gospodarski rast na nivou 

države može se razmišljati o povećanju koeficjenata za sve, a ne bude li gospodarskog rasta 

neće u slijedeće dvije godine glasati za povećanje.    

  Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Predsjednik Vijeća je dao prijedlog dobiven 

u materijalima sa izmjenama koje je iznio vijećnik Jašinski za pročelnika 1,9 - ravnatelja 

Knjižnice 1,7 – ravnatelja  Dječjeg vrtića 1,6 – za načelnika i zamjenike načelnika osnovica 

kao za službenike i namještenike,  na glasanje. Glasalo se: jednoglasno – sedam za. 

Točka 15. 

Kupnja terenskog vozila za potrebe općine Vojnić 

 Općinski načelnik kaže da će se gledati nešto jeftinije i da će način kupnje biti lizing 

na 5 godina, a za stari automobil donijeti će se odluka na jednoj od slijedećih sjednica ako 

kupimo novi. To bi bio auto red veličina 1.000 do 1.500 kn mjesečno, što ne bi bilo veliko 

opterećenje.  

 U 11,39 sati izašao Nikica Škrgić.  

 Vijećnik Mladen Marić podržava da se kupi novo vozilo i predlaže da se razmili da se 

staro vozilo proda, bez obzira koliko se za nju malo može dobiti.  

 Vijećnik J. Jašinski predlaže da se s obzirom na konfiguraciju terena i stanje puteva 

svakako nastoji uzeti vozilo sa pogonom na sva četiri kotača.  
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            Nije bilo više zainteresiranih za raspravu. Pristupilo se glasovanju. Glasalo se: 

jednoglasno – sedam za. 

Točka 16. 

Izglasavanje nepovjerenja drugom zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća i izbor 

novog 

U 11,42 sati ulazi N. Škrgić.  

 Predsjednik Vijeća ističe da je drugi zamjenik predsjednika Vijeća pokazao jednu 

neozbiljnost i neodgovornost. Isto kao i svi ostali vijećnici koji su napustili sjednicu, znajući 

da sutra imamo svečanu sjednicu, znajući da trebamo donijeti bitne odluke. Misli da je to dio 

njihove sramote.   

 Vijećnik Jurica Jašinski u 11,43 sati traži pet minuta pauze.  

 Nastavljeno s radom u 11,56 sati.  

            Nastavku sjednice prisutni vijećnici: Dragan Bjelivuk, Drago Valentić, Mladen Matić, 

Luka Užar, Boro Matijević, Jurica Jašinski, Esmira Galijašević. 

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

Kurtović – zamjenik načelnika, Nataša Opačić – v.d. pročelnik, Željka Stilinović-Butorac-

službenik.  

 Predsjednik Vijeća daje na glasanje donošenje odluke o izglasavanju nepovjerenja 

drugom zamjeniku predsjednika Vijeća Igoru Novkoviću.  

 Glasalo se jednoglasno – sedam za.  

 Vijećnik J. Jašinski predlaže da novi zamjenik bude Esmira Galijašević iz razloga što 

smo kaoalicija od više stranaka i nezavisnih, a jedan zamjenik predjednika Vijeća kao 

načelnik i jedan donačelnik  su iz HDZ-a, zato predlaže da drugi zamjenik ne bude iz HDZ-a, 

i da to bude Esmira.  

 Nije bilo drugih prijedloga. Predsjednik Vijeća dao je prijedlog na glasanje. Glasalo 

se: jednoglasno – sedam za.  

 Predsjednik Vijeća u 11,59 sati zatvorio je sjednicu Vijeća.  

Zapisničar         Općinsko vijeće 

Željka Stilinović-Butorac       Predsjednik 

          Dragan Bjelivuk  
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