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Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 18. ožujka 2019. godine s 

početkom u 09,00 sati  

 

 

 

Prisutni : Ramo Čović, Azim Durmić, Slađana Čavlović, Violeta Kalem, Juro Bijelić,  

Mile Knežević, Miloš Mrkić i Đuro Šaula. 

 

Odsutni : Nebojša Oparnica, Drago Valentić, Ivan Bego, Ljubica Brkić, Nikola Eremić, 

Milorad Martinović. 

 

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 8 (osam) općinskih 

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

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

 pitanja. 

 

Nebojša Andrić (načelnik) javio se za riječ, pozdravio sve nazočne. Načelnik je izlaganje 

započeo sa informacijama vezanim za općinsku kandidaturu vodovoda u Širokoj Rijeci za 

projekt vrijedan 7.600.000,00 kn preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi i sad poslije prve 

 provjere općina je na 7. mjestu liste od 46 kandidata i trebali bi proći bez problema. Na 

terenu je ostalo još nekoliko slučajeva gdje se vrši izvlaštenje vlasnika jer nisu dali suglasnost 

za prolazak vodovoda i kada to bude gotovo sve je kompletirano pa je načelnik apelirao na 

naše vijećnike iz toga kraja: Durmića i Čovića da se još malo angažiraju na terenu kako bi 

ubrzali da se to što prije okonča. 

 

  



Načelnik je kao drugu važna informaciju izneso to da nas napušta Branka Linta a to je  ujedno 

i jedna od točki dnevnog reda za što je i sazvana sjednica. Branka Linta napušta mjesto 

ravnateljice Dječjeg vrtića „Vojnić“ i odlaziti raditi u Topusko gdje je dobila posao. Općina je 

dobila pravomoćnu građevinsku dozvolu za projekt nadogradnje dječjeg vrtića i treba da se 

raspiše javni natečaj, a to radi ravnateljica kao odgovorna osoba i sada smo u nezahvalnoj 

situaciji jer je Branka Linta ovlaštena da zastupa vrtić, a ona odlazi usred procedure pa ne 

možemo ništa uraditi. Mi smo našli privremeno rješenje da Brankina koleginica iz vrtića 

Ivana koja ispunjava uslove bude vršitelj dužnosti ravnatelja dječejeg vrtića do imenovanja 

nove/og ravnatelja  i na što je ista i pristala i to samo privremeno jer dalje ne bi htjela. 

Moramo što prije završiti proceduru razrješenja ravnateljice dječjeg vrtića i imenovanje osobe 

za vršitelja dužnosti, imati pravomoćnu odluku da pa se to upiše u sudski registar i dok sva ta 

procedura prođe izgubićemo dragocjeno vrijeme koje nam je potrbno za radove na dječjem 

vrtiću. 

 

Ramo Čović (predsjednik općinskog vijeća) zahvalio se načelniku i njegovim suradnicima 

posebno u vezi poslova oko vodovoda u Širokoj Rijeci. 

 

Miloš Mrkić (potpredsjednik općinskog vijeća) javio se za riječ i pozdravio sve prisutne. 

Postavio je pitanje vezano za rad komunalnog redara: „ Da li je do sada u svom poslu koga 

kaznio ili opomenuo? “ Istakao je kako se ljudi stvarno nesavjesno i neodgovorno ponašaju 

odbacujući nelegalno smeće i da se jedino mogu dovesti u redu ako se „udare po džepu“, 

mada su i kazne po tom pitanju velike. Vidjelo se u emisiji „Direkt“ na RTL kako su na 

prostoru Općine Vojnić postavljene i kamere da bi se uhvatili oni koji čine takve prekršaje. 

 

Nebojša Andrić – odgovorio je da je komunalni redar  po ugovoru u Vojniću jedan i po dan u 

tjednu što je malo i sada imamo potrebu da komunalni redar radi u punom radnom vremunu. 

Komunalni redar napisao je određeni broj i kazni i opomena, rješenja. Rekao je baš jutros bio 

s njim i da su razgovarali baš o tim pitanjima i problemima. Jedna osoba iz Vojića s Kolarića 

koju načelnik nije imenovao iz privatnosti na privatnoj zemlji odlaže građevinski materijal i 

nasipa svoj plac koji je kupio i inspekcija je naložila Općini Vojnić da naredi da ovaj građanin 

to mora sve ukloniti sa svoje zemlje, jer ćemo biti kažnjeni: i Općina i načelnik. I sada 

 komunalni redar mora postupati jer je Općina dužna reagirati ako se radi o privatnoj čestici i 

da se to ukloni. 

 

Ima dosta građana koji se komunalnom redaru javljaju dopisima i putem e-mail, te je tako po 

svim tim prijavama dužan izaći na teren i vidjeti stanje i napisati zapisnike. 

Tu su i poslovi vezani za prijave pasa lutalica, napuštenih pasa i onih koji nisu čipirani i mora 

sve to obratiti i ispisati rješenja. 

  

Mi u Općini Vojnić imamo nagrade za one koji prijave nelegalno bacanje smeća u prirodu. 

Evo baš danas komunalni redar je na terenu u Krstinji. Otišao je kod osobe iz Krstinje koja je 

prijavila bacanje smeća u prirodu i ta osoba je dobila nagradu, a komunalni redar je otišao i 

utvrdio tko je počinitelj i taj će platiti kaznu i sada ide s njim da to smeće ukloni iz prirode. 

 

U 09:09 sati ušao je u vijećnicu vijećnik Drago Valentić da prisustvuje sjednici.  

  

I ovom prilikom još jednom načelnik je pozvao sve prisutne da prijave takve slučajeve i 

sudjeluju u takvoj akciji jer je to dobrobit za sve nas i našu budućnost, djecu. 

Još jednom je naveo primjer što sam znači jedna pvc – najlonska vrećica koja se baci u 

prirodu, i kako se nakon 20-30 godina raspadne na Suncu i kiši i dođe  u zemlju i  podzemne 



vode i vodotoke te se ta voda koristi i preradi u prehrani npr. dječje sokove koje ljudi kupuju a 

kupju u stvari rak svojoj djeci.  

 

   

Đuro Šaula - pozdravio sve pristune i čestitao na dobro urađenom poslu vodovoda u Širokoj 

Rijeci.  

Postavio je pitanje i interesirao se za to da li je Općina Vojnić napravila kakve korake vazano 

za besplatan internet preko WIFI stanice, a vezano za informaciju na ka. portalu gdje se uz 

europska sredstva uvodi na području Karlovačke županije besplatan internet u 2 grada i 6 

općina (od gradova Karlovac, Ogulin, a od općina Generalski Stol, Bosiljevo, Barilović, 

Lasinja, Rakovica i Ribnik). 

 

  

Nebojša Andrić – zahvalio je vijećniku Šauli što prati što se dešava, to je pohvalno kao dobar 

primjer i odgovorio je da Općina Vojnić nije prošla sa ovom kandidaturom za besplatan 

internet. 

Općina Vojnić je išla jedina uz Dugu Resu sa projektom širokopojasnog interneta koji bi 

pokriva cijelo područje općine i nažalost nije prošla  zbog nekih tehničih karakteristika koji su 

bili postavljeni po kriterijima. Kada se bude radila fontana u parku i sprovodila se struja 

staviće se i kablovi za jednu WIFI stanicu tako da trg općine pokrijemo sa besplatnim 

internetom i to će biti jedan početak po tome. 

 

 

 

Ramo Čović (predsjednik vijeća) pošto je utvrdio da više nema pitanja predložio je usvajanje 

zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Nataša Opačić (pročelnica JUO) - dodala je samo jednu ispravku u zapisniku sa 17. sjednice 

na stranici 2 umjesto pod Nikola Eremić postavlja pitanje načelnku treba da bude Ivan Bego 

on je postaavio pitanje. 

Ramo Čović – predložio je usvajanje zapisnika sa 17. Sjednice Općinskog vijeća sa 

izmjenom na stranici 2. u imenu osobe koja je postavila pitanje načelniku je Ivan Bego a ne 

Nikola Eremić  

Zapisnik sa 17. sjednice općinskog vijeća sa izmjenom usvojen sa  9 (devet) glasova za.  

 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći dnevni red: 

 

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

          Općine Vojnić 

2. Suglasnost na Prijedlog Pravilnika o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece 

i ostvarivanju prava i obaveza  korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vojnić“ 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

„Vojnić“ 

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima na naplatu usluga Dječjeg vrtića „Vojnić“ 

od roditelja-korisnika usluga 

5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Vojnić“ 

6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Dječjeg vrtića „Vojnić“ 



7. Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini 

8. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Vojnić za  

2018. godinu  

9. Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima. 

 

 

Dnevni red usvojen sa 9 (devet)  glasova za.  

 

 

 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju sterilizacije pasa na području 

Općine Vojnić 

 

 

Nebojša Andrić – u Općini Vojnić još prošle godine donešena je odluka o sufinanciranju 

sterilizacije ženskih pasa, ali u Vojniću to nitko nije uradio nitko nije tražio sufinanciranje  

steriliizacije psa.  

Pa smo se ovom odlukom odlučili da produžimo taj rok do 30.06. ove godine. 

 Kada bude išao na teren s tom odlukom komunalni redar daće opomenu u kojem roku tjedan, 

dva treba da se to obavi, ne znam baš točno. 

Ujedno smo naložili preko Komunalca i Vodovoda da se uz račune djele  letci s tom odlukom 

svim građanima kako bi bili obavješteni i tim putem  bi se tako ljudi angažirali da 

to sprovedu i  da bude u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja koji je stupio na snagu. 

 

Violeta Kalem – javila se za riječ, pozdravila prisutne  i naglasila informaciju vezanu za 

sterilizaciju. Tjeranje kuja traje do 5 tjedana i u tom periodu ne mogu se sterilizirati jer bi to 

bilo opasno po njihovo zdravlje i tu bi trebalo paziti na taj rok kada komunalni redar bude išao 

na teren i izdavao opomene u kojem se roku mora izvršiti sterilizacija.  

 

Miloš Mrkić  - javio se za riječ i predložio da se poveća sufinanciranje sterilizacije sa 200 kn 

na 300 kn s obzirom da je  cijena sterilizacije pasa u Vojniću je 800 kn. Naveo je primjer s 

koliko se sufinancira oplodnja krava i krmača gdje je to 50% cijene. Možda bi se tako 

povećao interes građana za to i smanjio broj pasa lutalica. 

 

Nebojša Andrić – naglasnio je da je razlika između stoke i kućnih ljubimaca velika i da 

većina općina i gradova nema uopće sufinanciranje sterilizacije kućnih ljubimaca i to spada  

u kategoriju luksuza, a držanje stoke i bavljenje  poljoprivredom  osnovna djelatnost tih ljudi 

jer oni od tog žive. Što se tiče cijne od 800 kn – to je kod nekih veterinara, usluga se može 

uraditi bilo gdje kod veterinara bitno je prebivalište vlasnika psa na području Općine Vojnić. 

 

Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao na glasanje prijedlog da se 

poveća sufinanciranje sterilizacije ženskih pasa sa 200 kn na 300 kn.  

Glasalo se: 9 (devet) za,  

 

Predsjednik vijeća je dao točku 1. sa izmjenom na glasanje. 

Glasalo se: 9 (devet) za,  

. 



 

 

Točka 2. 

Suglasnost na Prijedlog Pravilnika o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu 

djece i ostvarivanju prava i obaveza  korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vojnić“ 

 

 

Nataša Opačić – samo je kratko pojasnila da je Upravno vijeće Djejčeg vrtića „Vojnić“ 

dostavilo Prijedlog Pravilnika o I. Izmjenama i dopunama Pravilnika međutim kod opisa 

kriterija izostavljeno je prilikom prekucavanja „dijete s teškoćama u razvoju“ koje se boduje 3 

boda tako kada se usvoji mora biti sa dopunom, u njihovim Pravilnicima i Statutima stoji, a 

ovdje su preskočili. 

 

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

Pravilnika o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza  

korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vojnić  sa dopunom na glasanje. 

Glasalo se: 9 (devet) za,  

                    

 

                                                                   Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić „Vojnić“ 

 

 

Nataša Opačić – Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vojnić“ je dostavilo, sad je upis djece i to 

smo dužni usvojiti. 

 

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

Glasalo se: 9 (devett) za. 

 

Točka 4. 

 

Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima na naplatu usluga Dječjeg vrtića 

„Vojnić“ od roditelja-korisnika usluga 

 

 

Nataša Opačić – pojasnila je da smo morali definirafti s obzirom na Zakon o predškolskom 

odgoju i obrazovanju ekonomsku cijenu koja stoji u članku 5. i iznosi 2.260,00 kn 

 

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

Glasalo se: 9 (devet) za. 

 

Predsjednik vijeća odredio je u 09:30 sati pauzu od 10 minuta. 

Pauza nastavljena do 09:50 sati. 

U 09:50 sati nastavljeno s radom bez vijećnika Miloša Mrkića i Đure Šaule, a sjednici je 

 pristupila vijećnica Ljubica Brkić u 09:50 sati.  

 

 



 

 

Točka 5. 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Vojnić“ 

 

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

Glasalo se: 8 (osam) za. 

 

 

 

                                                                   Točka 6. 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Dječjeg vrtića „Vojnić“ 

 

 

Nataša Opačić – rekla je da je ovo samo privremeno jer se u roku od 30 dana treba raspisati 

natječaj. 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 6. na glasanje. 

Glasalo se: 8 (osam) za. 

 

 

 

Točka 7. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini 

 

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

Glasalo se: 8 (osam) za. 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite u Općini Vojnić za 

2018. godinu 
 

 

Josip Kurtović – uzeo je riječ i pozdravio sve prisutne. Informirao je pristune da smo dužni 

napraviti godišnju analizu stanja sustav civilne zaštite i tu je sve od vatrogastva, crvenog 

križa, sve što smo radili u protekloj godini zajedno sa financijskim izvješćem. Na temelju te 

analize donosimo Program razvoja sustava civilne zaštite za 2019.g. s trogodišnjim 

trogodišnjim financijskim učincima. 

 

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

Glasalo se: 8 (osam) za. 

 

 

 

 

 

 



Točka 9. 

Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

 

 

 

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

Glasalo se: 8 (osam) za. 

 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 18. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić.  

 

Dovršeno u 10:00 sati  

 

 

Zapisnik vodio                           Predsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Ramo Čović    


