
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće  

KLASA: 023 – 05/15-01/139 

UR. BROJ: 2133/17-01-4/3-15-01 

Vojnić , 18. svibanj  2015.godine   

 

 

Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 18. svibanj  2015.. godine 

 s početkom u 09, 00 sati 

 

 

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

Milorad Martinović  , Mijat Bilić , Mirko Martinović , Esmira Galijašević , Igor Novković i 

Jurica Jašinski  ( ušao u 09,04 )  

 

Odsutni . Branko Eremić i Miloš Mrkić  

 

Ostali prisutni :  

Nebojša Andrić  – općinski načelnik  

Milica Vučinić – Sipić – službenica općine Vojnić 

Nataša Opačić – v.d. pročelnica JUO  

 

Započeto u 09 ,00  sati  

 

Predsjednik Vijeća Dragan Bjelivuk pozdravlja sve prisutne i otvara 18. sjednicu Općinskog  

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

pitanjima  

 

Nebojša Andrić pozdravlja nazočne i daje informaciji ( budući je ranije bilo pitanja ) oko 

učeničkih karata . Sada Općina ima kompletan  geodetski elaborat kojim je dokazano da je 

Auto – transport zaračunavao roditeljima odnosno Općini veću cijenu karata , nego što u biti 

je . Ima namjeru otići u Auto transport vidjeti dali su oni spremni za nagodbu  ili će se pozvati 

roditelji koji su najviše oštećeni da idu zajedničkom tužbom protiv Auto transporta za 

naknadu štete . Ima se pravo na povrat sredstava za posljednje tri godine . Ono što je starije od 

tri godine to je ušlo u zastaru zaključuje izlaganje  načelnik Andrić .  

 

Mijat Bilić  napominje da nije bio na zadnje 2 sjednice Vijeća , ali da je na 16. sjednici 

Općinskog vijeća pod točkom 8 ( čita ) predlagao da umjesto Miloša Musulin bude član 

Povjerenstva zona sanitarne zaštite netko drugi pa mu je odgovoreno da je gospodin Musulin 

po službenoj dužnosti član . On je pisano zatražio pristup informacijama gdje mu je u 



odgovoru dostavljen Pravilnik o načinu utvrđivanja zona , gdje nigdje ne piše da je direktor 

po službenoj dužnosti član Povjerenstva . Naglašava da je tada bio  u odgovoru obmanut .  

 

Nebojša Andrić  odgovara da u tom Pravilniku  ne kaže „ po službenoj dužnosti  direktor je  

sve „ nego kaže „ predstavnik vodo - opskrbljivača ( ili tako nekako „ , a Miloš Musulin u to 

vrijeme je bio jedini zaposleni iz te firme , onda je logično da to bude on zaključuje odgovor 

Nebojša Andrić . 

 

Mirko Martinović  pita  

 

1. vodovod Brdo Utinjsko – Ključar ( u kojoj je fazi izrada projektne 

dokumentacije  

2. Dali je točno da od 01. 06. 2015. godine počinje raditi kamenolom „ Loskunja „  

3. Asfaltiranje ostatka ceste u naselju Podsedlo (  kod kuće Branka Lončar )  

 

Nebojša Andrić odgovara  

 

1. Napominje da imamo obećanja nekih Saborskih zastupnika iz reda nacionalnih 

manjina da će nam  pomoći oko rješavanja tog pitanja , poslani su dopisi i Hrvatskim 

vodama i Ministarstvu regionalnog razvoja kako će se oni u to sve uključiti . 

     Sada novo poduzeće Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. treba da kandidira sve te 

projekte . Oni nas uporno guraju prema Europskim fondovima i stav je i Hrvatskih voda 

da se mi kandidiramo prema fondovima Europske unije . No ,  postoji dosta nejasnoća . 

Pravilnik koji je na snazi Agencije za plaćanje u poljoprivredi  je nepovoljan . Prema tom 

Pravilniku 80% općina ne može kandidirati svoje projekte iz ove oblasti . Vezano za to 

bio je zakazan i sastanak za 13. 5. 2015. godine , ali odgođen do daljnjeg .  Nije jasan 

način na koji će se to raditi .  

Konkretno , još se nije ušlo u fazu izrade tehničke dokumentacije .   

 

2. Točno je da će kamenolom u „ Loskunji „ početi s radom 01. 06. 2015. godine .  
 

3. To je problem ne funkcioniranja pravne države . Nije mu pojmljivo da čovjek zagradi 

općinsku cestu  1/1 ( općinsko vlasništvo ) i ne dozvoli da se to završi . Pisano je 

rješenje , tražena je asistencija policije , gospodin Lončar je uložio žalbu preko 

odvjetnika , jer je njegova prva žalba bila osnovana pošto ju je donio v. d. pročelnik ( 

nije izjednačen v.d. pročelnik i pročelnik ) , pa je rješenje trebao donijeti načelnik . . 

Međutim mi nemamo komunalnog redara koji bi to rješenje trebao donijeti . Doneseno 

je drugo rješenje od strane  načelnika .Načelnik  ima namjeru tražiti asistenciju 

policije kako bi se moglo završiti asfaltiranje  tog dijela puta .  

 

Milorad Martinović objašnjava , da je bio u dijelu Mracelja i dijelu koji vodi prema 

Dejanovićima pa su mu se ljudi žalili da u zadnje dvije godine nisu dobili ni mrve pijeska ,  a 

ujedno pita  

 

1. dali je točno da se gore dugo nije izvozio pijesak , jer priče idu da se pijesak vozi . 

Možda se vozi za podlogu za asfalt . Tko je zadužen za pijesak ?  

 

Nebojša Andrić odgovara da formiranjem Mjesnih odbora prošle godine koji su legalno 

izabrani su obaviješteni predsjednici Mjesnih odbora , kao i Vijeća Mjesnih odbora kao i svi 

građani da od 01.01.2015. godine Vijeća Mjesnih odbora odlučuju samostalno gdje , kada i 



koja cesta će se nasipati i što će se raditi . Svaki Mjesni odbor je dobio kvotu novaca ( onoliko 

koliko ima u proračunu predviđeno ) . To je raspodijeljeno na način da se gleda koliko je iz 

kog Mjesnog odbora uplaćeno komunalne naknade , gleda se broj stanovnika , gleda se i 

dužina cesta . Na temelju toga se određivalo koliko koji Mjesni odbor ima novaca i 

raspoređeno je na 4 kvartala . Za svaka 3 mjeseca četvrtina tog novca , moraju se održati 

sastanci i svaki predsjednik Mjesnog odbora dođe i kaže što su im prioriteti . Dakle , sami 

raspoređuju kako će utrošiti taj novac . Za sva pitanja oko nasipanja isključivo su nadležni 

Mjesni odbori .  Ako predsjednik Mjesnog odbora nije aktivan , neće da radi imaju drugi 

članovi Vijeća ( na kraju neka ga mijenjaju ) , zaključuje izlaganje načelnik Andrić ). 

 

Dragan Bjelivuk daje osvrt na dopis Mjesnog odbora Vojnić kojim traže da općina  otkupi 

česticu ispred stambene zgrade na igralištu. Smatra da zgrada ima prostora dovoljno i moli 

načelnika da on da svoje mišljenje i obrazloženje .  

 

Nebojša Andrić  odgovara da je zgrada kad je građena ,  građena sa građevinskom dozvolom 

, tad je otkupljen prilazni put , otkupljeno je dovoljno zemljišta  i to je jedna zgrada u Vojniću 

koja ima najviše zemljišta . Problem je što stanari na čestici od Bože Banda drže svoja drva , a 

s druge strane imaju drvarnice koje koriste kao garaže .  

U vrijeme kad smo otkupili česticu od Bože Banda koja je trebala općini Vojnić bila je 

ponuđena i ova čestica , no tada je Općinsko vijeće donijelo Odluku da nam ta čestica ne treba 

Osobno je mišljenja da nema potrebe da se čestica kupuje za tu zgradu .  

Prostora oko te zgrade ima zbilja dovoljno . Druga čestica koja je vlasništvo Pravoslavne 

crkve -  tu će se prostor oko zgrade još proširiti , jer će se čestica cijepati .  

U tom smislu i odgovoriti Mjesnom odboru Vojnić  

 

Vezano za predmet  Mirjane Petrović načelnik Andrić odgovara da smo još prije 10 godina 

imali problem oko legalizacije vodocrpilišta i tada je kao načelnik poduzimao sve i stupio sa 

dijelom suvlasnika u kontakt.. Tada je bio otpor sa njihove strane . U međuvremenu se to 

uspjelo legalizirati i Vodovod i odvodnja d.o.o. je postala  vlasnik toga vodocrpilišta i za sve 

imovinsko – pravne odnose je isključivo nadležan Vodovod i odvodnja . To je gospodinu 

Petrović već usmeno i rečeno . Tako ga i sada treba uputiti na Vodovod i odvodnju  i u tom 

smislu mu i odgovoriti.   

 

Jurica Jašinski  vraća se na česticu 4799/1    napominje da se ne treba voditi za snimkom 

katastra jer su one u pomaku do 5 metara , pa napominje da ispred same zgrade nema puno 

mjesta ,  a od čestice zgrade je oduzeto za klupske prostorije kao što je i tribina pod parcelom 

od zgrade . Smatra da je ta parcela interesantna za kasniji razvoj , pa smatra da bi bilo 

potrebno ući u razgovore da se ta parcela kupi .  

 

Milorad Martinović napominje da su tamo postavljene tribine prije nego li je zgrada građena 

, tako da tribine nisu mogle uzeti površinu od zgrade  

Smatra da ako se ta čestica kupi tamo će ponovo niknuti šupe , barake , drva ,  jer i ovo sada 

što je tamo je čisto ruglo .  

Neka to gospodin Božo Banda riješi , a njemu dali će plaćati najam ili ne , to je osobno 

njegova stvar .  

Stanari svi imaju i garaže i drvarnice . Ono ispred zgrade je pravo ruglo zaključuje izlaganje 

vijećnik Martinović .  

 

Pošto više nije bilo pitanja Dragan Bjelivuk predlaže da se pređe na usvajanje zapisnika sa 

17. sjednice Općinskog vijeća . 



 

Mirko Martinović  obavještava da je Klub opozicije protiv usvajanja zapisnika sa 17. 

sjednice Općinskog vijeća i to prvo zato što nisu prisustvovali toj sjednici , a drugo što je 

upućen prigovor na samo održavanje sjednice Upravi za politički sustav , državnu upravu te 

lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu   

 

Dragan Bjelivuk daje na usvajanje zapisnik sa 17 sjednice Općinskog vijeća . 

 

 Glasalo se : sedam ( 7 ) za  

                      četiri ( 4 ) protiv  

 

Aktualni sat završio u 09, 24   

 

Dragan Bjelivuk daje dnevni red   na usvajanje .  

 

                                                 d n e v n i    r e d 
1.   Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna proračuna Knjižnice i čitaonice  Vojnić za   

      2015. godinu s obrazloženjem  

2. Razmatranje i usvajanje I izmjena i dopuna proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2015. 

godinu s obrazloženjem  

3.  Razmatranje i usvajanje I izmjena i dopuna proračuna općine Vojnić za 2015. godinu 

s obrazloženjem   

4.   Razmatranje i  donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i     

      načinu njihova obavljanja na području općine Vojnić    

4. Razmatranje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju   

      pisanog ugovora    

6.  Razmatranje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz   

      proračuna općine Vojnić  

      7.  Razmatranje i usvajanje Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne   

            vrijednosti  

      8.  Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vojnić na prijedlog izmjena i   

           dopuna Pravilnika o kriterijima za obračun sudjelovanja roditelja u ci8jeni Programa   

           Dječjeg vrtića  

      9. Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vojnić na prijedlog izmjena i   

          dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića   

  

Predloženi dnevni red usvojen sa  10  ( deset  ) za  

1 ( jedan ) suzdržan   

 

                                         

Točka 1. 

Razmatranje i usvajanje I izmjena i dopuna proračuna Knjižnice i čitaonice   

Vojnić za 2015. godinu  s obrazloženjem  

 

 

Dragan Bjelivuk otvara raspravu po prvoj točci dnevnog reda .  

 

Drago Valentić ispred Odbora za financije i proračun obavještava da je Odbor jednoglasno 

prihvatio I. Izmjene i dopune proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2015. godinu  , te ih 

prosljeđuje Općinskom vijeću na usvajanje . 



 

Nataša Opačić  pojašnjava da se najviše išlo na usklađenje s Pravilnikom o računovodstvu i 

računskom planu koji je stupio na snagu 01.01.2015. godine , što znači da sve Jedinice 

lokalne samouprave koje imaju proračunske korisnike u svom proračunu , odnosno 

financijskom planu  moraju razvrstati rashode. Znači da općina Vojnić mora imati vidljive 

prihode  , a rashode nema razrađene do detalja kao kod korisnika . Općina će te rashode 

knjižiti na svoj prelazni konto 367 koji neće biti vidljiv u proračunu . To je jedan od glavnih 

razloga zbog kojeg se išlo na rebalans i s tim su bile i neke izmjene konkretno u Knjižnici. 

 

Knjižnica ima povećanje na uredskom namještaju  ( police za knjige jer postoji potpisan 

Ugovor s Ministarstvom kulture i Županijom , a skinuta je računalna oprema .. Taj program je 

prošao , bilo je dovoljno sredstava – 10.000 kuna . Nabavljena su 2 kompjutera – jedan 

ostavljen u Knjižnici , 1 dat općini ) .  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

 

Glasalo se:  11 (  jedanaest  ) za – jednoglasno  

 

Točka 2. 

Razmatranje i usvajanje I izmjena i dopuna proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2015. 

godinu s obrazloženjem 

 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 2. na raspravu . 

 

Nataša Opačić  obrazlaže da rashodi ostaju u Vrtiću  , skidaju se kod nas u proračunu . Inače 

Vrtić nema nekih velikih odstupanja Dodano je nešto na plaćama  zbog povećanja koeficijenta 

ravnateljici .  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu . 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 2 na glasanje  

 

Glasalo se  11 ( jedanaest ) za 

 

Točka 3 . 

Razmatranje i usvajanje I izmjena i dopuna proračuna općine Vojnić  

za 2015 godinu s obrazloženjem  

 

Drago Valentić ispred Odbora za financije i proračun informira da je Odbor jednoglasno 

prihvatio I izmjene i dopune proračuna općine Vojnić za 2015. godinu , te ga prosljeđuje 

Općinskom vijeću na usvajanje . 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 3. na raspravu  

 

Pauza u 9, 40  

Nastavljeno u 9, 45 

 

Mirko Martinović  se obraća načelniku i kaže da kada se gledao I rebalans proračuna nije 

viđeno da su uvršteni neki prijedlozi koje je davao Klub opozicije  , a obećano je da će biti 



stavljeni  i da će se u toku ove godine riješiti . Riječ je o zamijeni vodovodnih cijevi u mjestu 

Vojnić . Pitanje je dali će to uopće biti uvršteno u slijedeći rebalans proračuna   jer je i 

obećano ?  

Iznosi stav Kluba i nastavlja da će Klub podržati I izmjene i dopune proračuna općine Vojnić . 

Pozdravljaju nabavku i kamiona  koji do sada nije bio ugrađen u rebalans proračuna i poteze 

koji se odnose na kapitalna ulaganja . 

 

Nebojša Andrić  odgovara da što se tiče vodovodnih cijevi  nisu direktno navedene u 

rebalansu , ali postoji stavka – proširenje vodovodne mreže – održavanje , znači da postoji na 

par stavaka .  

Nastavlja s obrazloženjem da Općinska nova tvrtka Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. 

priprema prema Europskoj uniji ( za sve za što ima dokumentacija – radi se na izradi tog 

projekta i općina Vojnić će sufinancirati izradu projektne dokumentacije i konzultante i onda 

sve što imamo građevinske dozvole bit će objedinjeno u jedan projekt ( i kanalizacija u 

Vojniću za što imasmo građevinsku dozvolu . Pokušati će se na taj način . U slučaju da ne 

prođe onda će se vlastitim sredstvima to riješiti . Znači da to nije zaboravljeno .  

 

Luka Užar – pita – divlje deponije rashodi 170.000 kuna ? 

 

Nebojša Andrić  odgovara da se radi o kamenolomu Johovo , a za firmu „ Tehnokop „ zna se 

tko je direktor , tko je odgovorna osoba , imali su koncesiju od države na državnom zemljištu.  

Došla je Inspekcija zaštite okoliša , nastavlja dalje gospodin Andrić  , pronađena je graba gdje 

se ispuštalo staro ulje u grabu čime je onečišćeno tlo i nama je naloženo u roku „ od odmah „ 

da se to mora ukloniti jer inspekcija ne zna gdje je ta firma , tamo nema nikog , pa je zato 

inspekcija naložila općini , a općina ima pravo od vlasnika potraživati te novce . Općina je 

morala angažirati CIAK . Obzirom da je Republika Hrvatska ekološki veoma osviještena 

država i nigdje u Hrvatskoj se ne smije spaliti ta zemlja zagađena uljem ( jer ide nas 

spaljivanje ) nego se ona spaljuje u centru Beča  . To spaljivanje u Beču je koštalo 173.000 

kuna . Mi sada tražimo od naših raznih Ministarstava povrat tih sredstava , no svi uglavnom 

odgovaraju da nitko nije nadležan  , upućuje nas se na Tehnokop , a Tehnokop je u nekom 

stečaju . Mi smo kažnjeni . Pokušat ćemo da se naplatimo od Fonda za zaštitu okoliša , a ako i 

od toga ništa ne bude , pokrenut će se kaznena prijava , podići privatna tužba  i neće se 

odustati dok se to ne naplati .   

 

Glasalo se :  11 ( jedanaest  ) za 

                         

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i 

načinu  njihova obavljanja na području općine Vojnić  

 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 4 na raspravu  

Nije bilo zainteresiranih pošto je u materijalima dano obrazloženje pa se pristupilo glasanju  

  

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za  

 

Točka 5 . 

Razmatranje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 

obavljati na temelju pisanog ugovora  

 



  

Dragan Bjelivuk otvara raspravu po  točci  5.  

Nije bilo zainteresiranih  

 

Dragan Bjelivuk daje točku 5 na glasanje  

 

Glasalo se : 11  (  jedanaest  )  za  

                       

 

Točka 6. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financira iz proračuna općine Vojnić  

 

 

Dragan Bjelivuk otvara raspravu po točci 6.  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu   

 

Dragan Bjelivuk daje točku 6 na glasanje   

 

Glasalo se : 11  ( jedanaest   )  za  

 

Točka 7. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o provedbi postupka  

javne nabave bagatelne vrijednosti   

  

 

Dragan Bjelivuk daje točku na raspravu  

 

Nataša Opačić  napominje da je ova Odluka  već donesena , pa se razmišljalo da se možda 

ide samo sa  izmjenom članka  koji podiže prag sa 20.000 na 70.000 kuna . No radi lakše 

koordinacije poslovanja prijedlog je nova Odluka    

 

 Glasalo se: 11 ( jedanaest ) za  

 

 

Točka 8. 

Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vojnić na prijedlog izmjena i 

dopuna Pravilnika o kriterijima za obračun sudjelovanja roditelja u cijeni programa 

Dječjeg vrtića    

 

 

Dragan Bjelivuk daje točku 8 na raspravu  

 

Pošto je dostavljen , stari Pravilnik , obrazloženje i prijedlog novog Pravilnika nije bilo 

zainteresiranih za raspravu , pa se pristupilo glasanju . 

 

Glasalo se 11 (  jedanaest  ) za  

                  

    



 

Točka 9- 

Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vojnić na prijedlog izmjena i 

opuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vojnić  

 

Dragan Bjelivuk  otvara raspravu  po točci 9  dnevnog reda  

 

Pošto je sve obrazloženo kao i pod točkom 8 nije bilo zainteresiranih za raspravu  , pa se 

pristupilo glasanju. 

 

Glasalo se: 11 ( jedanaest ) za  

 

Dragan Bjelivuk daje svoj jedan osobni osvrt pošto je rečeno da će se tražiti od Ministarstva 

uprave nadzor nad zakonitosti rada Općinskog  vijeća ( 17 sjednica ) .  

Ako dođe do poništenja sjednice , a što komplicira  dalje stvari , morat će se tražiti priznanja 

od ljudi koji su ih dobili za Dan općine da ih vrate ,  što će biti veoma nezgodno jer to su naši 

sugrađani i poznati ljudi, a da ne govori o donošenju Odluke o II izmjeni i dopuni Prostornog 

plana uređenja općine Vojnić . 

Zahvaljuje svim vijećnicima na konstruktivnim diskusijama .  

 

Predsjednik Vijeća je u 09, 56 sati zaključio 18. sjednicu Općinskog vijeća .  

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                                Predsjednik 

Milica Vučinić – Sipić                                                                                Dragan Bjelivuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


