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Z A P I S N I K 

sa 19. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 27. ožujka 2019. godine s 

početkom u 14,00 sati  

 

 

 

Prisutni : Ramo Čović, Slađana Čavlović, Violeta Kalem, Ljubica Brkić, Juro Bijelić,  

Mile Knežević, Ivan Bego, Miloš Mrkić, Đuro Šaula. 

 

Odsutni : Nebojša Oparnica, Drago Valentić, Azim Durmić, Nikola Eremić, Milorad 

Martinović. 

 

Ostali prisutni : Nikola Škrgić  – zamjenik općinskog načelnika, Josip Kurtović – zamjenik 

načelnika iz reda Hrvatskog naroda, Nataša Opačić – pročelnica JUO, Aleksa Šaula – stručni 

suradnik za društvene djelatnosti  

 

Započeto u 14,00 sati  

 

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

konstatirao je da je prisutno 9 (devet) općinskih vijećnika od ukupno 14 (četrnaest) vijećnika, 

te je otvorio devetnaestu sjednicu Općinskog vijeća općine Vojnić i predložio da se pređe na 

informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja. 

 

 

Pošto se nitko nije javio predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći dnevni red: 

 

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

Dječjeg vrtića „Vojnić“ 

 

Dnevni red usvojen sa 9 (devet)  glasova za.  

 

U 14:02 sati u vijećnicu je ušao vijećnik Drago Valentić da prisustvuje sjednici.  

  



 

Točka 1. 

 

Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Dječjeg vrtića „Vojnić“ 

 

 

Nataša Opačić – kratko je pojasnila kako je na prošloj sjednici vijeća usvojena odluku o 

razrješenju ravnateljice dječjeg vrtića i usvojena odluka o imenovanju vršitelja dužnosti 

ravnatelja dječjeg vrtića. U zahtjevu dječjeg vrtića koji je poslan na usvajanje vijeću krivo je 

navedena adresa v.d. ravnateljice Ivane Štajduhar, Podcetin 99, a treba Podcetin 91. Javni 

bilježnik je tražio ispravak i to vratio. Također dodano je koliko će ona najduže biti v.d. 

odnosno u kome roku će se imenovati ravnatelj, u roku od 90 dana. I treći članak u kojem 

stavljamo van snage onu odluku i donosimo ovu. Sjednicu smo za to ovako i brzo sazvali da 

to odradimo i da to ide dalje u proceduru javnom bilježniku i na trgovački sud.   

 

 

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

Glasalo se: 10 (deset) za. 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 19. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić.  

 

Dovršeno u 14:04 sati  

 

 

Zapisnik vodio                           Predsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Ramo Čović    


