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Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/24
URBROJ: 2133/17-03-4/3-19-01
Vojnić, 16. svibanj 2019. godine

ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 16. svibnja 2019. godine s
početkom u 11:00 sati

Prisutni : Ramo Čović, Azim Durmić, Violeta Kalem, Mile Knežević, Ivan Bego, Milorad
Martinović, Đuro Šaula.
Odsutni : Drago Valentić, Ljubica Brkić, Slađana Čavlović, Juro Bijelić, Nebojša Oparnica, ,
Nikola Eremić, Miloš Mrkić.
Ostali prisutni : Nikola Škrgić - zamjenik općinskog načelnika, Nataša Opačić – pročelnica
JUO, Aleksa Šaula – stručni suradnik za društvene djelatnosti, Ilija Kalem – građanin općine
Vojnić
Započeto u 11:00 sati
Ramo Čović (predsjednik općinskog vijeća) pozdravlja sve prisutne, stručnu službu, Iliju
Kalema - građanina općine Vojnić, konstatirao je da je prisutno 7 (sedam) općinskih vijećnika
od ukupno 14 (četrnaest) vijećnika, te je otvorio 21. (dvadesetprvu) sjednicu Općinskog vijeća
općine Vojnić i predložio da se pređe na informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička
pitanja.
Violeta Kalem (općinska vijećnica) javila se za riječ, pozdravila sve prisutne. Postavila je
pitanje vezano za asvaltiranje ceste u Sisačkoj ulici jer do sada kako kaže nije zadovoljna s
odgovorom pa želi konkrektan odgovor. Drugo pitanje za koje je postavila pitanje vezano je
za cestu u Radonji, dio koji ide prema kući Luke Užara i zanimala se za plaćanje troškova te
ceste i želi da se vidi račun na slijedećoj sjednici. Treće njeno pitanje bilo je vezano za šaht
od kanalizacije u Sisačkoj ulici broj 7 na kojem nema poklopca gdje je privremeno postavljen
lim pa to nije sigurno te postoji opasnost za ljude.

Nikola Škrigić (zamjenik načelnika) pozdravio je sve prisutne. Odgovorio je da će se
spomenuta ulica Sisačka asvaltirati i to je sad na redu samo se utvrđuje koja će to biti dužina
asvaltirana odnosno trasa.
Vezano za cestu u Radonji rekao je da je rađena u suradnji za županijom i da će se dati pisani
odgovor.
Za problem sa šahtom od kanalizacije u Sisačkoj ulici istakao je da će se odmah razgovarati s
Vodovodom i odvodnjom Vojnić d.o.o. da se to odmah riješi.
Za vrijeme dok je zamjenik načelnika Nikola Škrgić odgovarao na postavljena
vijećnička pitanja u 11:03 sati u vijećnicu je ušao vijećnik Juro Bijelić da prisustvuje
sjednici.
Ivan Bego (općinski vijećnik) pozdravio je prisutne i svojim pitanjem nadovezao se na pitanje
vijećnice Violete Kalem a u vezi asvaltiranja i ostalih ulica u užem centru Vojnića
(Draškovićeva, Krležina, Zvonimirova). Tražio je da se odgovori pismenim putem vezano za
planove rekonstrukcije ovih ulica. Iznio je i prigovor koji su mu uputili građani Kolarića
vezano za kamione koji uništavaju cestu jer imaju veću tonažu od one koja je dozvoljena
prometnim znakovima a vrše učestalo u Kolariću promet.
Nikola Škrgić (zamjenik načelnika) – odgovorio je da općina ima plan vezano za asvaltiranje
ulica u užem centru Vojnića i izgradnju kružnog toka. Za prometovanja kamiona sa većom
tonažom od dozvoljene.u Kolariću rekao je da građani pozovu i obavijeste policiju.
Nije se nitko javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 20. sjednice
Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 20. sjednice općinskog vijeća usvojen sa 8 (osam) glasova za
Predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći:
Dnevni

red

1. Razmatranje, odlučivanje i davanje suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Vojnić
2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vojnić
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju sterilizacije pasa
Dnevni red 20. sjednice općinskog vijeća usvojen sa 8 (osam) glasova za.

Točka 1.
Razmatranje, odlučivanje i davanje suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Vojnić
Nataša Opačić (pročelnica JUO) - pojasnila kako je ravnateljica Knjižnice i čitaonice Vojnić
na osnovu novog Zakona o knjižnicama pripremila prijedlog novog teksta Statua Knjižnice i
čitaonice Vojnić i dala ga je sada vijeću kao predstavničkom tijelu da donese Suglasnost, to je
samo usklađene sa zakonom.
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 1. na glasanje.
Glasalo se: 8 (osam) za.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vojnić
Nataša Opačić - podsjetila je kako je Upravno vijeće proslijedio u prilogu materijale o
natječaju za ravnateljicu, te Odluku o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtić sa provedenog
natječaja, bila je jedna kandidatkinja Đurđica Planinac koja je i imenovana na četiri godine s
tim da se može i poslije imenovati. da je ovu odluku vijeće donijelo kada je donijelo
proračun za 2019. godinu, međutim ministarstovo financija kad se općina zadužuje traži točno
podatke za što se zadužuje i koji su to projetki. Da li će biti izmjena i dopuna to sada ne
znamo te moramo ovako donijeti.
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 2. na glasanje.
Glasalo se: 8 (osam) za.
U 11:11 sati u vijećnicu je ušao vijećnik Drago Valentić da prisustvuje sjednici.
Točka 3.
Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca
Nataša Opačić - pojasnila kako je vijeće donijelo predmetnu odluku ali je ured državne
uprave u Karlovačkoj županiji dobio obavijest Ministarstva uprave o presudi Visokog
upravnog suda kojom su ukinute pojedine odredbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama te
općine i gradovi koji su donijeli takve odluke a taj predmetni članak je u suprotnosti sa
Zakonom o zaštiti životinja pa moraju napraviti izmjene te se zato ukida taj članak. Odluka o
sterilizaciji pasa koja je slijedeća točka dnevnog reda a vezana je za ovo ostaje samo se u njoj
mijenja to što se uvodi članak 15.
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 3. na glasanje.
Glasalo se: 9 (devet) za.

Točka 4.
Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju sterilizacije pasa
Nataša Opačić - kratko je napomenula da Odluka o sufinanciranju sterilizacije pasa ostaje
samo se u njoj mijenja umjesto članka 16. uvodimo članak 15.
Violeta Kalem – predložila je vezano za sufinanciranje sterilizacije pasa kada bi se
omogućilo da vlasnici dobiju novčana sredstva prije obavljene sterilizacije pa da potom idu
sterilizirati.
Nataša Opačić (pročelnica JUO) – odgovorila je da takvo nešto nije moguće jer nije po
pravilima i proceduri koju imamo.
Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 4. na glasanje.
Glasalo se: 9 (devet) za.

Predsjednik Vijeća zahvaljuje prisutnima i zaključuje 21. sjednicu Općinskog vijeća općine
Vojnić.
Dovršeno u 11:15 sati

Zapisnik vodio
Aleksa Šaula

Predsjednik Općinskog vijeća
Ramo Čović

