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Z A P I S N I K 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 10. lipnja 2019. godine s 

početkom u 10,00 sati  

 

 

 

Prisutni : Ramo Čović, Drago Valentić, Slađana Čavlović, Juro Bijelić, Mile Knežević, Ivan 

Bego, Miloš Mrkić, Đuro Šaula. 

 

Odsutni : Nebojša Oparnica, Azim Durmić, Nikola Eremić, Milorad Martinović, Violeta 

Kalem, Ljubica Brkić.  

 

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  

 

Započeto u 10,00 sati  

 

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

konstatirao je da je prisutno 8 (osam) općinskih vijećnika od ukupno 14 (četrnaest) vijećnika, 

te je otvorio dvadeset i drugu sjednicu Općinskog vijeća općine Vojnić i predložio da se pređe 

na informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja. 

 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) javio se za riječ, pozdravio sve nazočne i zahvalio se 

vijećnicima koji su prisutni na sjednici vijeća koja je zakazana hitno zbog dječjeg vrtića, a 

radi se o propustu dječjeg vrtića jer nisu u odluci o imenovanju nove ravnateljice naveli datum 

kad nova ravnateljica stupa i zbog toga smo se morali danas sastati. 

Načelnik je iznio dvije informacije od velikog značaja za Općinu Vojnić:  općina je prošla na 

natječaju za projekat besplatnog internet preko WIFI stanice (vrijednog 15.000,00 eura). 

Također općina je dobila odluku da je prošao projekat - Vodovod Široka Rijeka, gdje je 

dobila 5.500.000,00 kn za izvođenje radova na vodovodu. 

 



 

Za projekt - Ceste šljive došle su financijske korekcije u iznosu od 730.000,00 kn koje općina 

treba financirati, na šta je uložen prigovor i angažiran odvjetnik jer smatramo da u agenciji ne 

gledaju na neke stvari kakve jesu već nešto drugo. Po tome pitanju načelnik je kao 

predstavnik općina  Republike Hrvatske bio na razgovoru sa ravnateljicom agencije vezano za 

kriterije po  tome pitanju. Rečeno mu je da se na agenciju vrši pritisak vezano za 

penalizaciju pa ako agencija ne bude vršila penalizaciju da će nju penalizirati iz Brisela što 

smatra da nije dobar stav i za to će ići na razgovore s ministrima Tolušićem i ministricom 

Žalac. Istakao je da se ovdje ne radi o grubim greškama i nezakonitostima oko provođenja 

javne nabave već su to manje administrativne greške koje ne utječu bitno na tijek natječaja a 

oni to penaliziraju sa 5, 10, 25% ukupnih sredstava što su uradili nekim općinama a to su 

ogromni novci.  

 

 

Pošto se nitko dalje nije javio za riječ predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći dnevni 

red: 

 

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg 

vrtića „Vojnić“ 

 

Dnevni red usvojen sa 8 (osam)  glasova za.  

 

  

  

 

Točka 1. 

 

Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ravnateljice 

Dječjeg vrtića „Vojnić“ 

  

 

 

Ramo Čović (predsjednik općinskog vijeća) kratko je pojasnio da se u odluci koja se mijenja 

samo dodaje koga to datuma imenovana stupa za ravnateljicu.  

 

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

Glasalo se: 8 (osam) za. 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 22. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić.  

 

Dovršeno u 10:05 sati  

 

 

Zapisnik vodio                           Predsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Ramo Čović    


