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Z A P I S N I K 

sa 23. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 04. srpnja 2019. godine s 

početkom u 09,00 sati  

 

 

 

Prisutni : Drago Valentić, Azim Durmić, Violeta Kalem, Juro Bijelić, Mile Knežević, 

Milorad Martinović, Nikola Eremić, Đuro Šaula, Miloš Mrkić, Nikola Pavić, Irena Dujlović 

Josipović.  

 

Odsutni : Ramo Čović, Ljubica Brkić, Renata Blažan 

  

Ostali prisutni : Nebojša Andrić - općinski načelnik, Nikola Škrgić - zamjenik općinskog 

načelnika, 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  

 

Drago Valentić (potpredsjednik općinskog vijeća) pozdravlja sve prisutne, stručnu službu, 

Iliju Kalema koji je kao građanin na sjednici i konstatirao je da je prisutno 11 (jedanaest) 

općinskih vijećnika od ukupno 14 (četrnaest) vijećnika, te je otvorio dvadeset i treću 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 na sjednici vijeća 

te zaželio uspješan rad novim vijećnicima.  

Vremenske nepogode napravile su dosta štete, ali one nisu bila dovoljno velike da bi se 

proglasila elementarna nepogoda na području Općine Vojnić. Većina te štete je na općinskoj 

infrastrukturi te i da je elementarna nepogoda proglašena to ne bi ušlo u pomoć građanima. 

Načelnik Nebojša Andrić dogovorio se sa načelnikom Općine Krnjak Dejanom Mihajlovićem 



da će ići na sastanak kod ministra Štromara vezano za pomoć oko sanacija cesta jer su zbog 

vremenskih neprilika oštećene i dvije novo asvaltirane ceste – Ceste Šljiva kao i stare ceste te 

županijske ceste gdje je prema procjenama ŽUC-a šteta oko milijun kuna u Općini Vojnić. 

Lovački dom „Muljava“ je pretrpio isto velike štete, cesta iznad Muljave je zatvorena, staza 

za invalide je odnesena. Hrvatske šume to saniraju same. Što se tiče naših lokalnih cesta 

Općina je odmah poslije prve velike kiše krenula sa navoženjem kamena, poslati su 

kombinirka i gredelj, pa je uslijedila nova kiša. Krenulo se sa šišanjem živica i trave i to je 

sada obustavljeno pošto se mora ovo sanirati što je nastalo kao šteta od kiša. Vidjet ćemo 

kako će se rasporediti sredstava koja su planirana za sanacije lokalnih cesta, te će se morati na 

rebalansu proračuna osigurati još sredstava za to.  

Završena su sva asvaltiranja lokalnih cesta uz sufinanciranje građana. Cesta u Jurgi 1 je 

završena s asvaliranjem i građani nisu učestvovali gdje je postignut dogovor sa Hrvatskim 

šumama jer oni tamo prolaze s kamionima.  Dobili smo potvrdu da nam je prošao projekt 

vodovoda Široka Rijeka gdje smo išli prema Europskim fondovima i tu se očekuje 

potpisivanje ugovora i raspisivanje javne nabave. 

Trenutno je sada odabir izvođača za sanaciju deponije Kokirevo i imamo tri ponuđača koji su 

se javili na vrijeme i sada je vrednovanje tih ponuda.  

Od ostalih projekata načelnik je istakao da je zgrada DVD pri kraju i ostalo je uređenje 

okoliša oko zgrade  i unutar zgrade neke sitnice. Tržnica je gotova i čeka se tehnički pregled, 

oprema za tržnicu je dovezena. Ceste Šljive moramo popraviti da bi dobili uporabnu dozvolu. 

Za reciklažno dvorište dobili smo kompletnu opremu i došli su kontejneri. Tamo imamo zbog 

ovih poplava 3 metra visok nasip i nismo ušli u te građevinske radove dok god se ne 

stabilizira tlo i to bi trebalo krenuti slijedeći tjedan. WIFI projekat je prošao i sad ćemo 

odabrati projektanta i izvođače radova pa će građani imati na 10 lokacija besplatan internet. 

U tijeku je natječaj za električnu punionicu vozila gdje pripremamo projektnu dokumentaciju. 

Ona bi se nalazila na parkiralištu prema zgradi suda na dva parkirna mjesta. Time bi se i 

Vojnić ucrtao na kartu punionica električnih vozila pa će turisti kada krenu gledati gdje to 

mogu napuniti automobil. 

 

Violeta Kalem (općinska vijećnica) - pozdravila je sve prisutne. Rekla je da ponovo pita za 

most, šahtove u Sisačkoj 7 i šta je sa hitnom službom koja je obećana za ljetne mjesece. 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je na postavljena pitanja: da se za most još 

uvijek čeka građevinska dozvola, za šahtove koji fale to je u fazi postupanja, a za hitnu koja je 

trebala početi 01.07. da smo od hitne dobili informacije da sad u tijeku preraspodjela hitne 

zbog manjka ljudi, a što se tiče općine osiguran im je prostor za rad.  

 

Violeta Kalem (općinska vijećnica) - rekla je da nije mislila na novi most i njegovu izgradnju 

za koji treba građevinska dozvola nego na sanaciju postojećeg stanja na mostu dok se ne 

počne graditi novi most.  

 

Nikola Eremić (općinski vijećnik) – zahvalio se potpredsjedniku i pozdravio sve prisutne. 

Iznesao je prijedlog i postavio je pitanje. Naime prilikom izvođenja radova u Radonji od 

strane firme Vodovod Vojnić na zamjeni cijevi prekopana je u Radonji županijska cesta i tu je 

sanacijom stavljen samo pijesak te se sada to sleglo i tu je bilo dosta prometnih nesreća i sa 

smrtnim posljedicama i dao je prijedlog da se taj dio sanira na pravilan način. Zanimalo ga je 

s kojim novcem je financiran nastavak asvalta u odvojku prema Krivaji – Lisićima prije dva 

mjeseca.  

 

 



Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovori je da je predmetna cesta Krivaja Lisići 

kandidirana na projektu ministarstva gospodarstva, prošla je na natječaju i financirana je od te 

strane. Što se tiče sanacije ceste u Radonji načelnik je rekao da će se izvršiti popravak ceste i 

da će vidjeti sa direktorom Vodovoda da to bude što prije i to će biti urađeno prilikom 

sanacije. 

  

Milorad Martinović (općinski vijećnik) - pozdravio je sve prisutne i iznesao jednu zamolbu 

za načelnika vezano za sječu rastinja na prilazu kod mosta prema Oparničkom križu gdje je 

zbog rastinja jako slaba preglednost prometa, te bi trebalo da se što prije postupi sa sječom od 

strane cesta. 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) - pozdravio je prijedlog i rekao je da se i sam osvjedočio 

vezano za isto, te da je već pokušao više puta prošlog tjedna razgovarati sa gođ. Marković iz 

cesta ali nije ostvario kontakt. I taj most i onaj kod Keke na ulasku u Vojnić (Kekin most) su 

predviđeni za sanaciju. Tu se od strane Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta međusobno 

prebacuje odgovornost tko bi to trebao uraditi, ali ako  je u pitanju sigurnost ljudi u promet to 

bi trebale uraditi ceste, prošle godine to su uradile ceste i nastojat ćemo da se to uraditi što 

prije. 

 

Violeta Kalem (općinska vijećnica) - postavila je pitanje vezano za poskupljenje vode:  

„Tko donosi odluku o poskupljenju vode?“. 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) - odgovorio je da je došlo poskupljena vode i razlog što   

godinama cijena vode nije poskupila. Cijena električne energije je više puta poskupjela a 

cijena vode  je vezana za cijenu električne energije te je cijena vode postala ekonomski 

neisplativa i zato je došlo do poskupljenja pa se išlo s nekim minimalnim iznosom. Odgovorio 

je da odluku o poskupljenju vode donosi općinski načelnik što je i učinio i to na prijedlog 

skupštine Vodovoda.  

Načelnik je istako kako općina još uvijek na neki način pomaže svoja poduzeća i Komunalac i 

Vodovod kroz kupovinu opreme, tako da ih na taj način kroz kapitalna ulaganja i kapitalne 

projekte pomaže da ona ne bi poskupila usluge i cijenu vode što bi bilo na teret građana.  

 

Đuro Šaula (općinski vijećnik) - pozdravio je sve prisutne, iznesao je zamolbu za načelnika 

vezano za prijedlog kolege Milorada Martinovića u vezi cesta. Rekao je da je jako loše stanje 

županijske ceste od Krstinje do Gejkovca, kao i na cesti od Vujina mosta do Klokoča  

(gdje rastinje stvara tunele, nije ništa okošeno) gdje treba što prije nešto poduzeti. 

Također rekao je da nije dobio pisani odgovor sa 20. sjednice od strane Vodovoda na pitanje u 

vezi proširenja vodovodne mreže od Kupljenske prema Miholjskoj do Prisjeke te zamolio da 

mu se odgovori ili uputi poziv direktoru Vodovoda da mu odgovori. 

 

Dalje se nitko nije javio za riječ pa potpredsjednik Općinskog vijeća Drago Valentić daje na 

usvajanje zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 

Zapisnik 20. sjednice usvojen sa 9 (devet) glasova za. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Drago Valentić daje na usvajanje zapisnik sa 21. sjednice 

Općinskog vijeća. 

Zapisnik 21. sjednice usvojen sa 9 (devet) glasova za. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Drago Valentić daje na usvajanje zapisnik sa 22. sjednice 

Općinskog vijeća. 



Zapisnik 22. sjednice usvojen sa 9 (devet) glasova za. 

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

 

1. Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća  - Nikola Pavić 

2. Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća  - Renata Blažan  

3. Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća  - Irena Dujlović Josipović  

4. Razmatranje i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke  

 

 

Dnevni red usvojen sa 9 (devet)  glasova za. 

 

 

 

Točka 1. 

 

Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća  - Nikola Pavić 

 

 

Drago Valentić (potpredsjednik općinskog vijeća) – rekao je da je Mandatna komisija ovom 

vijeću podnijela Izvješće u kojem je Kandidacijska lista grupe birača Nikola Škrgić odredila   
Pavić Nikolu, OIB: 03207538046, Kusaja 11, Vojnić za zamjenika vijećniku Nebojši 
Oparnici koji je svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Vojnić stavio u mirovanje. 
 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Mandatne komisije.  
O izvješću se ne glasuje.  
 
Potpredsjednik općinskog vijeća Drago Valentić pozvao je vijećnika Nikolu Pavića da ustane, 

što je isti i učinio, te je potpredsjednik općinskog vijeća pročitao tekst prisege, a vijećnik 

Pavić Nikola je na kraju pročitane prisege rekao : “Prisežem“ i nastavio sudjelovati u radu 

sjednice.  

 

 

Točka 2. 

 

Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća  - Renata Blažan 

 

 
Drago Valentić (potpredsjednik općinskog vijeća) – rekao je da je Mandatna komisija ovom 
vijeću podnijela Izvješće u kojem je OO HDZ Vojnić odredila Blažan Renatu,  
OIB: 59806881979, 1. gardijske brigade 1, Vojnić, za zamjenicu vijećniku Ivanu Begi koji je 
svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Vojnić stavio u mirovanje. 
 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Mandatne komisije.  
O izvješću se ne glasuje. 

 

Pošto Renata Blažan nije nazočna na 23. sjednici, a prisegu će položiti na prvoj sjednici na 

kojoj bude nazočna.  

 

 

 

 



 

Točka 3. 

 

Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća  - Irena Dujlović Josipović  

 

 

Drago Valentić (potpredsjednik općinskog vijeća) - rekao je da je Mandatna komisija ovom 

vijeću podnijela Izvješće u kojem je OO HDZ Vojnić odredila Irenu Dujlović Josipović,  

OIB: 01881646433, Trg Stjepana Radića 3, Vojnić, za zamjenicu vijećnici Slađani Čavlović 

koja je svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Vojnić stavila u mirovanje. 
 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Mandatne komisije.  
O izvješću se ne glasuje.  
 
Potpredsjednik općinskog vijeća Drago Valentić pozvao je vijećnicu Irenu Dujlović Josipović 

da ustane, što je ista i učinila, te je potpredsjednik općinskog vijeća pročitao tekst prisege, a 

vijećnica Irena Dujlović Josipović je na kraju pročitane prisege rekla : “Prisežem“ i nastavila 

sudjelovati u radu sjednice. 

 

 

 

Točka 4. 

 

Razmatranje i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - pojasnio je predloženu odluku o kratkoročnom zaduženju 

kod poslovne banke. Takvo isto zaduženje je bilo i prije godinu dana i istako je kako do sada 

nismo ušli ni koristili dozvoljeni minus za poslovanje, a to je najviše zahvaljujući 

izvođačima, Cestama Karlovac koje nas strpljivo čekaju 6 mjeseci da platimo račun. 

Zaduženje nam treba za buduće poslovanje i to je produženje na godinu dana pod istim 

uvjetima, kamate se plaćaju samo onoliko dana koliko se posluje u  minusu te je  takav kredit 

povoljno uzeti. 

 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je potpredsjednik vijeća dao točku 4. na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

 

Potpredsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 23. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić.  

 

Dovršeno u 09:30 sati  

 

 

Zapisnik vodio                          Potpredsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Drago Valentić     


