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Z A P I S N I K 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 09. rujna 2019. godine s 

početkom u 10,00 sati  

 

 

 

Prisutni : Ramo Čović, Drago Valentić, Azim Durmić, Nikola Pavić, Violeta Kalem, Ljubica 

Brkić, Renata Blažan, Irena Dujlović Josipović, Mile Knežević, Milorad Martinović, Nikola 

Eremić, Đuro Šaula, Miloš Mrkić.  

 

Odsutni : Juro Bijelić  

  

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 10,00 sati  

 

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

Kalema koji je kao građanin na sjednici i konstatirao je da je prisutno 13 (trinaest) općinskih 

vijećnika od ukupno 14 (četrnaest) vijećnika, te je otvorio dvadeset i četvrtu 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. Izlaganje je 

započeo o većim projektima koji se rade i u kojoj su fazi: vatrogasni dom, tržnica, cesta 

Šljiva i reciklažno dvorište su završeni, čeka se tehnički pregled i uporabna dozvola da se 

stave u funkciju. Ukupna vrijednost ovih projekata je preko 20.000,000,00 kn. Započela je i 

sanacija deponije Kokirevo u vrijednosti 2.300.000,00 kn. Raspisan je natječaj za izgradnju 



vodovoda Široka Rijeka i u fazi je raspisivanje natječaja za dječji vrtić, ukupna investicija u 

ova dva projekta očekuje se u iznosu od oko 9.000.000,00 kn. Završeno je asvaltiranje cesta 

Jurga 1 i Lisići koji su financirani iz fondova, a također završeno je i asvaltiranje 13 lokalnih 

cesta na području općine. Ovih dana očekuju se rezultati projekata Interega prekogranične 

suradnje. Tu su  dva projekta: jedan je nadogradnja Doma kulture – prezentacijski centar Petar 

Svačić, a drugi je protupožarna zaštita na području općine Vojnić i ovih dan očekujemo 

konačne rezultate. U pripremi je raspisivanje natječaja za uređenje Doma kulture i kino 

dvorane, sredstva su osigurana i dobit će se 3D kino dvorana jedna od najsuvremenijih u 

Hrvatskoj, a ukupna investicija je 800.000,00 kn. U tijeku su radovi na uređenju mrtvačnice 

na gradskom groblju u Vojniću i okoliša oko groblja  u vrijednosti od 250.000,00 kn. Također 

je potpisan ugovor za nastavak radova na uređenju parka kod općine u vrijednosti 620.000,00 

kn a to smo kandidirali na otvoreni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja za natječaj za 

općine gdje imaju nacionalne manjine. U tijeku je obnova Centralne partizanske bolnice u 

iznosu od 150,000,00 kn. Upravo jedna od točaka današnje sjednice vijeća je raspisivanje 

natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području naše 

općine i po tome smo prvi u županiji i 5 u zemlji. Ishodovali smo pravomoćnu građevinsku 

dozvolu za vodovod Ključar i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi i da će to uskoro biti 

spremno, imamo i pravomoćnu građevinsku dozvolu za kogeneraciju na biomasu u Donjem 

Vojniću pored pilane, a vrijednost je preko 50.000.00,00 kn i čekamo natječaj ili ćemo na 

javno-privatno partnerstvo. U izradi je projektiranje toplovoda koji će toplu vodu dovesti u 

naselje Vojnić od kogeneracije do centra Vojnića i tako će se na njega moći priključiti pored 

svih javnih ustanova i privatne kuće i stambene zgrade. U izradi je projektiranje sabirnog 

kolektora kanalizacije vodoprečistača otpadnih voda jer za sada sva kanalizacija ide u rijeku 

Radonju. Sada se vrši projektiranje sabirnog cjevovoda koji će spojiti sve cijevi iz postojeće 

kanalizacije i usmjeriti na prečistač otpadnih voda u Donjem Vojniću za koji je napravljen 

glavni projekt i u tijeku je izdavanje građevinske dozvole. Planiramo dok bude natječaj za 

izgradnju prečistača da imamo i sabirni kolektor pa tako da slijedeće godine imamo čistu 

vodu u Radonji. S tim je završio svoje izlaganje i rekao je da mu se vijećnici obratiti s 

pitanjima. 

 

 

Za vrijeme dok je načelnik Nebojša Andrić imao uvodnu riječ na sjednici i iznosio 

informacije u 10:03 sati u vijećnicu je ušao vijećnik Juro Bijelić  da prisustvuje 

sjednici. 

 

 

 

Violeta Kalem (općinska vijećnica) - pozdravila je sve prisutne. Zahvalila se zamjeniku 

načelnika gdinu. Nikoli Škrgiću na zalaganju za postavljanje asvalta i šahtova kod mosta u 

Sisačkoj ulici. Zatim je rekla da postavlja pitanje vezano za dalje radove oko mosta, daske. 

Postavila je pitanje i za rasvjetni stup. Predložila je da se na sjednicu vijeća pozove i načelnik 

PP Vojnić gdin. Kalić da izvijesti o stanju sigurnosti u općini. I na kraju postavila je pitanje 

vezano za zakup poljoprivrednog zemljišta koje se odnosilo da li će hrvatski branitelji imati 

kakvu prednost. 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) – najprije je  izrazio zadovoljstvo što su čule pohvale za 

rad općine, a onda je odgovorio je na postavljena pitanja: da će se predmetne daske riješiti 

uskoro, što se tiče rasvjete problem su male tehničke poteškoće, a za poziv načelnika PP i 

predstavnika ostalih službi da nema problema  i mogu se pozvati na slijedeću sjednicu. Za 



natječaj za zakup zemljišta postoje prioriteti koje je odredila vlada pravilnikom i zakonom i 

toga se moramo držati.   

 

Ramo Čović (predsjednik općinskog vijeća) – zamolio je da se intervenira u županiji vezano 

za sigurnost prometa na županijskoj cesti u Svinici jer je ugrožena sigurnost sudionika u 

prometu posebno od kako djeca idu u školu: preglednost je smanjena zbog živica, rupe na 

cesti i ostalo. 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) odgovorio je da je već bio na razgovoru s ravnateljem 

županijskih cesta gdin. Turkovićem direktorom koji mu je direktno dao situaciju kako je 

stanje u županijskim cestama. Naime zbog vremenskih uvjeta ove godine: nevremena, kiša i 

velikih oborina stvoreni su im veliki financijski problemi zbog sanacija koje su imali na 

terenu i morali su praviti uštede. Predložio je da MO uputu dopis općini koji će ona dalje 

proslijediti u županiji i pokušati nešto uraditi vezano za šišanje živice. MUP je tu da pojača 

prisustvo ako je u pitanju sigurnost prometa. Predmetnu cestu potrebno je uvrstiti u plan 

sanacije za slijedeću godinu i to ne sa krpanjem već povući potpuno novi sloj u cjelini. Smatra 

da je za sadašnje stanje ceste u nekom dijelu i sam kriv, odnosno što se cesta nije već riješila 

na adekvatan način jer je dao prednost nekim drugim cestama npr. asvaltiranje Utinjske doline 

gdje nikako nije bilo asvalt, pa da se onda sanira postojeći asvalt.  

 

Za vrijeme dok je načelnik Nebojša Andrić odgovarao na postavljena pitanja u 10:14 

sati izašla je iz vijećnice pročelnica gđa. Nataša Opačić i vratila se u 10:16 sati. 
 

 

Azim Durmić (općinski vijećnik) – pozdravio je sve nazočne. Prvo je izrazio suglasnost 

vezano za prisustvo načelnika policije na sjednici gdje bi se moglo razgovarati o situaciji 

sigurnosti na području općine jer su u južnom dijelu općine prisutni emigranti. Vezano za 

drugo pitanje oko košnje oko lokalnih cesta nije zadovoljan i želi da se nešto učini bolje nego 

do sada jer postoji plan koji je donesen po tome pitanju. Naveo je da Pero Šokčić obećava da 

će uraditi i to se odgađa od petka do ponedjeljka pa nikad. Treće pitanje bilo je vezano za 

hitnu pomoć i zanimalo ga je do kud se tu stiglo jer je naveo primjer iz Široke Rijeke od prije 

nekoliko dana gdje su čekali na hitnu pomoć čitavih sat i 15 min. 

 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - odgovorio je da i on sam nije zadovoljan kao i njegovi 

zamjenici s košnjom trave oko nerazvrstanih cesta na području cijele općine. Ove godine bilo 

je dosta čestih problema i kvarova traktora i malčera za košnju i naveo je tu i radove koji se 

izvode na zgradi DVD. I sam to ne opravdava u cijelosti ali je izrazio da će se to što prije ići 

uraditi. Za hitnu pomoć Općina Vojnić je platila izradu tehničke dokumentacije, ishodovana 

je građevinska dozvola i čeka se prvi natječaj. Za privremeni smještaj ponuđen im je prostor u 

Domu kulture ali nisu prihvatili jer im nije adekvatan. Kada se izvrši primopredaja u DVD 

Općina će im ponuditi prostor tamo dok se ne završi zgrada hitne. Za Općinu Vojnić jedino je 

pravo  rješenje da se izgradi zgrada hitne i da tu bude stalna služba hitne pomoći. 

 

 

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

u ime građana Miholjskoga koji su u 2 zadnja mjeseca imali 4 incidenta sa migrantima: došlo 

je i do fizičkog obračuna, tri pokušaja krađa automobila, jedna je kuća provaljena i 

napravljena je materijalna šteta, vlasnik psa koga su ranili migranti platio je 2.000,00 kn 

liječenje psa u Karlovcu. Rekao je da se sve to dogodilo u vremenu kad je javna rasvjeta bila 



isključena te zamolio da se rasvjeta uključi radi opće sigurnosti građana jer se među njih na 

jedan način uvukao strah i zbog sigurnosti djece koje u Miholjskom ima šesnaestero i posebno 

naglasio područje kod trafostanice Miholjsko 2.  

 

Za vrijeme dok je vijećnik Milorad Martinović imao riječ i iznosio svoju zamolbu u 

10:21 sati zamjenik načelnika Nikola Škrgić izašao je iz vijećnice i vratio se u 10:22 sati. 
   

 

Nikola Pavić (općinski vijećnik) - pozdravio je sve nazočne. Postavio pitanje vezano za  

izvještaje o stambenom zbrinjavanju: Da li ih dobiva vijeće i koliko je ljudi zbrinuto ? Drugo 

pitanje postavio je vezano za nekretnine u Vojniću koje su napuštene kao što su Keramika i 

Robna kuća: Da li se plaća komunalna naknada ? 

 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) - odgovorio je da što se tiče stambenog zbrinjavanja na 

području Općine Vojnić Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje nije dužan podnositi 

nikakva izvješća općinskom vijeću i načelniku o stanju. Na početku svake godine Središnji 

državni ured objavi listu prvenstva i bodovanje i po toj listi i po tim kriterijima se to radi. Te 

liste su javne i na internetskim su stranicama Državnog ureda. Središnji državni ured na 

znanje općini pošalje preslik ugovora o dodjeli stana ili kuće za korisnika kad dotični 

preuzima odnosno ulazi u iste ili kad za njih dobije darovnicu. Tako ako kao vijećnik trebate 

informaciju od tog ureda ili nekog drugog državnog tijela to možete uraditi preko općine. 

Što se tiče napuštenih poslovnih prostora odnosno imovine gdje se zna korisnik ili vlasnik tu 

općina obračunava komunalnu naknadu. Neki plaćaju naknadu a neki ne već se žale ili puštaju 

da se gomila a mi provodimo ovršne postupke gdje je to moguće. Snalazimo se na sve načine 

da dođemo do novaca od komunalne naknade pa smo tako sa dugovanje Keramike za 

komunalnu naknadu prebili  i zamijenili sa pločicama za općinski trg koje smo kod njih 

kupovali. Problem je kod naplate komunalne naknade Robnoj kući gdje je vlasnik otišao u 

stečaj, banka se uknjižila ali nije prenijela vlasništvo i tu je jedan sporan trenutak gdje nema 

onog tko bi plaćao. Tamo komunalnu naknadu plaćaju samo trgovina i fina koji su korisnici, a 

za ovaj ostali dio robne kuće se ne plaća. 

  

 

Miloš Mrkić (općinski vijećnik) - pozdravio je sve nazoče. Postavio je pitanje načelniku: da 

li načelnik pregovara sa ljudima vlasnicima privatnog zemljišta u „Vojišnici preko mosta“ 

koje bi se kupilo za potrebe izgradnje ulice prema groblju a koja bi se spojila s ulicom Kralja 

Tomislava. Smatra da bi građani koji žive u ulici Kralja Tomislava to trebali znati jer će tako 

od jedanput s početka ulice biti na kraju ulice i udaljeni dalje npr. do tada su do trgovine imali 

200 ili 300m sada bi to bilo 1200 ili 1300m. Drugim pitanjem zanimalo ga je da li su izvođači 

radova na tržnici i DVD završili na vrijeme s radovima.  

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) - je odgovorio da će gradnja mosta trajati preko godinu 

dana jer je to tako po samom procesu izgradnje mosta i ljudi bi u tome vremenu morali imati 

nekakvu alternativu  za prilaz kućama sa vozilima i rekao je da se tu o tome radi, da se  na taj 

način ljudima izlazi u susret. Načelnik je rekao da pokušava na taj način razgovarati s 

vlasnicima zemljišta da se ostvari dogovor vezano za to, a ne da se ide sud i na izvlaštenje 

sudskim putem ako vlasnici ne pristanu znači da se postigne zajednički dogovor i izbjegne 

sud što je bolje za sve.  

Naveo je podatke za tu cestu još iz ’70 tih godina u kojima je ona postojala u općinskim 

planovima, ucrtana je u tadašnjim planovima, izvršena je i parcelizacija zemljišta, vlasnici 



zemljišta su čak pomjerili i svoje ograde što upućuje na zaključak da su bili i isplaćeni samo 

što općina sada o tome nema dokaze pa općina mora opet platiti tu zemlju. Rekao je da se o 

tome pitanju još traži rješenje, kad se nađe sve će se reći ovdje na vijeću. Krenulo se sa tim da 

se nađe rješenje koje bi bilo najkraće i najjeftinije.  

Odgovorio je i za predmetni radove na tržnici i DVD da su završeni u rokovima i nije bilo 

produženja, sve je po planu i dobivena su sva tražena rješenja i suglasnosti po tome pitanju i 

sada se čeka samo tehnički pregled.  

 

 

Đuro Šaula (općinski vijećnik) pozdravio je sve nazočne i zaželio sretan rad novim 

vijećnicima. Postavio je pitanje u ime građana sa područja MO Kupljenske, Miholjske, 

Krstinje, Široke Rijeke i Svinice a vezano za učestalo nestajanje električne energiju u zadnje 

vrijeme i to sa svakom promjenom vremena i nastankom vjetra, kiše. Građani imaju probleme 

jer takav čest nestanak i čest dolazak el. energije izaziva kvarove na kućanskim aparatima 

frižiderima, risiverima i tome slično. Zamolio je da načelnik uputi pitanje o tome HEP-u ili da  

kolega - vijećnik Drago Valentić poznaje situaciju. 

 

Dalje se nitko nije javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na razmatranje i usvajanje 

zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 

Đuro Šaula (općinski vijećnik) – javio se za riječ i rekao da nema primjedbi na zapisnik sa 

23. sjednice Općinskog vijeća i stavio je samo primjedbu da nije dobio pisani odgovor od 

direktora Vodovoda na tada svoje postavljeno pitanje u vezi proširenja vodovoda od 

Kupljenskog prema Prisjeci koje zanima najviše same građane s toga područja te je isti 

odgovor ponovo zatražio. 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) - se kratko nadovezao i pojasnio situaciju vezano za 

projekat proširenja vodovoda do Krstinje i Široke Rijeke. Rekao je da se razmatra  mogućnost 

da se novim vodovodom ide skroz do Kupljenske  i tako bi se spojili, a sam vodovod u 

Kuljenskoj izbacio iz vodovodnog sustava jer je skup za održavanje, analize vode, troškovi 

struje.  

 

 

Nije se nitko javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 23.sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Zapisnik sa 23. sjednice usvojen sa  13 (trinaest) glasova za (jedna vijećnica nije glasovala jer 

nije položila prisegu). 

 

 

Prije nego se prešlo na dnevni red predsjednik općinskog vijeća Ramo Čović pozvao je 

vijećnicu Renatu Blažan da ustane, što je ista i učinila, te je predsjednik općinskog vijeća 

pročitao tekst prisege, a vijećnica Renata Blažan je na kraju pročitane prisege rekla: 

“Prisežem“ i nastavila sudjelovati u radu sjednice.  

 

 

 

 

 



  

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

 

 

1.  Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića Vojnić za 2019.  godinu s obrazloženjem 

2.  Razmatranje i usvajanje polugodišnji izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice 

i čitaonice Vojnić za 2019.  godinu s obrazloženjem 

3.  Razmatranje i usvajanje polugodišnji izvještaja o izvršenju proračuna Općina Vojnić za 

2019. godinu s izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vojnić za 

razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine s obrazloženjem  

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana 

i programa rada Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2018/2019. godinu 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji općinskog vozila  

6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture 

javnog dobra u općoj uporabi 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vojnić u 

području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanje Povjerenstva Općine Vojnić za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić 

za katastarske općine na području općine Vojnić 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu načelnika Općine Vojnić u periodu od 

01.01.2019. do 30.06.2019. godine 

11. Razmatranje i davanje Suglasnosti Knjižnici i čitaonici Vojnić za Pravilnik o zaštiti od 

požara 

12. Razmatranje i davanje Suglasnosti Knjižnici i čitaonici Vojnić za Pravilnik o zaštiti na 

radu  

 

Dnevni red 24. općinskog vijeća usvojen sa 14 (četrnaest) glasova za. 

 

 

 

                                                                     Točka 1.  

Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića Vojnić za 2019.  godinu s obrazloženjem 

 

  

Nataša Opačić (pročelnica) - objasnila je da je Dječji vrtić Vojnić ostvario u polugodišnjem 

razdoblju 2019.g.  prihode u visini od 243.000.00 kn, a rashode u visini od 241.500,00 kn s 

tim da je višak u poslovanju imao od 13.138,00 kn, odnos polugodišnjeg izvršenja za 2018.g. 

u odnosu na 2019.g. je veći 5%, a odnos izvršenja polugodišnjeg plana za 2019.g u odnosu na  

cijelu 2019.g je samo 6% jer se radi o projektu koji je u realizaciji. 

  

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

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 



 

Točka 2. 

Razmatranje i usvajanje polugodišnji izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice 

i čitaonice Vojnić za 2019.  godinu s obrazloženjem  

 

Drago Valentić (općinski vijećnik) – izvijestio je vijeće da se 09.09.2019.g. u 09:00 sati 

sastao odbor za financije i proračun kojem su bili prisutni članovi Azim Durmić i Miloš Mrkić 

i on kao predsjednik odbora te općinska pročelnica gđa. Nataša Opačić. Na dnevnom redu bile 

su točke: 1. Razmatranje i usvajanje polugodišnji izvještaja o izvršenju financijskog plana 

Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019.  godinu s obrazloženjem, 2. Razmatranje i usvajanje 

polugodišnji izvještaja o izvršenju proračuna Općina Vojnić za 2019. godinu s izvještajem o 

provedbi Plana razvojnih programa Općine Vojnić za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. 

godine s obrazloženjem 3. Razno - pod kojom nije bilo ništa. Nakon obrazloženja 

financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. god. odbor je točku  jednoglasno 

prihvatio i proslijedio vijeću na usvajanje.  

 

Nataša Opačić (pročelnica) – je pojasnila da je Knjižnica i čitaonica Vojnić u polugodišnjem 

razdoblju ostvarila prihode od 195.800 kn, rashode 188.800 kn s tim da je ukupan višak 

poslovanja 10.700 kn. Višak koji je prenijela iz prošle godine je 3.700 kn, a ovog 

polugodišnje razdoblja je 7.000 kn. Odnos polugodišnjeg izvršenja 2019. u odnosu na 2018. 

godinu je podjednak znači realizacija je 99,9% , a samo izvršenje polugodišnjeg na plan iz 

2019.g. je 35 % je dosta realno za polugodišnje razdoblje.  

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 2. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

Dok je pročelnica Nataša Opačić pojašnjavala polugodišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Knjižnice zamjenik načelnika općine Vojnić Nikola Škrgić izašao je 

iz vijećnice u 10:41 sati.  

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i usvajanje polugodišnji izvještaja o izvršenju proračuna Općina Vojnić za 

2019. godinu s izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vojnić za 

razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine s obrazloženjem 

 

 

Drago Valentić (općinski vijećnik) – uzeo je riječ kao predsjednik odbora za financije i 

proračun i rekao da je nakon obrazloženja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

Općine Vojnić odbor na svom sastanku održanom 09.09.2019.god.  jednoglasno prihvatio 

izvještaj i proslijedio ga vijeću na usvajanje.  

 

Nataša Opačić (pročelnica) – rekla je da su ostvareni prihodi Općine Vojnić u polugodišnjem 

razdoblju su 9.400.000 kn, rashodi su 8.800.000 kn. Općina je u polugodišnjem razdoblju 

poslovala sa minusom od 1.900.000 kn s tim da je imala višak od 570.000 kn u tom razdoblju, 

ali imamo preneseni minus iz prošle godine od 2.400.000 kn. Ovaj minus su računi koji su 

pristigli u općinu i odnose se na projekte koji nisu realizirani. Svaki račun koji dođe a nije 

plaćen on je nastao kao trošak. Odnos polugodišnjeg izvršenja u odnosu na plan koji smo 

planirali u 2019. god. je realizacija od 31 % što dobro s obzirom da se radi o projektima koji 



završavaju kako dolaze. A odnos između 2018. i 2019. godine u polugodišnjem razdoblju je 

84%.  

Nikola Pavić (općinski vijećnik) – javio se za riječ i pitao u vezi proračuna, izvršenja i 

troškova. Zanimalo ga je zašto se pod troškovima vodi  to što je dobila poljoprivredna 

zadruga Naša zemlja 465.000 kn pa tako kada neko gleda ispadne da Općina Vojnića ima 

novaca donira i daje sredstva pa to onda ispadne 600.000, 700.000 kn pa bi to trebalo biti na 

posebnom kontu.   

 

Nataša Opačić (pročelnica) je objasnila da vijeće ta sredstva dobiva prikazana na trećoj razini 

i ta konta su tu zbrojena, a sama realizacija se knjiži na petoj razini i to je razdvojeno, vijeće 

kao predstavničko tijelo to dobiva na taj način i to je tako propisano zakonom. Taj konto ima 

isti početak kao konto udruga i sva ta davanja i zato je tu to zbrojeno, u petoj razini je to 

razdvojeno i nije isto davanje udrugama i Našoj zemlji.   

 

Daje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 3. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (dvanaest) za, 2 (dva) suzdržana. 

 

Dok je pročelnica Nataša  Opačić izlagala vezano za 3. točku dnevnog reda zamjenik 

načelnika Nikola Škrgić vratio se u vijećnicu u 10:48 sati.  

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju 

plana i programa rada Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2018/2019. godinu 

 

 

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

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji općinskog vozila 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) – rekao je da to njegova odluka kao općinskog načelnika 

i da njemu ne treba službeno vozilo do kraja mandata, a općinsko vijeće će odlučiti dalje. 

Tražio je odluku da se proda Jetta općinski automobil, a što se tiče vozila Dacia ona nije 

općinsko vozilo jer je na lizingu i nakon isteka ugovara će se vratiti. Načelnik je rekao da je to 

sve  u vezi sudskog spora koji se vodi već tri godine i sve se svodi na to po kojem se od njega 

kao načelnika traži da dokaže da se automobil ne vozi u privatne svrhe što je nemoguće 

dokazati, traži se da ima službenog vozača, da postoji video nadzora u garaži, te da ima osoba 

koja će zaprimati vozilo kad se vraća i vikendom i popodne. Sve je išlo po prijavi u poreznoj 

upravi da se auto vozi u privatne svrhe. Načelnik  je rekao da je vodio i sudski spor u kojem je 

želio dokazati da to nije tako, imao i mnogo svjedoka u svoju stranu ali nitko od njih nije 

ispitan te se uzela druga strana da je u pravu. Načelnik je rekao da je ovu odluku o prodaji 

vozila donesao u baš u vezi toga jer ga to mnogo zamara i opterećuje, početna cijena vozila 

procjena je od strane ovlaštenog procjenitelja i ići će se na dražbu. 

  

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 5. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

 



 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture 

javnog dobra u općoj uporabi 

 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 6. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

Predsjednik vijeća odredio je pauzu  od 10 min. u 10:52 sati. 

 

Nastavljeno s radom u 11:05 sati.  

 

 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Vojnić u 

području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

 

 

Josip Kurtović (zamjenik načelnika iz redova hrvatskog naroda) - pozdravio je sve nazočne i 

obrazložio da se ovaj  Plan donosi jer u Veljači ove godine stupio na snagu novi Zakon o 

ublažavanju i otklanjanju posljedica od prirodnih nepogoda a prije se zvao Zakon o zaštiti od 

elementarnih nepogoda i rekao je da nije promjena samo u nazivu već ima i nekih suštinskih 

stvari koje su promijenjene, a sukladno novom zakonu dužni smo kao općinsko vijeće svake 

godine donijeti plan djelovanja, a do 30.03.u godini načelnik će biti dužan podnijeti izvješće u 

protekloj godini za taj plan. Kroz taj plan obrađene su prirodne nepogode: suša, olujno 

nevrijeme, snježne oborine, poledica, a nije obrađen potres, poplava, tuča, mraz i požar 

otvorenog tipa koji su u djelovanju plana civilne zaštite koje smo donijeli prije tjedan dana 

koje ne donosi vijeće već sukladno zakonu načelnik općine. A prije tog procjenu rizika je  

donijelo općinsko vijeće, a poslije toga ide donošenje plana i dobili smo suglasnost iz 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje Karlovca. Tu smo uštedili značajna sredstva  jer smo 

to uradili sa svojim resursima a druge općine su unajmile ovlaštene firme. U slijedećoj točki 

je donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu od prigodnih nepogoda u kojem 

ostaju isti članovi samo sukladno zakonu više nisu elementarne nego prirodne nepogode.   

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 7. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

 

Zamjenik načelnika Nikola Škrgić izašao je iz vijećnice u 11:10 sati i vratio se u 

11:12 sati. 

 

 

 

 

 

 

 



Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanje Povjerenstva Općine Vojnić za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 8. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić 

za katastarske općine na području općine Vojnić 

 

 

Mile Knežević - predsjednik Odbora za poljoprivredu pozdravio je sve prisutne. Informirao je 

vijeće da se 09.09.2019.g. u 08:00 sati sastao odbor za poljoprivredu kojem su bili prisutni 

članovi Dragan Kovačević i Nikola Eremić i on kao predsjednik odbora te od ostalih prisutnih 

načelnik Nebojša Andrić, općinska pročelnica gđa. Nataša Opačić i djelatnica JUO Karolina 

Šikljan. Odbor je zasjedao radi usuglašavanja Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vojnić i da se pokrene 

postupak provedbe javnog natječaja koji će provesti Povjerenstvo za zakup i prodaju. 

Odbor je jednoglasno dao suglasnost da Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vojnić ide vijeću na usvajanje. 

 

 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) – istakao je da ovaj program općina uradila sama i prošla 

i tu je mnogo uštedjela dok su neke druge općine plaćale ovlaštene firme a nisu prošle i dobile 

suglasnost ministarstva. Općina Vojnić je prva u županiji sa raspisivanjem natječaja. Još prije 

godinu dana je pozvala poljoprivrednike da daju iskaz interesa za zemljište i na tom iskazu je 

rađen program. Urađena je maksimalna površina koja je zakonom dozvoljena za prodaju 

zemlje od strane poljoprivrednika i općina je ograničila površinu zemljišta koju jedan 

pojedinac može uzeti da netko sa strane ne bi došao i uzeo čitavu površinu. Čestice koje su 

sporne kao što su čestice koje graniče sa građevinskom  zonom, čestice na kojima se nalaze 

građevinski objekti i čestice koje je otkupio APN a još nisu predate i dodijeljene i takve 

sllične za njih će se raditi geodetski elaborati i one će ići u drugi krug da se ne čeka. Danas su 

na redu čestice koje mogu ići u zakup i to do 25 godina i to čestice koje mogu ići u zakup po 

zakonu i postoji mogućnost raskida zakupa pod određenim uvjetima. Poljoprivrednici mogu 

produžiti zakup ako su sve redovito plaćali, tako imaju mogućnost podizanja trajnih nasada i 

podizati određene objekte  a da neće biti nikakvih problema. Općina je pripremila i čestice za 

prodaju, ali je za njih potrebna prethodna suglasnost ministarstva čim se dobije s njom će se 

ići na sjednicu općinskog vijeća i krenuti će se sa prvim paketom zemljišta za prodaju. Općina 

će dati čestice koje su čiste, a za one kroz koje prolazi potok ili djelomično šuma tu će se 

raditi  geodetski elaborati da se to odcijepi pa će te ići u drugi krug tako da se ne čeka. 

Načelnik je izrazio svoje zadovoljstvo s učinjenim jer je tu bilo puno posla, mnogo sati i dana 

je utrošeno jer je bilo tisuće čestica koje je trebalo više puta otvarati u aronetu i dobro svaku 



česticu provjeriti i na kraju je pozvao vijećnike da podrže tu odluku koja je bitna za naše 

poljoprivrednike.  

 

Dok je načelnik Nebojša Andrić izlagao o 9. točki vijećnik Azim Durmić izašao je iz 

vijećnice u 11:13 sati i vratio se u 11:14 sati. 

 

Đuro Šaula (općinski vijećnik) - pozdravio je ovakvu inicijativu i odluku Općine Vojnić 

o zakupu poljoprivrednog zemljišta kojom bi ljudima bilo omogućeno da rade i rekao da bi se 

na taj način  možda i spriječio odlazak ljudi sa ovog područja. I postavio je pitanje o tome da 

li je Općina dobila suglasnost za prodaju zemlje od ministarstva ili se još uvijek čeka. 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) kratko je odgovorio i pojasnio da je općina dobila 

suglasnost na svoj program u vezi poljoprivrednog zemljišta za zakup i dovoljno da općinsko 

vijeće donese sada odluku, a za prodaju poljoprivrednog zemljišta mora se dobiti suglasnost 

od ministarstva.  

 

Dalje se nitko nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 9. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

 

 

 

Točka 10. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu načelnika Općine Vojnić u periodu od 

01.01.2019. do 30.06.2019. godine 

 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 10. na glasanje. 

Glasalo se: 12 (četrnaest) za,  2 (dva) suzdržana 

 

 

 

 

 

Točka 11. 

Razmatranje i davanje Suglasnosti Knjižnici i čitaonici Vojnić za Pravilnik o zaštiti od 

požara 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 11. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Točka 12. 

Razmatranje i davanje Suglasnosti Knjižnici i čitaonici Vojnić za Pravilnik o zaštiti na 

radu 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 12. na glasanje. 

Glasalo se: 14 (četrnaest) za. 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 24. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić 

 

 

 

Dovršeno u 11:20 sati  

 

 

Zapisnik vodio                          Predsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Ramo Čović      


