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Vojnić, 10. listopad 2019. godine 

 

  

 

Z A P I S N I K 

sa 26. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 10. listopada 2019. godine s 

početkom u 09,00 sati  

 

 

 

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

Blažan, Juro Bijelić, Irena Dujlović Josipović, Mile Knežević, Milorad Martinović,  

Đuro Šaula, 

 

Odsutni : Ljubica Brkić,  Nikola Eremić, Miloš Mrkić  

  

Ostali prisutni : 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  

 

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

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 šestu sjednicu 

Općinskog vijeća općine Vojnić i predložio da se pređe na informacije, prijedloge, mišljenja i 

vijećnička pitanja. 

 

 

Josip Kurtović (zamjenik načelnika iz redova Hrvatskog naroda) - javio se za riječ, 

pozdravio sve prisutne i obavijestio ih o spriječenosti načelnika općine gdina. Andrića da 

prisustvuje sjednici općinskog vijeća zbog bolesti i ispričao se u njegovo ime zbog toga. 

Samo je kratko iznio informaciju tome kako će županijske ceste izgraditi autobusno stajalište 

za učenike osnovne škole. Rekao je da će autobusno stajalište biti izgrađeno na mjestu preko 

puta odlagališta stubova od elektre odnosno kad se iz Vojnića ide za Radonju prije mosta s 

lijeve strane, gdje će se proširiti i nogostup. Vijećnike je pozvao da mogu slobodno postavljati 

pitanja iako načelnik općine nije prisutan te da će odgovore dobiti u pisanom obliku.  



 

Violeta Kalem (općinska vijećnica) - pozdravila je prisutne i zahvalila se u svoje ime i ime 

stanara vezano za radove na mostu. Pohvalila je sadašnju strukturu vlasti Općine Vojnić koja 

je najviše uradila i u čije vrijeme  se najviše izgradilo u Vojniću.  

Kratko se osvrnula i na situaciju sa migrantima i navela svoj primer dok je išla u kestene u 

šumu kako je tada policija hvatala migrante koji su bili u šumi. To je po povezala sa potrebom 

za javnom rasvjetom koja je potrebna radi sigurnosti posebno djece koja je vraćaju iz škole u 

večernjim zimskim satima, a migranata ima posvuda. 

 

 

Đuro Šaula (općinski vijećnik) – pozdravio je prisutne. U svom izlaganju osvrnuo se na 

očitovanje direktora Vodovoda i odvodnje Vojnić koje je dobio kao odgovor na svoje pitanje 

koje mu je postavio vezano za proširenje vodovoda od Krstinje prema Prisjeci. Rekao je da iz 

svega navedenog u očitovanju nije izvukao konkretan odgovor ali da je zaključio da u planu 

neće biti proširenje vodovodne mreže te da će morati opet postaviti pitanje direktoru 

Vodovoda.  

Također postavio je pitanje: „Da li ima neki rok završetka radova u parku?“ 

    

 

Dalje se nitko javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 25. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća usvojen sa 11 (jedanaest) glasova za. 

 

 

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

red: 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području općine Vojnić  

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno-

obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2019./2020. godinu 

 

Dnevni red 26. općinskog vijeća usvojen sa 11 (jedanaest) glasova za. 

 

 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području općine Vojnić 

 

 

 

Nataša Opačić (pročelnica) - je pojasnila donošenje ove odluke i rekla je da se sve ove ceste 

već vode u registru, a da općina namjerava kandidirati za mjeru 4.3.3. ulaganje u šumsku 

infrastrukturu te je potrebna odluka kojom će se sve te ceste spojiti u jednu i tako će se voditi 

u registru kao jedna cesta.  

 

Nikola Pavić (općinski vijećnik) -  pozdravio je prisutne.  Rekao je  u vezi toga predmetnog 

asvaltiranja cesta da je trebalo takvo nešto napraviti i za još šire na području općine. Postavio 



je pitanje statusa lokalnih puteva koji su to i kako se vode, te da bi trebalo izvršiti reviziju 

njihovog statusa jer izgleda da su neki brisani te je naveo  primjere kad se put u jednoj dionici 

vodi kao planski put pa da u drugoj ga nema i ispada da čovjek ne može doći do svoje kuće, a 

tako isto je i s održavanjem istih puteva. Ispada da se određeni putevi koji su se do prije 

nekoliko godina održavali sada ne održavaju i to su planski putevi a da se prioritet daje 

privatnim putevima koji se asvaltiraju i održavaju. Naglasio je da se kod puteva treba znati šta 

je privatno, šta općinsko i da se onda po tome i radi i održava. Ljudi ne daju prolazak svojim 

privatnim putem, a planski put je zapušten i neodržavan i s njim se ne može proći te ljudi ne 

mogu doći ni do svojih njiva pa to onda stvara nezadovoljstvo kod građana. 

 

Nataša Opačić (pročelnica) - odgovorila je da se općina brine o svojim cestama  a da ne zna 

za to asvaltiranje privatnih. Rekla za  zakonsku regulativu da ako se određeni put ne koristi 

više od 20 godina on prestaje biti put kao takav, a isto ako se put koristi više od 20 godina kao 

takav on postaje pravi put i dotadašnji vlasnici se izuzimaju i općina postaje vlasnik puta. 

Općina ne može asvaltirati privatne puteve veće samo one gdje je ona vlasnik.  

 

Nikola Pavić (općinski vijećnik) - rekao je da je djelomično zadovoljan odgovoran.  Istakao 

je da se određeni putevi ne održavaju pa se tako neće moći ni koristiti i ljudi će izgubiti put i 

neće moći do svoje zemlje i svojih njiva. Možda je politika bila više naklonjena 

gospodarstvenicima koji su sadili voćnjake pa je i to dobro, ali što je sa domicilnim 

stanovništvom koje zbog toga što im se putevi ne održavaju ne može do svojih njiva i poslije 

neće imati puta. Naveo je i svoj primjer gdje je s vlastitih 1000 eura platio čišćenje puta tzv. 

„progona“ da može doći do svojih njiva. Predložio je da se sazovu mjesni odbori i da se vidi 

situacija na terenu.  

 

Josip Kurtović (zamjenik načelnika iz redova Hrvatskog naroda) - želio je samo da malo 

pojasni vezano za održavanje puteva. Rekao je da Općina Vojnić nema ništa sa održavanjem 

privatnih puteva i ona održava nerazvrstane ceste, a ne lokalne, županijske i državne ceste. 

Za održavanje puteva građani se mogu obratiti preko MO ili neposredno doći u općinu i 

prijaviti gdje se taj put nalazi, pa da će se izađi na lice mjesta. Općina svoja sredstva iz 

proračuna raspoređuje tamo gdje ljudi žive i na te puteve. Nije ni problem ni za puteve koji 

nisu zadnjih godina održavani da se i oni dovedu u red. Istakao je problem gdje su ljudi 

vlasnici čestica kuda ide put. Ljudi ne održavaju zemlju koja je s jedne i druge strane puta 

tako da je sve zaraslo i nemoguće je doći i prići od drveća, u privatno se ne smije i ne smije se 

tuđe sjeći, a vlasnici nisu tu ili ne mogu ili ne održavaju zemljište iz nekog drugog razloga. 

Svaki vlasnik je odgovoran za svoju česticu i u zoni puta, pa će se u krajnjem slučaju morati 

zvati komunalni redar da postupi i pokrene postupak protiv njih jer na drugi način se ne može 

sprovesti postupak održavanja puta ako svatko ne uradi svoj dio posla. 

Istakao je primjer gdje ljudi često miješaju situaciju ne znajući da su ljudi privatno platili o 

svom trošku kombinirku i kamion pijeska na svoj privatni put te misle da to općina radi o 

svom trošku a da neće da održava put gdje je ona vlasnik i koji do njih vodi. Ovdje je veliki 

problem je i sa samim naseljima i selima koja su razbacana nisu ušorena te je potrebno do 

svake kuće voditi put, održavati ga,  čistiti po zimi, uvoditi javnu rasvjetu što su sve veliki 

troškovi.  

 

 

Nataša Opačić (pročelnica) - kratko je napomenula da će onda kada se odluka usvoji svi 

detalji biti objavljeni na web stranici općine jer takva procedura po zakonu (najprije ide 

elaborat, pa projekt i onda će se znati koja je dužina konkretno te ceste). 

 



Đuro Šaula (općinski vijećnik) - istakao je kako je dobro što se asvaltira i pohvalno 

asvaltiranje, također je rekao  da su svi isto toga mišljenja jer je asvaltiranje i održavanje 

dobrobit za sve građane Općine Vojnić. Kao malu opasku vezano za ovu točku dnevnog reda 

naveo je to da su sve predmetne ceste iz katastarske općine Vojnić a da na području općine 

Vojnić ima isto takvih cesta u nekim drugim naseljima kao u MO Krstinja ili u Međeđak. s 

kojim bi se moglo uraditi isto. 

 

Nataša Opačić (pročelnica) - kratko je ispravila i rekla da se tu ne radi o nerazvrstanim 

cestama  već su to šumske ceste koje su u vlasništvu Općine Vojnić, a da su skoro sve druge 

šumske ceste uglavnom u vlasništvu Hrvatskih šuma. 

 

 

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

 

 

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana i programa 

odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku 2019./2020. godinu 

 

 

 

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

Glasalo se: 11 (jedanaest) za. 

 

 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 26. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić 

 

 

 

Dovršeno u 09:27 sati  

 

 

Zapisnik vodio                          Predsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Ramo Čović      


