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Z A P I S N I K 

sa 27. sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 15. studenoga 2019. godine 

s početkom u 11,00 sati  

 

 

 

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

Renata Blažan, Kristina Šikljan, Juro Bijelić, Irena Dujlović Josipović, Mile Knežević, 

Milorad Martinović, Đuro Šaula, Miloš Mrkić 

 

Odsutni : Nikola Eremić   

  

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, 

Miroslav Migalić - direktor Vojnić Komunalac d.o.o., Ilija Kalem - građanin općine Vojnić 

 

  

 

Započeto u 11,00 sati  

 

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

Miroslava Migalića - direktora Vojnić Komunalca d.o.o. i gdina. 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 sedmu 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 i izrazio svoje osobno zadovoljstvo što je kao 

nositelj liste HDZ uspio rotacijom mjesta u općinskom vijeću dati šansu svim kandidatima, a 

posebno mladim sa te liste da učestvuju u radu vijeća i odrade jedan dio mandata, da steknu 

iskustvo i vide kako vijeće radi što je učinjeno i ulaskom Krstine Šikljan u općinsko vijeće. 



Načelnik je kao bitnu informaciju istako to da je općina provela postupak javne nabave za 

rekonstrukciju javne rasvjete na cjelokupnom području općine uvođenjem led rasvjete što je 

po novom Zakonu o svjetlosnom onečišćenju i tako će ispunjavati sve norme propisane novim 

zakonom pa će se krenuti još ove godine u rekonstrukciju ako vrijeme dozvoli. Općina je 

radila uštede isključivanjem javne rasvjete u određenim mjestima i uspjela je osigurati 

sredstva kojima je vratila dug zadruzi „Naša zemlja“ i nije bilo potrebno praviti rezove u 

proračunu. Isključivanje javne rasvjete u određenom vremenu više se neće provoditi što su 

bili i prijedlozi vijećnika da rasvjeta bude uključena bez dodatnih isključenja. 

Načelnik je rekao da se izvode radovi rekonstrukcije zgrade Doma kulture, a kao kulturne 

manifestacije koje će se održati izdvojio je koncerte SKD Prosvjete 14.12. i HKUD Sveti 

Ante Herceg Bosna 21.12.o.g. Prvo će biti izvedeni radovi proširenja pozornice pa će se 

održati koncerti, advent i Božićne predstave,  a onda će se radovi nastaviti dalje te je pozvao 

vijećnike na ta zbivanja kao i na doček Nove godine na otvorenom na trgu, a ako budu velikih 

padavina doček će biti premješten u zgradu nove tržnice koja je izgrađena. Radovi u parku su 

završeni u ovoj fazi kako je bilo i predviđeno rokom do 15.11.2019.g. što je i odgovor na 

vijećničko pitanje. Sve ostalo ide po planu: podnose se zahtjevi za isplatu sredstava u 

poljoprivredi od APP, od Fonda za zaštitu okoliša za reciklažno dvorište, čekaju se uporabne 

dozvole, za tržnicu je dobivena uvjetna dozvola jer su trebali dodatni elaborati, za DVD je sve 

spremno i čeka se 03.12. uporabna dozvola pa će biti otvoreno za javnost i upotrebu. U 

Vojniću je urađena rekonstrukcija dijela vodovodne mreže mijenjate su azbestne cijevi i 

stavljen je pvc. Načelnik je rekao da se dogovorio sa predsjednikom vijeća da ubuduće na 

sjednicama vijeća budu prisutni direktori Komunalaca i Vodovoda tako da mogu odmah na 

licu mjesta odgovarati na vijećnička pitanja i sugestije. I na kraju izlaganja je iznio 

informaciju da je prošao općinski projekt za električnu punionicu vozila na općinskom 

parkiralištu za dva parkirna mjesta (Fond za zaštitu okoliša sudjeluje sa 40%, a općina sa 

60%) pa se općina i na ovaj način uklapa u trendove i tako je završio svoje izlaganje.  

 

Đuro Šaula (općinski vijećnik) - pozdravio sve prisutne i zaželio sretan rad novim i starim 

vijećnicima u općinskom vijeću navodeći kolegu vijećnika Pavu Kalema. Rekao je  kako je 

načelnik već izložio neke stvari za koje je on mislio pitati: kao pitanje za otvaranje DVD a 

postavio je pitanje da li će u gornjem dijelu DVD biti prostora koji će biti ustupljen za udruge 

i stranke gdje bi se sastajali i održavali sastanke. Rekao je da je dobio odgovor na pitanje oko 

završetka radova u parku  te da je i sam vidio sa su završeni. 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) – odgovorio je da će upravo ti prostori u gornjem dijelu 

biti za građane Općine Vojnić, za njihove udruge i stranke i da će se moći koristiti po 

određenim uvjetima, biće osiguran prostor za njih ali ne za stalno da tu budu već po potrebi 

kad imaju manifestacije, sastanke, skupove.    

 

Ramo Čović (predsjednik vijeća) dao je riječ gdinu. Miroslavu Migaliću direktoru Vojnić 

Komunalaca d.o.o.  

 

Miroslav Migalić (direktor Vojnić Komunalca) - zahvalio se predsjedniku vijeća i pozdravio 

sve prisutne. U svom izlaganju odgovarao je na pisani prijedlog odnosno primjedbe grupe 

građana iz Vojnića vezano za proceduru sahrane. Zahvalio se građanima na postavljenim 

pitanjima i primjedbama. Rekao je da je dolaskom na mjesto direktora Komunalaca negdje 

prije dvije godine vidio i sam kada je bio na sahrana da ima problema od same 

neuniformiranosti djelatnika pa do same procedure ponašanja kod ukopa.  

Što se tiče uniformiranosti djelatnika ona je izvršena i oni su sada  prikladno obučeni, donio  

je proceduru ponašanja na ukopima u 13. točka koja je objašnjena djelatnicima te će se oni 



toga i pridržavati u radu. Istako je nedostatak djelatnika kojih bi pri ukopu trebalo biti 6, a 

Komunalac obavlja svoje redovne poslove a oni su tamo raspoređeni a dogodi se ukop u isto 

vrijeme.  

 

Juro Bijelić (općinski vijećnik) - postavio je pitanje direktoru Komunalca vezano za košenje 

trave na groblju i naveo da se slabo pazi pri radu sa trimerima pa se spomenici uprljaju i da je 

potrebno zaštititi spomenike najlonom koji bi se stavljao preko njih za vrijeme košnje. 

 

Miroslav Migalić (direktor Vojnić Komunalca) - odgovorio je da se to rješava i da takvih 

situacija u zadnje vrijeme više nema, objašnjeno je djelatnicima kako da čiste i postavlja se 

najlon na grobno mjesto kad je to potrebno. 

 

Milorad Martinović (općinski vijećnik) - pozdravio je sve prisutne, a načelniku se zahvalio 

za  javnu rasvjetu u ime ljudi koje predstavlja. 

 

Miloš Mrkić (općinski vijećnik) - pozdravio je sve prisutne. Ponovio je situaciju koja je bila 

sa problemom oko čišćenja živica jer su strojevi bili u kvarovima, te je naveo kao sugestiju da 

se  pripremi i sve bude ispravno i u dobrom stanju za čišćenje snijega koje će vjerojatno 

uslijediti. 

 

Dalje se nitko javio za riječ pa predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik sa 26. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća usvojen sa 11 (jedanaest) glasova za.  

 

Dvoje vijećnika nije glasovalo: vijećnik - Pavo Kalem je bio sa svojim mandatom u 

mirovanju do ove sjednice i nema pravo glasanja za zapisnik prošle 26. sjednice, a Kristina 

Šikljan ne može da glasuje jer nije položila prisegu za općinskog vijećnika.  

 

Pošto se nitko dalje nije javio za riječ predsjednik vijeća krenuo je prema dnevnom redu te je 

pojasnio zamjenu redoslijeda točaka dnevnog reda koja je u materijalima za sjednicu  tako da 

točka 14. postaje Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić, točka 15. 

postaje Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić, točka 16. 

postaje Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu, i točka 17. postaje 

Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu i dao 

takav dnevni red na usvajanje općinskom vijeću:   

 

1.Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća - Kristina Šikljan 

2. Izvješće Mandatne komisije - Zaključak o nastavljanju obnašanja dužnosti općinskog 

    vijećnika - Pavo Kalem 

3. Razmatranje i usvajanje Programa jačanja gospodarstva za 2020. godinu 

4. Razmatranje i usvajanje Programa potpora poljoprivredi za 2020. godinu 

5. Razmatranje i usvajanje Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2020. godini  

6. Razmatranje i usvajanje Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2020. godinu 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi u općini Vojnić za 2020. godinu 

8. Razmatranje i usvajanje Programa civilnog društva u općini Vojnić za 2020. godinu 

9. Razmatranje i usvajanje Programa promicanja kulture za 2020. godinu  

10. Razmatranje i usvajanje Programa upravljanja imovinom za 2020. godinu 

11. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 



12. Razmatranje i usvajanje Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2020.g. 

13.Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 

    dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 

    2020. godini 

14. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić za 2020. godinu i 

      projekcija za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem 

15. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2020. godinu i 

     projekcija za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem 

16. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 

     2022. godinu te Plana razvojnih programa s obrazloženjem 

17. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu 

18. Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice 

     Vojnić za 2020. godinu 

19. Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Tržnica Vojnić 

20. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

     cestama području Općine Vojnić 

21. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Vojnić 

      Komunalcu d.o.o. 

22. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju mrtvačnice - centralno groblje Vojnić na 

      upravljanje Vojnić Komunalcu d.o.o.  

23. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i 

prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Vojnić 

 

Dnevni red 27. općinskog vijeća usvojen sa 12 (dvanaest) glasova za. Jedna vijećnica 

(Kristina Šikljan) nije glasovala jer nije položila prisegu. 

 

 

 

 Točka 1. 

Izvješće Mandatne komisije - Prisega člana Općinskog vijeća  - Kristina Šikljan 

 

Ramo Čović (predsjednik općinskog vijeća) - rekao je da je Mandatna komisija ovom 
vijeću podnijela Izvješće u kojem je OO HDZ Vojnić odredila ŠIKLJAN KRISTINU,  
OIB: 72580883714, Radonja 42, Vojnić,  
za zamjenicu vijećnici Ljubici Brkić, OIB: 32120447633, Gornji Vojnić 15, Vojnić koja je 
svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Vojnić stavila u mirovanje. 
 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Mandatne komisije.  
O izvješću se ne glasuje. 

 

Predsjednik općinskog vijeća Ramo Čović pozvao je vijećnicu Kristinu Šikljan da ustane, 

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

Kristina Šikljan je na kraju pročitane prisege rekla : “Prisežem“ i nastavila sudjelovati u radu 

sjednice. 

 

 

  

 



Točka 2. 

Izvješće Mandatne komisije - Zaključak o nastavljanju obnašanja dužnosti općinskog 

vijećnika - Pavo Kalem 

 
Mandatna komisija konstatirala je da je 31. listopada 2019. godine Pavo Kalem,  
OIB: 79661781134 iz Vojnića, Vukovarska 1 podnio Predsjedniku općinskog vijeća Općine 
Vojnić zahtjev za nastavak obnašanja dužnosti općinskog vijećnika Općine Vojnić i konstatira 
da prestaje mandat Violeti Kalem, OIB: 75306039152, Vojnić, Sisačka 8 koja je zamjenjivala 
Pavu Kalema.   

 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće Mandatne komisije.  
O izvješću se ne glasuje. 

 

 

                                                                      Točka 3. 

Razmatranje i usvajanje Programa jačanja gospodarstva za 2020. godinu 

 

Đuro Šaula (općinski vijećnik) - postavio je pitanje načelniku općine vezano za 

funkcioniranje rada turističke zajednice u slijedećem periodu pošto je direktorica TZ Vojnić 

na porodiljnom pa ga je zanimalo kako će biti dalje i da li će se primiti neko drugi da je 

zamjenjuje. 

 

Nebojša Andrić (općinski načelnik) - odgovorio je da je on obnaša funkciju predsjednika TZ 

Vojnić te će koristiti zakonsku mogućnost da voditi turističku zajednicu do godinu dana i da 

zato neće biti potrebno za primanjem nekog novog.  

 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i usvajanje Programa potpora poljoprivredi za 2020. godinu 
 

Mile Knežević - pozdravio je sve prisutne i čestitao novim vijećnicima. Kao predsjednik 

Odbora za poljoprivredu informirao je vijeće da je odbor zasjedao 15.11.2019.g. u 09,30 sati, 

bila su prisutna dva člana, a jedan je bio odsutan i to Nikola Eremić. Odboru je predstavljen 

prijedlog Programa potpora u poljoprivredi i objašnjenje potpore koje se planiraju dati 

poljoprivrednicima u 2020. godini. Rekao je da je odbor prihvatio Programa koji se daje na 

razmatranje općinskom vijeću.  

 

Nataša Opačić (pročelnica) pojasnila je mjere ministarstva poljoprivrede kojima je ukinuto 

poticaj osjemenjivanja životinja, a ostaje osiguravanje usjeva i nasada i subvencioniranje  

poljoprivrednicima ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda: biljnu i stočarsku 

proizvodnju. Programom je razrađena kupnja neke opreme za sirove, voće, povrće, sušare. To 

je tako dato naputkom ministarstva poljoprivrede kojeg se mora držati i općina i županija, 

jedan dio financira općina, a jedan županija.  

 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 



Točka 5. 

Razmatranje i usvajanje Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2020. 

godini 
 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i usvajanje Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2020. godinu 

 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi u Općini Vojnić za 2020. godinu 

 

Nataša Opačić (pročelnica) - kratko je rekla da je Zakon o socijalnoj skrbi propisao da se uz 

program mora donijeti i odluka o socijalnoj skrbi.  

Đuro Šaula (općinski vijećnik) - javio se za riječ i dao prijedlog da se poveća novčana pomoć 

za opremu za novorođeno dijete na 2.000,00 kn. 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - rekao je da su u proračunu ne treba mijenjati program 

obzirom da su planirana sredstva te iskazao da podržava prijedlog. 

 

Ramo Čović – predsjednik vijeća dao je prijedlog za povećanje pomoći za novorođeno dijete 

na 2000 kn na glasanje. 

Glasalo se: 13 (jedanaest) za. 

 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i usvajanje Programa civilnog društva u općini Vojnić za 2020. godinu 

 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje i usvajanje Programa promicanja kulture za 2020. godinu 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - rekao je kao značajnu informaciju da općina upravo sada 

prikuplja dokumentaciju potrebnu kako bi prepisala u vlasništvo spomenik na Petrovoj gori  s 

obzirom na to da je jedino ona jedina intenzivno ulagala u spomenik na Petrovoj Gori u 

proteklim godinama. Spomenik se nalazi na tri katastarske čestice u vlasništvu Općina Vojnić, 

Gvozd i Topusko. Gore oko spomenika skoro se snimao film i sada je gore čisto i uredno, 

uklonjeni su grafiti, zaključano je i vatrogasci stavljaju zaštitnu mrežu da se spriječe provale i 



da se ne ulazi neovlašteno već će se moći ići samo organizirano i uz najvu kod Općine Vojnić. 

Pa ako se to uspije prepisati u vlasništvo da se pokuša stavi u funkciju preko nekog projekta.  

 

Nije bilo zainteresiranih za pitanja i raspravu  te predsjednik vijeća daje točku 9. na glasanje 

Glasalo se: 13 (trinaest) za.  

 

 

Točka 10. 

Razmatranje i usvajanje Programa upravljanja imovinom za 2020. godinu 

 

Nataša Opačić (pročelnica) - samo je kratko napomenula da je odbor jednoglasno usvojio 

program upravljanja imovinom za 2020. godinu. 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za 

. 

 

Točka 11. 

Razmatranje i usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. 

godini 

 

Nataša Opačić (pročelnica) - rekla je da je odbor jednoglasno usvojio program održavanja 

komunalne infrastrukture u 2020. godini. 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 12. 

Razmatranje i usvajanje Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 

2020. godini 

 

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

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 13. 

Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje,  

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za 

ribnjake u 2020. godini 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 13. na glasanje. 

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

Predsjednik vijeća odredio je pauzu  od 10 min. u 11:37 sati. 

 

Nastavljeno s radom u 11:47 sati.  

Sa pauze na nastavak  sjednice nisu se vratili vijećnici Đuro Šaula i Miloš Mrkić.  

 

 

 



 

 

Točka 14. 

Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Vojnić za 2020. godinu i 

projekcija za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 14. na glasanje. 

Glasalo se: 11 (jedaneest) za, dva vijećnika nisu glasala jer nisu bili u vijećnici pošto se nisu 

vratili sa pauze.  

 

Nakon završetka 14. točke dnevnog reda u vijećnicu su se u 11:49 sati vratili vijećnici 

Đuro Šaula i Miloš Mrkić. 

 

 

 

Točka 15. 

Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2020. godinu 

i projekcija za 2021. i 2022. godinu s obrazloženjem 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 15. na glasanje. 

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 16. 

Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu 

i projekcija za 2021. i 2022. godinu te Plana razvojnih programa s obrazloženjem 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - govoreći o općinskom proračunu načelnik se prvo 

zahvalio vijećnicima na svim usvojenim programima te izrazio nadu da će tako biti usvojen i 

Proračun. Rekao je kako su realizirani mnogi projekti i time  se ogromna količina novca slila 

na područje Općine Vojnić što je i vidno. Zahvaljujući tim razvojnim projektima za koje je 

Općina Vojnić kandidirala kod EU prva je u RH od općina. Projekcije za 20-21 godinu su 

dosta skromne ali to je za to što općina još nije ušla u financijsko razdoblje i načelnik je 

izrazio nadu da će proračun u 21.godini biti cca 30-50 mil. kuna s obzirom da je Općina 

Vojnić ušla u Intervencijski plan. za 2021-25 i sve zavisi od same općine koliko će novca još 

povući. Načelnik se zahvalio svima na trudu i radu i oporbi koja je sudjelovala u radu i davala 

konstruktivne prijedloge i sve je podržavala što je bilo od interesa za sve građane Općine 

Vojnić. Rekao je da je to sve rezultat jedinstva u općinskom vijeću i visokog stupnja političke 

tolerancije i izrazio je nadu da će i ubuduće tako biti pa tko god bude na vlasti i na kraju se još 

jednom svima zahvalio.   

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 16. na glasanje. 

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 17. na glasanje 

Glasalo se: 13 (trinaest) za 



   

                      

Točka 18. 

Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju 

Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2020. godinu 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 18. na glasanje 

Glasalo se: 13 (trinaest) za.   

 

 

 

 

Točka 19. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Tržnica Vojnić 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - rekao je kako je lijepo da općina ima tržnicu koju je 

izgradila EU novcima. Cilj Općine Vojnić je da sam koncept društva Tržnica da ona bude 

samoodrživa. Ona neće biti samoodrživa ako se svaki utorak ili petak naplati samo 5-6 

štandova. Potrebno je organizirati i ona će tako i raditi kao otkupna stanica poljoprivrednih 

proizvoda, gljiva, kestena i viška proizvoda. Za početak ćemo te proizvode plasirati u Zagreb. 

Drugi dio djelatnosti bit će gospodarenje poljoprivrednim površinama u vlasništvu Općine 

Vojnić gdje će se poduzeće tržnica prijaviti u sustav poticaja, već ima plantaža kestena koja 

će se proširiti, i podići će se ostali voćnjaci i stavit će se svo poljoprivredno zemljište u 

funkciju i kandidirat će se za projekte tako da ta tržnica bude poljoprivredno poduzeće koje će 

se  moći samofinancirati. Zato je općina stavila za početak rada u temeljni kapital 200.000 kn 

da bi se pokrili troškovi hladnog pogona, plaća, registracije i nabavka neophodne opreme. 

Načelnik je izrazio nadu da bi takva tržnica u budućnosti mogla zapošljavati do desetak 

radnika koji će primati plaću od tog svog posla. 

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 19. na glasanje. 

Glasalo se: 13 (trinaest) za.   

 

 

Točka 20. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama području Općine Vojnić 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 20. na glasanje 

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 21. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Vojnić 

Komunalcu d.o.o. 

 

Nebojša Andrić (načelnik općine) - uzeo je riječ i rekao kako je sa europskim novcem 

dovršen projekt reciklažnog dvorišta u Kolariću i kada ono krene u funkciju biti će  dan 

otvorenih vrata te će se pozvati svi vijećnici, predsjednici mjesnih odbora i OŠ, posebno je 

pozvao vijećnike da budu tamo jer su i oni zaslužni svojim radom za njega. 

  



Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao  točku 21. na glasanje. 

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 22. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju mrtvačnice - centralno groblje Vojnić na 

upravljanje Vojnić Komunalcu d.o.o. 

 

Nitko se nije javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 22. na glasanje 

Glasalo se: 13 (trinaest) za. 

 

 

Točka 23. 

Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 

i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Vojnić 

 

Nataša Opačić (pročelnica) – samo je kratko pojasnila da se u postojećoj odluci vijeća samo 

mijenja član povjerenstva i to umjesto Zdenka Krajačića geod. teh. biti će Damir Krtić geom.  

Gospodin Krajačić ne može iz osobnih razloga bi u Povjerenstvu pa smo stavili gospodina 

Damira Krtića koji je isto te struke kako je po zakonu. 

 

Dalje se nije nitko javio za riječ pa je predsjednik vijeća dao točku 23. na glasanje. 

Glasalo se: 13 (trinaest) za.   

 

 

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje prisutnima i zaključuje 27. sjednicu Općinskog vijeća 

općine Vojnić 

 

 

Dovršeno u 11:50 sati  

 

 

Zapisnik vodio                          Predsjednik Općinskog vijeća 

  Aleksa Šaula                 Ramo Čović      


