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Z A P I S N I K sa 29. sjednice 

 Općinskog vijeća općine Vojnić  

održane dana 30. siječnja 2020. godine s početkom u 10,30 sati  

 

 

Nazočni : Ramo Čović, Drago Valentić, Azim Durmić, Pavo Kalem, Renata Blažan, Juro 

Bijelić, Nikola Eremić, Mile Knežević, Milorad Martinović, Miloš Mrkić, Nikola Pavić 

 

Odsutni : Irena Dujlović-Josipović, Đuro Šaula, Kristina Šikljan 

  

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

načelnika, Josip Kurtović - zamjenik načelnika iz reda Hrvatskog naroda,  

Nataša Opačić - pročelnica JUO, Christine Ramovš – administrativni tajnik, Ilija Kalem - 

građanin općine Vojnić 

 

Sjednica započinje u 10,30 sati. 

 

Gosp. Čović pozdravlja prisutne i otvara 29. sjednicu Općinskog Vijeća te prelazi na 

informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanje i poziva prisutne za riječ. 

 

Gosp Durmić se javlja za riječ te postavlja pitanja. Jedno pitanje odnosi se na Hitnu pomoć, 

odnosno do kuda se stiglo po tom pitanju, drugo pitanje se odnosi na asfaltiranje groblja u 

Širokoj Rijeci (prilaznog puta). 

 

Načelnik se javlja za riječ i pozdravlja prisutne. Što se tiče pitanja oko asfaltiranja puta prema 

groblju u Širokoj Rijeci, odgovara da je to u planu ove godine u proljeće. Ići će se u objedinjenu 

javnu nabavu gdje će navedena cesta biti stavljena u paket sa ostalim cestama, odnosno cestama 

u kojima građani sudjeluju putem samodoprinosa.  

 

Na drugo pitanje vezano za Hitnu pomoć  koje se postavlja skoro na svakoj sjednici vijeća, 

načelnik odgovara da je pitanje jako bitno te da je bilo raznih privremenih i stalnih rješenja. Od 

privremenog rješenja koje je bilo dogovoreno zvanično je da bilo da bi tu dežurala hitna pomoć 

određenih par dana dok se napravi stalna medicinska pomoć. Nažalost nije se dobila suglasnost 

od nadležnih inspekcijskih tijela jer da bi oni dežurali morali bi imati sve uvjete kao i prava 

hitna medicinska pomoć što mi naravno ne možemo ponuditi u prostorima DVD Vojnić ili u 

Domu kulture gdje smo namjeravali privremeno smjestiti Hitnu pomoć. Ono što je sada bitno 



za sve nas je to da je gotova pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju objekta kod Doma 

zdravlja gdje će biti stacionirana Hitna medicinska pomoć non stop te se sada traže izvori 

financiranja za gradnju. Ukupna investicija iznosi 4.000.000,00 kuna. Općina Vojnić je u 

stalnom kontaktu sa Karlovačkom županijom, a tu je aktivan i naš dožupan Mirko Martinović 

koji je osobno uključen u pregovore sa resornim ministarstvima tako da se nadamo da će uskoro 

biti nekakav natječaj. U planu nam je ići preko nacionalnih fondova, a ne preko europskih jer 

se kroz nacionalne puno brže rade natječaji i on se iskreno nada ako bude sve kako treba da bi 

do kraja ove godine mogla biti završena izgradnja Stanice za hitnu pomoć gdje bi onda stalno 

bio TIM 2 za pomoć, a predviđa se također da bi gore bile dvije sobe kao smještaj za 

zdravstvene djelatnike koji bi bili u tom TIMU. 

  

Gosp Čović zahvaljuje se načelniku te poziva prisutne da li se još tko želi javiti za riječ, kako 

se nitko nije javio za riječ, prelazi se na razmatranje i usvajanje zapisnika sa 28. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Gosp. Pavić se javlja za riječ i napominje da je na zadnjoj sjednici bilo prisutno 12 vijećnika, 

pa želi da se razjasni, jer u zapisniku je navedeno samo 10 prisutnih vijećnika. Konstatiralo se 

da je na početku bilo njih 10, ali da su naknadno došli gosp. Valentić i gosp. Mrkić. te se ja 

zbog toga tako evidentiralo u zapisniku. Drugo što je napomenuo vezano za prodaju projekta 

napominje da je bio suzdržan iz razloga što je došlo „5 min do 12,00 na stol“ te smatra da ipak 

treba malo razmisliti o tome. Skreće pozornost da u zapisniku stoji da je to prihvatio da uđe u 

dnevni red, a ustvari nije, odnosno bio je suzdržan. 

 

Gosp. Durmić čita zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća gdje se navodi da je 10 za glasova 

i jedan suzdržan što se odnosi na gosp. Pavića. 

 

Gosp. Pavić navodi da nije mislio na taj dio zapisnika nego na dio u kojem se raspravljalo o toj 

točci. 

 

Uvidom u Zapisnik za 28 sjednice ustanovljen je propust u dijelu koji navodi gosp. Pavić. 

 

Gosp. Čović daje Zapisnik sa 28. sjednice sa ispravkom na usvajanje te utvrđuje da je sa  

11 glasova ZA , 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN usvojen Zapisnik sa izmjenama. 

 

Gosp. Čović daje na glasanje Dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća sa priloženom 

izmjenom Odluke pod točkom 2. 

 

Dnevni red: 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

            za k.č.br. 1759 i k.č.br. 1910 iz k.o. Vojnić  

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić 

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prihvatu ponude za prodaju suvlasničkog 

dijela općinskog zemljišta u k.o. Vojnić Vito Aronia d.o.o. iz Vojnića Donji Vojnić 24   

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika  



5. Razmatranje i usvajanje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka 

i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić iz Proračuna Općine 

Vojnić za 2020. godinu   

6. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu nenaplaćene komunalne naknade za fizičke  

osobe    

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom za 2019. 

godinu 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2019. godini 

9. Razmatranje i usvajanje  Izvješća Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije 

za ribnjake u 2019. godini 

10. Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera 

u 2019. godini 

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o potpisivanju Ugovora o uslugama Dječjeg vrtića 

Vojnić sa odabranim izvršiteljem 

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o potpisivanju Ugovora o javnoj nabavi radova, 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, radovi na rekonstrukciji i opremanju, 

Dječjeg vrtića Vojnić 

13. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i  

i imenovanju povjerljive osobe u Dječjem vrtiću Vojnić 

14. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu provođena aktivnosti u Dječjem vrtiću na 

promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje 

       

Dnevni red sa priloženom promjenom Odluke usvojen je sa: 11. glasova ZA, o glasova 

PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.1. 

 

Gosp. Čović prelazi na 1. točku Dnevnog reda, „Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju 

dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Vojnić za kč.br. 1759 i kč.br. 1910 iz k.o. Vojnić“ i poziva Odbor za 

poljoprivredu za riječ. 

 

Gosp. Knežević ispred Odbora za poljoprivredu daje obrazloženje na navedenu točku. 

Navedeni Odbor sastao se dana 30. siječnja 2020. godine u 10,00 sati, na Odboru su bila 

prisutna sva tri člana zajedno sa pročelnicom Natašom Opačić. Na Dnevnom redu bile su dvije 

točke: 1. točka bila je Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vojnić za kč.br. 1759 i kč. br. 

1910 k.o. Vojnić i 2. točka bila je Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije 

ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vojnić. Odbor 

nije imao primjedbe na navedene odluke te su ih jednoglasno prihvatili i kao takve ih 

prosljeđuju vijeću na usvajanje. 

 

Gosp. Čović zahvaljuje si gosp. Kneževiću i poziva prisutne da li se tko javlja za riječ. Za riječ 

se javljan načelnik. 

 

Načelnik iskazuje svoje zadovoljstvo provođenjem Natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vojnić, u odnosu na druge gradove i općine za 

koje zna da je dolazilo do sukoba pa i sudskih procesa. Kod nas je to sve prošlo dosta dobro, a 



razlog tome je što smo mi još prije godinu i pol pozvali sve poljoprivrednike koji obrađuju tu 

zemlju i svi su bili na vrijeme upoznati te smo mi kompletan natječaj prilagodili našim 

korisnicima koji već godinama koriste tu zemlju tako da nije bilo nekih sukoba, a isto se nada 

da će tako proći i natječaj koji će biti raspisan za prodaju zemljišta u vlasništvu RH na području 

općine Vojnić. Ujedno, načelnik je skrenuo pažnju prisutnima, kako i sami mogu primijetiti, da 

je ostala još velika količina zemljišta za zakup te je obavijestio da će ponovno ići natječaj za 

zakup zemljišta za koji se nitko nije javio. Također je napomenuo da je navedena količina 

zemljišta za zakup stavljena na osnovu iskazanog interesa za istu, ali se na kraju nitko za nju 

nije javio. Kako vidimo zakupljena je samo ¼ od stavljenog zemljišta. Vidimo da su ljudi imali 

velike apetite, ali kada je došlo do natječaja ljudi su odustali. Na taj način priliku će imati oni 

koji se nisu stigli javiti na ovaj natječaj. Sljedeći natječaj biti će čim se obavi procedura i 

potpisivanje ugovora za ovaj natječaj koji je objavljen. 

 

Gosp. Čović zahvaljuje načelniku, a kako se nitko nije javio za riječ dao je na glasanje Odluku 

o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Vojnić za kč.br. 1759 i kč.br. 1910 iz k.o. Vojnić. Odluka je 

usvojena sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.2. 

 

Gosp. Čović prelazi na 2. točku, „Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije 

ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Vojnić“ te poziva prisutne za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ, Odluku daje na 

glasanje te je ona usvojena sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.3. 

 

Gosp. Čović prelazi na 3. točku, „ razmatranje i usvajanje Odluke o prihvatu ponude za prodaju 

suvlasničkog dijela općinskog zemljišta u k.o. Vojnić Vito Aronia d.o.o. iz Vojnića, Donji 

Vojnić 24“ i poziva za riječ. 

 

Načelnik se javlja za riječ i obrazlaže da je prilikom sređivanja zemljišnih knjiga došlo do 

situacija da smo suvlasnici određenog dijela zemljišta koje smo stekli nasljeđivanjem tako da 

ćemo i u buduće na sljedećim sjednicama vijeća rješavati sve te suvlasničke odnose na način ili 

da općina otkupi gdje je većinski vlasnik ili kao u ovom slučaju gdje je jednim dijelom 

suvlasnik, da proda po procijenjenoj vrijednosti jednoj gospodarskoj cjelini koja se već 

obrađuje. Procjenu zemljišta izvršio je ovlašteni sudski vještak. Na taj način Općina se rješava 

suvlasništva koje joj ništa ne znači. 

 

Gosp. Čović daje ovu točku na glasanje te je ona usvojena sa: 11 glasova ZA, 0 glasova 

PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.4. 

 

Gosp. Čović prelazi na 4. točku „ Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika“ i poziva za riječ. 

 

Pročelnica obrazlaže da je došlo do promjerne u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela odnosno u Sistematizaciji koju donosi izvršno tijelo. Ukinuta su tri radna 

mjesta s višom stručnom spremom pravnog smjera i to : Stručni suradnik za upravne poslove, 



stručni suradnik za društvene djelatnosti i stručni suradnik za komunalne poslove. Sva ta tri 

radna mjesta bila su viša stručna sprema pravnici. S obzirom da oni ne ispunjavanu uvjete 

prilikom zastupanja kod sporova, jer nas mora zastupati pravnik ili Općina mora platiti 

odvjetničko društvo išlo se na ukidanje, a primiti će se jedan diplomirani pravnik. Tako je 

Pravilnikom predviđeno, a vijeće kao izvršno tijelo ima obvezu donijeti koeficijente prema 

Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta. Tim Pravilnikom predviđeno je još jedno radno mjesto za 

komunalnog redara. Općina trenutačno ima sklopljen ugovor sa Duga Resom za komunalnog 

redara, međutim za naše potrebe nije dovoljno da on dolazi samo dva puta tjedno nego to je već 

potrebno svaki dan.  

 

Gosp. Čović, nakon što se nitko nije javio za riječ, daje Odluku na glasanje. Odluka je usvojena 

sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.5. 

 

Gosp. Čović prelazi na 5.točku „ Razmatranje i usvajanje Odluke o redovitom godišnjem 

financiranju političkih stranaka i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Vojnić iz Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu“ i poziva za riječ. 

 

Pročelnica pojašnjava da se svake godine donosi navedena Odluka te da je to u obvezi Općine.  

 

Gosp. Čović nakon obrazloženja pročelnice daje Odluku na glasanje. Odluka je usvojena sa:  

11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Pročelnica izlazi u 10,47 sati, vraća se u 10,48 sati te sa njom ulazi Dubravka Fink 

 

Ad.6. 

 

Gosp. Čović prelazi na 6. točku „razmatranje i donošenje Odluke o otpisu nenaplaćene 

komunalne naknade za fizičke osobe“  i poziva za riječ. 

 

Načelnik se javlja za riječ i obrazlaže da je navedena točka već bila na Dnevnom redu prošle 

sjednice, ali je skinuta. Sada su stavljene samo fizičke osobe, a pravne su skinute i obavještava 

prisutne da je tu nazočna i gđa. Fink koja je pripremila ovaj popis. Predlaže da se ide jedna po 

jedna osoba da se glasuje i ako tko ima pitanja dobiti će se pojašnjenje. Općina mora nešto 

poduzeti te on predlaže ovaj način. 

 

Gosp. Čović zahvaljuje načelniku na objašnjenju i prijedlogu. 

Gosp. Durmić smatra da je suvišno da se ide jedna osoba po jedna jer je u popisu stavljeno 

obrazloženje zašto se otpisuje. 

 

Gosp. Ćović se slaže sa objašnjenjem te postavlja pitanje prisutnima da li je kome neka osoba 

sporna i da nešto dodatno zna. Kako se nitko nije javio za riječ. Gosp. Čović daje Oluku na 

glasanje: Odluka je usvojena sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Gđa Dubravka Fink izlazi u 10,50 sati. 

 

 

 

 



Ad.7. 

 

Gosp. Čović prelazi na 7. točku „Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa 

upravljanja imovinom za 2019. godinu“ i poziva za riječ. 

 

Pročelnica obrazlaže da je ovo zakonska obveza dostaviti Izvještaj o upravljanju imovinom kao 

i Izvještaj o održavanju komunalne infrastrukture što predstoji u sljedećoj točki Dnevnog reda.  

 

Gosp. Čović nakon što se nitko nije javio za riječ daje Izvješće na glasanje. Izvješće je usvojeno 

sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.8. 

 

Gosp. Čović prelazi na 8. točku „Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu“ te poziva prisutne za riječ. Kako se nitko 

nije javio, daje Izvješće na glasanje. Izvješće je usvojeno sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 

0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.9. 

 

Gosp. Čović prelazi na 9. točku „Razmatranje i usvajanje Izvješća Programa utroška sredstava 

ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Rh i koncesije za ribnjake u 2019. godini“ te poziva prisutne za riječ. 

 

Pročelnica obrazlaže da se radi o zakonskoj obvezi kao i kod prethodne dvije točke. 

 

Gosp. Čović daje Izvješće na glasanje. Izvješće je usvojeno sa: 11 glasova ZA, 0 glasova 

PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.10. 

 

Gosp. Čović prelazi na 10. točku „Razmatranje i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o 

primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini“ i poziva za riječ. 

 

Gosp. Pavić izrazio je svoju zainteresiranost za izvještaj koji je općinski načelnik dužan 

donijeti. Smatra da je izvještaj kao izvještaj u redu, ali bi volio da je stanje takvo kako piše, 

međutim stanje nije takvo. On to govori jer poznaje kraj i bavi se poljoprivredom i poznaje 

stanje. Smatra da bi moglo doći do nekih provjera, a u izvještaju stoji da je sve u redu, da su 

čiste međe, živice uređene, ne pravi sjenu nitko nikome te da je sve urađeno kako treba. Zna se 

tko što treba odraditi, što treba odraditi komunalac, što treba odraditi svaki poljoprivrednik, 

svako domaćinstvo oko svog imanja, ali malo je onih koji to odrade do kraja onako kako treba 

biti. Nažalost on unazad dvije godine ima „sreću“, da mu dolazi nadzor iz Agencije za plaćanje 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i da mu obilazi svaku česticu. Ne zna zašto je to 

tako i zašto ga navodno uvijek izvuku. On vidi što se radi na terenu, što susjedi rade, a i oni 

dalje. Njegova namjera je i predlaže da komunalni redar ili poljoprivredni redar moraju ići više 

na teren da upozore ljude. U Kusaji postoje polja, u sred tih polja postoje dvije čestice, vlasnici 

su živi i zdravi, ali to ne obrađuju te je to leglo divljih svinja. Jedna od tih osoba je njemačka 

penzionerka, a druga osoba je socijalni slučaj. Smatra da ta osoba ne zna da bi ukoliko bi očistio 

tu zemlju dobio više poticaja nego preko socijale. Ujedno postavlja pitanje kako dalje sa tom 



zemljom koja se ne obrađuje? On će prihvatiti izvještaj, ali ujedno moli da ljudi koji su zaduženi 

i koji imaju takva radna mjesta izlaze van, pa će biti manje požara i sve skupa će ljepše izgledati. 

 

Gosp. Čović zahvaljuje gosp. Paviću i poziva načelnika koji se javio za riječ. 

 

Načelnik odgovara gosp. Paviću da se slaže sa svime što je rekao i skrenuo mu pažnju da se 

ovo izvješće odnosi na 11%  (10,8%) zemljišta koje se obrađuje u općini Vojnić te da se ono 

radi u skladu sa zakonom, međutim veliki je broj zemlje koja uopće nije obrađena, a problem 

je vlasništva i suvlasništva tih čestica. Općina ima poljoprivrednog redara koji izlazi isključivo 

po prijavama jer je on trenutačno također zadužen oko Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem što je opsežan posao, također je zadužen i za ustrojavanje baze podataka sveg 

poljoprivrednog zemljišta koje nije obrađeno, a takvog ima velika količina. Neovisno o tome, 

poljoprivredni redar je izlazio već po prijavama za neobrađeno zemljište. Po svakoj prijavi 

sastavljan je zapisnik i slao se je nadležnim tijelima. Mi također moramo biti svjesni stanja da 

imamo starijih ljudi sa malom mirovinom i onih koji žive od socijalne pomoći, a imaju 

zemljište. Kada bi takve slučajeve poljoprivredni redar kažnjavao sa 5 do 6 tis. kuna jer nisu 

odradili sve kako treba što bi ljudi govorili, svi bi rekli da je Općina navalila ja jadnu sirotinju. 

Nažalost živimo u takvoj sredini. Istu situaciju imamo i kod općinskih cesta, svako je dužan da 

održava svoju živicu i među te da uklanja grane koje idu na put, ali to se ne čini. Imamo staračko 

stanovništvo i puno ljudi ne živi tu. Općina bi u tim slučajevima trebala poslati komunalno 

poduzeće da pošiša živice i da ispostavi račun vlasnicima, a problem je kako ispostaviti račun 

nekome tko ima 1.300,00 kn mirovinu i ima 80 godina. U takvim slučajevima moramo biti i 

socijalno osjetljivi, ali isto tako moramo uvesti i reda. Uglavnom što se tiče ovih propisa, 

Općina je krenula tako da prvo stišće one veće proizvođače koji imaju veći poticaj i primanja,  

a onda lagano idemo i prema ostalima da se to uvede. 

  

Gosp. Čović zahvaljuje načelniku na izlaganju i daje točku na glasanje. Zaključak je usvojen 

sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.11. 

 

Gosp. Čović prelazi na 11. točku „Razmatranje i usvajanje Odluke o potpisivanju Ugovora o 

uslugama Dječjeg vrtića Vojnić sa odabrani izvršiteljem“, kako se nitko nije javio za riječ 

Odluka je dana na glasanje.  Odluka je usvojena sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 

glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.12. 

 

Gosp. Čović prelazi na 12. točku „Razmatranje i usvajanje Odluke o potpisivanju Ugovora o 

javnoj nabavi radova, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, radovi na rekonstrukciji i 

opremanju Dječjeg vrtića Vojnić“, kako se nitko nije javio za riječ Odluka je dana na glasanje.  

Odluka je usvojena sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Ad.13. 

 

Gosp. Čović prelazi na 13. točku „Razmatranje i usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Dječjem vrtiću Vojnić, kako se 

nitko nije javio za riječ Pravilnik je dan na glasanje. Pravilnik je usvojen sa: 11 glasova ZA, 0 

glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 



Ad. 14. 

 

Gosp. Čović prelazi na 14. točku „razmatranje i usvajanje Pravilnika o načinu provođenja 

aktivnosti u Dječjem vrtiću na promicanju spoznaja o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih 

proizvoda za zdravlje“, kako se nitko nije javio za riječ Pravilnik je dan na glasanje. Pravilnik 

je usvojen sa: 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Sjednica je završena u 11,05 sati 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Općinskog vijeća 

Christine Ramovš       Ramo Čović 

 


