
 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ 
               OIB 32028576296  

Općinsko vijeće  

KLASA: 021-01/17-01/34 

UR.-BROJ:2133/17-03-4/3-17-01 

Vojnić , 07. rujan  2017. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

sa  sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 07. rujan 2017. godine  s 

početkom u 09,30 sati 

 

Prisutni : Ramo Čović , Drago Valentić , Juro Bijelić , Pavo Kalem , Slađana Čavlović  , Ivan 

Bego , Nebojša Oparnica, Azim Durmić, Mile Knežević i Miloš Mrkić   

 

Odsutni : Ljubica Brkić , Nikola  Eremić , Milorad Martinović  i Đuro Šaula  

 

Ostali prisutni : Nebojša Andrić –  načelnik općine  ,  Nataša Opačić – pročelnica JUO , 

Milica Vučinić – Sipić – stručni suradnik za upravne poslove u svojstvu zapisničara  , Josip 

Kurtović zamjenik načelnika iz reda Hrvatskog naroda  , Nikola Škrgić zamjenik načelnika  

 

Započeto u 09,30 sati  

 

Ramo Čović pozdravlja prisutne , otvara sjednicu i predlaže da se pređe na informacije , 

prijedloge , mišljenja i vijećnička pitanja . 

 

Zahvaljuje se rukovodstvu općine Vojnić koja je pomogla u pripremi domjenka povodom 

Kurban bajrama . Svi prisutni su bili zadovoljni organizacijom , pripremom i dočekom . 

 

Nebojša Andrić daje nekoliko informacija .  

- u toku je pripajanje na novu vodovodnu mrežu Svinica i Gejkovac i trenutno je oko 30 

priključaka spojeno i još uvijek se radi , napominje da građani ne snose troškove za 

kopanje strojem . Troškove je preuzeo Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić ,  

- do kraja godine u planu je i vodovod Vratnik – Kolarić ( ako vrijeme dozvoli , a i čeka se 

građevinska dozvola ). Apelira na sve građane da se priključe na gradsku vodu , te da u 

istom šahtu ne mogu biti cijevi i ventili od gradskog vodovoda i privatnih vodovoda , jer 

je to strogo zabranjeno, 

- krenulo se sa uređenjem parka prema  Projektu , koristit će se maksimalno usluge DVD , 

komunalnog poduzeća i javnih radova , a za stručne radove angažirat će se građevinska 

tvrtka . Napominje da će pokrenuti sve aktivnosti da se dobije zgrada u kojoj se  nalazi 

gruntovnica , sada vlasništvo Republike Hrvatske ,  

- ne zvanično zna da je naš projekt za ceste prošao sve provjere i da je tehnički ispravan  

- završena je faza izgradnje mrtvačnice ( ostao još okoliš i opločenje ) ,  



- komunalac je pokrenuo postupak da se otvori trgovina pogrebnom opremom u donjem 

dijelu zgrade gdje sada komunalac ima sjedište ,  

- napominje da još nije obavio razgovor s načelnikom općine Krnjak oko izlaska 

komunalca iz zajedničkog trgovačkog društva ,  

- vezano za projekt 50 plus zaželi – radi se o starijim obiteljima i samcima kojima je 

potrebna pomoć pa moli da se preko predsjednika Mjesnih odbora sačini popis žena koje 

bi radile i kućanstava odnosno samaca  kojima je pomoć potrebna . Projekt je na tri 

godine , a žene bi radile 2 godine i išao bi im radni staž .  Projekt bi išao preko Crvenog 

križa  

 

Ivan Bego pita kad će se nastaviti asfaltiranje produžetka Krešimirove ulice ? 

 

Nebojša Andrić odgovara da je to sada Općinska ulica da  je zemlja otkupljena od privatnika  

i izvršena parcelizacija . Po svemu sudeći ove godine iz financijskih razloga neće se asfaltirati 

a predsjednik Mjesnog odbora neka je stavi u svoj plan za iduću godinu .   

 

Ramo Čović se zahvaljuje u ime građana Gejkovca i Svinice vezano za priključenje na 

vodovodnu mrežu .    

 

Miloš Mrkić  pita  

- dali se planira zaposliti komunalni redar  jer je potreba za tim  

 

Nebojša Andrić odgovara da je pitanje na mjestu , naglašava da je počeo razgovore s 

Gradom Duga Resa jer imaju namjeru poboljšati svoje komunalno redarstvo , pa ako se 

dogovori sve bi se definiralo ugovorom .  

 

Prelazi se na usvajanje zapisnika  

 

Miloš Mrkić pita što je sa zapisnikom s konstituirajuće sjednice kad nije dat na usvajanje .  

 

Milica Vučinić – Sipić vezano za zapisnik odgovara da je zapisnik sa konstituirajuće sjednice 

dostavljen da se pročita ako se eventualno netko ne služi internetom , objavljen je  na web 

stranici , a ne usvaja se iz razloga  jer je konstituirajuću sjednicu vodio ovlašteni sazivatelj  ,   

da su zapisnici za cijelu Županiju  biti jednoobrazni i  kad su poslani u DIP vraćeni su i nama 

i objavljeni.  

 

Zapisnik sa I sjednice usvojen sa 10 ( deset ) za jednoglasno  

Zapisnik sa II sjednice usvojen sa 10 ( deset ) za jednoglasno  

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje   

 

dnevni red  

 

1. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić 

za 2017. godinu s obrazloženjem  

2. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 

2017. godinu s obrazloženjem 

3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Vojnić za 2017. 

godinu s obrazloženjem i polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa 

općine Vojnić  



4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Vojnić  

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika  

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu uporabe grba 

i zastave Općine Vojnić  

7. Donošenje Zaključka o usvajanju godišnjeg Izvješća o ostvarivanju Plana i programa 

Dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2016/2017 godinu  

 

Konstatira se da je dnevni red usvojen sa 10 glasova za – jednoglasno . 

 

Točka 1. 

Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 

2017. godinu s obrazloženjem  

 

Drago Valentić ispred Odbora za financije i proračun naglašava da je Odbor prihvatio 

polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu i 

predlaže Vijeću da ga usvoji . 

Nataša Opačić je detaljnije pojasnila polugodišnji izvještaj za Knjižnicu i čitaonicu . 

 

Nije bilo za zainteresiranih za raspravu. 

Glasalo se 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 2.  

Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2017. 

godinu s obrazloženjem  

 

Nataša Opačić je detaljnije pojasnila polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna   Dječjeg 

vrtića Vojnić  za 2017. godinu  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

Glasalo se . 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 3.  

Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Vojnić za 2017. godinu 

s obrazloženjem i polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa općine 

Vojnić  

 

Drago Valentić ispred Odbora kaže da je Odbor prihvatio polugodišnji izvještaj općine 

Vojnić i predlaže Vijeću da ga usvoji.  

Nebojša Andrić kaže da se nastojalo ne trošiti previše , iako je bila izborna godina Općina je 

ostala stabilna , te se nastavilo sa redovnim poslovanjem .  

 

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu .  

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno    

 

Točka 4.  

Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Vojnić  

 

Nataša Opačić napominje da je obrazloženje u prilogu  , pretpostavlja da će doći do izmjena i 

dopuna ove Odluke ,  ali se do kraja 10 mjeseca ove godine ista mora usvojiti . 

 



Miloš Mrkić pita dali je stvorena baza podataka odakle će se taj porez računati i koliko će biti 

veći od komunalne naknade ? 

Nataša Opačić pojašnjava da za one koji su u zonama u kojima jesu ne bi trebali plaćati veći 

porez od komunalne naknade i ako nam je to kuća u kojoj stanujemo , a ako je to kuća za 

odmor onda bi trebao biti veći porez  .  Prihod od poreza je prihod Jedinica lokalne 

samouprave . 

 

Predsjednik daje točku na glasanje . 

Glasalo se . 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 5.  

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika  

 

Nije bilo pitanja jer je načelnik u informacijama dao presjek rada za polugodišnje razdoblje . 

 

Predsjednik daje točku na glasanje .  

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 6.  

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu uporabe grba i 

zastave Općine Vojnić  

 

Nataša Opačić kaže da je u prilogu obrazloženje , a u Odluci se samo pojam tj. naziv 

Općinsko poglavarstvo mijenja u naziv  Općinski načelnik.  

 

Predsjednik daje točku 6 . na glasanje  

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 7.  

Donošenje Zaključka o usvajanju godišnjeg Izvješća o ostvarivanju Plana i programa 

Dječjeg  vrtića  

 

Nataša Opačić kaže da se u skladu sa zakonskim propisima  usvaja Plan i program Dječjeg 

vrtića Vojnić svake godine , pa tako i sada  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu . 

 

Predsjednik  daje na glasanje točku  7.  

Glasalo se : 10 ( deset  ) za – jednoglasno  

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje svima koji su došli na sjednicu i istu zaključuje nakon 

iscrpljenog dnevnog reda .  

 

Dovršeno 10,39  sati  

 

Zapisnik vodila                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                               

Milica Vučinić – Sipić                                                           Ramo Čović 


