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Z A P I S N I K sa 31. sjednice 

 Općinskog vijeća općine Vojnić  

održane u periodu od 24. ožujka 2020. do 31. ožujka 2020. godine  

putem elektroničke pošte  

 

 

Nazočni : Ramo Čović, Drago Valentić, Azim Durmić, Pavo Kalem, Đuro Šaula, Renata 

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

Kristina Šikljan, Bijelić Juro, Irena Dujlović-Josipović 

 

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 – viši ref.za adm.  

 

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji, a posebno uzimajući u obzir 

Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine kojom je među 

ostalim određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom mjestu, Ministarstvo uprave 

donijelo je uputu o održavanju sjednica predstavničkih tijela, stoga vijećnici su upoznati da će 

se do daljnjeg sjednice održavati putem e-maila. 

Vijećnici su materijale zaprimili putem e-mail adrese te su zamoljeni ih prouče i da ukoliko je 

potrebno dodatno pojašnjenje da svatko može uputiti upit putem e-maila, s tim da se koristi 

opcija  „proslijedi svima“, kako bi svi vijećnici bili upućeni s postavljenim pitanjem.  

Što se tiče aktualnog sata, vijećnici su mogli postaviti svoje upite kako je propisano i 

Poslovnikom vijeća, znači tri pitanja na e-mail općine, također koristeći opciju „proslijedi 

svima“. 

Praksa odgovaranja na pitanja provedena je na način da je načelnik odgovarao odmah ili su se 

odgovori dobili naknadno o čemu su vijećnici dobili obavijesti. 

U prilogu e-maila dobivena je tabela koju su vijećnici bili u obvezi popuniti, a odnosila se na 

glasovanje po pojedinoj točki dnevnog reda, tj. da li je netko ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN. 

Vijećnici su također obaviješteni da će ovakve sjednice trajat po dva do tri dana dok svi vijećnici 

ne odgovore. 



Jedini vijećnik koji nije imao mogućnost primanja materijala putem e-maila bio je Nikola Pavić, 

te je on svoje materijale zaprimio u papirnatom obliku te je svoje očitovanje/upite i pojašnjenja 

dostavio pismeno te su proslijeđeni svim vijećnicima putem e-maila. 

Svi vijećnici zamoljeni su da ozbiljno shvate ovu situaciju i u što kraćem roku odgovore na 

zaprimljeni e-mail, kako bi se vijeće moglo provesti u skladu  sa navedenom uputom. 

 

Dnevni red 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u 

Općini  Vojnić 

2. Donošenje Prethodne suglasnosti za donošenje Plana upisa djece u Dječji vrtić Vojnić 

za pedagošku godinu 2020/2021. 

3. Donošenje Zaključka za sudce porotnike za mladež Županijskog suda u Karlovcu 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima korištenja osobnih automobila i mobitela 

za službene potrebe 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih 

primanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić 

6. 6.Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih 

primanja te ostalim pravima načelnika i zamjenika načelnika  Općine Vojnić 

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

cestama na području općine Vojnić 

8. Usvajanje Godišnjeg  izvješća o radu načelnika za 2019. godine 

9. Donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja  

10. Izmjena odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić 

11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić za katastarske općine na 

području općine Vojnić 

 

Ramo Čović u svojoj poruci pozdravio je vijećnike i zamolio ih da se s obzirom na novo nastale 

okolnosti zbog korona virusa, izvrše svoje obveze. Nakon proučenih materijala izjasnio se ZA 

na zapisnik, dnevni red i za svaku točku dnevnog reda. Ujedno je pohvalio rad članova Kriznog 

stožera Civilne zaštite općine Vojnić na odličnom djelovanju u ovoj situaciji. 

 

 

Miloš Mrkić u svojoj poruci uputio je prijedlog po točci 3. gdje općinsko vijeće predlaže suce 

porotnike za mladež Županijskoga suda u Karlovcu. Zamolio je sve kolegice i kolege da se 

slijedom navedene točke očituju i daju prijedlog osoba za koje smatraju da bi trebale obavljati 

gore navedenu dužnost kako bi se odabrala 3 kandidata/kandidatkinje. 

 

Đuro Šaula u svojoj poruci osvrnuo se na Zapisnik sa prethodne 30. sjednice u kojem pod 

nazočne vijećnike nije uvedeno njegovo ime iako je prisustvovao sjednici, a također je krivo 

uveden pod ostali nazočni, načelnik Nebojša Andrić koji je bio na službenom putu. Zamolio je 

da se to ispravi te je potvrdio ostali dio zapisnika. 

 

Mile Knežević izjavio je u svojoj poruci da je nakon pročitanog materijala za 31.sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Vojnić i zapisnika sa 30.sjednice glasao za usvajanje zapisnika i prvih 

deset točaka dnevnog reda ZA dok za točku 11 glasa PROTIV uz obrazloženje 



u kojem navodi da smatra da kao član i predsjednik Odbora za poljoprivredu ima dužnost da 

ukaže na nepravednost prilikom određivanja cijene poljoprivrednog zemljišta datog  na prodaju 

ovom točkom dnevnog reda. Smatra da prilikom određivanja cijene nije uzeto u razmatranje da 

li se poljoprivredno zemljište vodi kao oranica, livada ili pašnjak kao i u kojoj mjeri je zemljište 

zakrčeno što bi po njegovom mišljenju trebalo uticati na cijenu po kvadratu zemljišta. Navodi 

ako se pogledaju podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, cijena 

poljoprivrednog zemljišta se bitno razlikuje ovisno o namjeni zemljišta  tj. prosječna cijena 

oranice za 2019 god. je oko 22 tisuće kuna dok je livada oko 12 tisuće kuna što je skoro 50 

posto manje, a da se ne pričamo o zakrčenom zemljištu za koje i nije mogao pronaći podatke. 

Isto tako smatra da je cijena kvadrata npr. za katastarsku općinu Vojnić koja je skoro dvostruko 

veća od prosjeka kontinetalnog dijela Republike Hrvatske prevelika s obzirom na konfiguraciju 

terena i kvalitetu zemljišta. 

 

 

Nebojša Andrić obratio se svojom porukom prisutnima i ujedno odgovorio na pitanja. Složio 

se sa primjedbom gosp. Šaule na Zapisnik te mu je ujedno uputio i odgovor na postavljena 

pitanja sa 30. sjednici Općinskog vijeća 

 

1.  Za Cestu šljive APPRR je odredila financijsku korekciju od 10% odobrenih sredstava. 

Općina se žalila i žalba je odbijena. Ostatak novaca je doznačen na općinski račun nakon 

kontrole na terenu i financija kojom nije utvrđena nepravilnost. 

 

2.  Prema njegovim saznanjima (budući da se radi o privatnim tvrtkama ne mora biti 

upoznat) tvrtka CIAK je unajmila poslovni prostor. Sve aktivnosti koje se budu odvijale moraju 

biti u skladu sa Prostornim planom općine Vojnić i dozvolama nadležnih inspekcijskih tijela. 

Pratiti ćemo njihove daljnje aktivnosti.  

 

Gosp. Eremiću je također odgovorio na pitanja sa 30. sjednice vezano za postavljene kamere. 

Odgovorio mu je da prema propisima o postavljanju nadzornih kamera ta mjesta moraju biti 

označena sa vidljivom pločom. Nakon što su postavljene ploče i kamere smeće se počelo 

odlagati na novim lokacijama. Nakon toga, sve poznate lokacije divljih deponija označile su se 

pločama a kamere su prijenosne i postavljaju po procjeni komunalnog redara. Protiv osoba (čiji 

identitet ne smije biti otkriven) koje su otkrivene da krše komunalni red pokrenut je 

odgovarajući postupak. 

Nakon danih odgovora na pitanja gosp. Andrić informirao je vijećnike vezano za poteze koje 

je napravio kao načelnik općine u prevenciji epidemije korona virusom. Naveo je da je bio  

(i još je) u svakodnevnoj komunikaciji sa stožerom CZ i kolegama načelnicima i 

gradonačelnicima te da je  pratio zbivanja u RH i susjednim zemljama. Među prvima je 

ograničio rad ugostiteljima i zatvorio kulturne i sportske objekte. Ograničenje rada do 18h 

naveo je da je imalo svrhu da ljudi počnu shvaćati da se nešto dešava i da trebaju mijenjati svoje 

socijalne navike. Budući da je Vojnić na tranzitu za BiH iz Italije i Austrije, te da je primijećen 

učestali boravak osoba visokog rizika u tranzitu, odlučio je uz konzultacije sa Općinskim 

stožerom skroz da zabrani rad ugostiteljima i prije odluke nacionalnog stožera CZ, što se 

pokazalo pravovremeno. Pošto lokalni mediji nisu imali kapacitete izvještavati o našim 

aktivnostima stanovništvo, pokrenuo je Fb stranicu općine Vojnić, gdje svakodnevno daje 

stanovništvu informacije. To se pokazalo kao dobar i učinkovit način komuniciranja što 

pokazuje broj od preko 500 pratitelja. Donio je i odluku da roditelji ne plaćaju vrtić i korisnici 

najam koji su u općinskim prostorima. Trenutno radi na prijedlogu rebalansa proračuna gdje bi 

se oslobodila sredstva za borbu protiv epidemije i ublažavanja njenih posljedica. Tu se planira 



i oslobađanje komunalne naknade za poslodavce koji ne otpuste radnike i druge mjere koje će 

se donositi ovisno o trajanju pandemijske krize. 

Naveo je da se svi započeti poslovi moraju završiti a od planiranih se mora odustati do daljnjeg 

jer se očekuje drastično smanjenje poreznih prihoda. Od svih vijećnika očekujem da kao i dosad 

budu jedinstveni i daju mu potporu da se ova kriza prebrodi uz najmanju štetu za sugrađane 

koji su im na izborima ukazali povjerenje da zastupaju njihove interese. Također poziva sve 

vijećnike da daju svoje prijedloge oko rebalansa proračuna jer da su zajedno pametniji. 

 

Nataša Opačić obratila se porukom vezano za upite vijećnika pojašnjavajući da će stručna 

služba napraviti ispravak zapisnika te da je došlo do tehničke greške. 

 

Vezano za točku 3. Donošenje Zaključka za sudce porotnike za mladež Županijskog suda u 

Karlovcu,  navela je da se predlaže Ranka Rod i da drugih prijedloga nema. 

 

Vezano za točku 11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić, pojasnila je vijećniku 

Mili Kneževiću da Općina Vojnić ne odlučuje o visini cijene poljoprivrednog zemljišta, već 

Ministarstvo financija-Porezna uprava (dopis u prilogu). 

 

Također je navela da se iz Odluke iz točke 11. izbacuje k.č. 375 k.o. Kupljensko, jer se 

naknadno ustanovilo da je tu k.č. dobio u vlasništvo od Republike Hrvatske  Kušan Pero i 

Matijević Milica i da se na njoj nalazi kuća. 

     

Ujedno navela je da je vijećnik Nikola Pavić, koji je materijale preuzeo u papirnatom obliku 

glasao : ZA zapisnik sa ovim izmjenama, ZA usvajanje dnevnog red i ZA sve točke dnevnog 

reda, sa zabilježbom da u točki 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Vojnić smatra da ima još puteva koji su prioritetni i koje treba 

uvrstiti u nerazvrstane ceste i pod točkom 11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 

prodaju poljoprivrednog zemljišta smatra da je cijena dosta visoka i nerealna. 

 

Zamolila je sve vijećnike da ponovo potvrde putem e-mailom da li se slažu sa gore navedenim. 

 

Također je zamolila predsjednika vijeća g-dina Ramu Čovića da zaključi  ovu sjednicu, nakon 

očitovanja svih vijećnika. 

 

Irena Dujlović poslala je svoj odgovor da je suglasna sa svim navedenim. 

 

Renata Blažan poslala je svoj odgovor da je suglasna sa svim navedenim. 

 

Kristina Šikljan poslala je svoj odgovor da je suglasna sa svim navedenim. 

 

Ramo Čović naveo je s obzirom na pojašnjenja i dopune zapisnika da je suglasan sa navedenim. 

Đuro Šaula naveo je da nakon pojašnjenja da će stručna služba napraviti ispravak Zapisnika 

30.sjednice Općinskog vijeća i da se Ranka Rod predlaže za suca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Karlovcu glasovao je:  ZA zapisnik sa izmjenama, ZA dnevni red,  

ZA sve točke dnevnog reda. 

 

Miloš Mrkić naveo je u odgovoru da glasa ZA, za sve točke dnevnog reda. 

 



Azim Durimć naveo je u odgovoru da za sve predložene točke dnevnog reda glasa ZA. 

 

Drago Valentić dao je odgovor da je suglasan sa svim navedenim. 

 

Milorad Martinović naveo je da se slaže sa svim navedenim. 

 

Mile Knežević odgovorio je, da ne bi bio jedini koji bi bio protiv, da mijenja odluku i da glasa 

ZA, za sve točke sa izmjenama. 

 

Nikola Eremić je putem tablice potvrdio da je glasao za sve točke ZA. 

 

Juro Bijelić je putem tablice potvrdio da je glasao za sve točke ZA. 

 

Pavo Kalem je putem tablice potvrdio da je glasao za sve točke ZA. 

 

Ramo Čović  
zahvalio se na kraju svim vijećnicima na suradnji i zatvorio 31. sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Sjednica je zaključena 31. ožujka 2020. godine u 8,42 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Općinskog vijeća 

Christine Ramovš       Ramo Čović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


