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

Općinsko vijeće  

KLASA: 021-01/20-01/20 

URBROJ: 2133/17-03-04/5-20-01 

Vojnić, 17. travanj 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K  

sa 32. sjednice  Općinskog vijeća općine Vojnić  

održane u periodu od 17. travnja 2020. (11,48) do 20. travnja 2020. (17,00)  

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.posl. 

 

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 dana 17.04.2020. u 11,48 sati na 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. 

U materijalima uz točke dnevnog reda dostavljen je i zapisnika s 31. sjednice općinskog vijeća. 



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. 

 

Dnevni red 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora na području općine Vojnić 

3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Knjižnice 

i čitaonice Vojnić za 2019. godinu s obrazloženjem 

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg 

vrtića Vojnić za 2019. godinu s obrazloženjem 

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 

2019. godinu s obrazloženjem i Izvještaj o provedbi razvojnih programa Općine Vojnić 

za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine  

6. Davanje prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Knjižnice 

i čitaonice Vojnić  

7. Davanje prethodne Suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama zaposlenika Knjižnice 

i čitaonice Vojnić 

8. Davanje prethodne Suglasnosti na prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Knjižnici i čitaonici Vojnić 

9. Davanje Suglasnosti na Odluku o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva u 

Knjižnici i čitaonici Vojnić 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja Vodovoda i odvodnje Vojnić d.o.o. o 

utrošku sredstava naplaćenih po osnovu razvoja mreže 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja Vojnić komunalca d.o.o. o utrošku 

sredstava naplaćenih po osnovu naknade za izgradnju 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sporazum o zajedničkom 

obavljanju poslova civilne zaštite između Grada Gline, Općine Gvozd, Općine Topusko 

i Općine Vojnić 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sporazum o zajedničkom 

obavljanju poslova civilne zaštite između Grada Karlovca, Općine Draganić, Općine 

Krnjak, Općine Lasinja i Općine Vojnić. 

14. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2020. 

godinu  

15. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja u 2020. godini  

16. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 

2020. godinu 



17. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa razvoja civilnog društva u općini  

Vojnić za 2020. godinu 

18. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa promicanja kulture za 2020. 

godinu 

19. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa upravljanja imovinom za 2020. 

godinu 

20. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2020. godini 

21. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja i 

unapređenja stanovanja u 2020. godini 

22. Razmatranje i usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu 

i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 

Nebojša Andrić obratio se svojom porukom vijećnicima i ukratko ih informirao vezano za 

smanjenje proračuna. Naveo je da je Općina uslijed pandemije izazvane korona virusom bila 

prinuđena na smanjenje proračuna za 2020.g. Naveo je da je iz materijala vidljivo da su do 

daljnjega odgođeni svi projekti koji se financiraju iz općinskog proračuna, odnosno oni za koje 

se Općina još nije ugovorno obvezala. Svi započeti i ugovoreni projekti se nastavljaju. Postigle 

su se i znatne uštede i unutar JUO počevši od reprezentacije načelnika, preko plaća i davanja 

na plaću do materijalnih troškova. Napomenuo je ukoliko se stanje popravi do jeseni, 

zaposlenicima ćemo isplatiti božićnice i nastaviti projekte koje budemo mogli iz financirati. 

 

Ujedno je upoznao prisutne da je za vrijeme trajanja ove elektroničke sjednice došlo do ukidanja 

propusnica za kretanje unutar županije te da se time postavlja pitanje da li je potrebno uopće 

donositi odluku o zajedničkom djelovanju stožera CZ sa gradom Karlovcem i pripadajućim 

općinama. Kako se mjere mijenjaju shodno situaciji smatra da Vijeće ipak treba donijeti ove 

odluke tako da se u slučaju ponovnog zaoštravanja mjera ne mora sazivati vijeće, nego da on 

kao načelnik može potpisati sporazum. Ukoliko se situacija popravi onda ove odluke neću 

aktivirati i mogu se staviti van snage na nekoj od narednih sjednica Vijeća.  

 

Nataša Opačić dostavila je pojašnjenje za 9. točku dnevnog reda, a koja se odnosi na imenovanje 

članova natječajnog povjerenstva za izbor/imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice. Navela 

je ta je točka krivo formulirana. U materijalima stoji da se daje suglasnost za imenovanje člana 

povjerenstva kojeg je predložila Knjižnica i čitaonica (definirano Statutom Knjižnice i čitaonice 

da jednog člana imenuje). Ostala dva člana treba preložiti Općinsko vijeće. Stoga se točka 

dnevnog reda dopunjuje i glasi Imenovanje članova natječajnog povjerenstva za 

izbor/imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Vojnić. 
Budući se biraju članovi povjerenstva koji će odlučivati o izboru/imenovanju ravnatelja smatra 

se da je potrebno da u povjerenstvu budu osobe istog ili višeg obrazovanja za radno mjesto za 

koje se prima. Prijedlog članova povjerenstva je : 

 

 1. Siniša Bukal, struč.spec.ing.agr- predsjednik povjerenstva 

 2. Karolina Šikljan, mag.oec, član povjerenstva 

 3. Bojan Novaković, član povjerenstva. 

 

Napomenula je da je ovo samo prijedlog, te da vijećnici mogu predložiti druge članove. 

 

 



Očitovanje vijećnika: 

 

Nikola Pavić svojim je osobnim pristupom u Općini i potpisom potvrdio da prihvaća Zapisnik 

31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Milorad Martinović prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Juro Bijelić prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Renata Blažan prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Irena Dujlović prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Azim Durmić prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Pavo Kalem prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Kristina Šikljan prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Drago Valentić prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Ramo Čović prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Đuro Šaula prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Nikola Eremić prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Miloš Mrkić prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Mile Knežević prihvaća Zapisnik 31. sjednice, Dnevni red kao i sve točke 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Kako nitko više nije imao primjedbi niti prijedloga sjednica je zaključena 20. travnja 2020. 

godine u 17,00 sati, odnosno u roku kako je navedeno u Pozivu i Obavijesti vijećnicima. 

 

  

Zapisnik vodila              Predsjednik Općinskog vijeća 

Christine Ramovš                 Ramo Čović 


