
                    

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
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KLASA: 021-01/20-01/40 
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Vojnić, 27. srpnja 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K sa 34. sjednice 

 Općinskog vijeća Općine Vojnić  

održane dana 27. srpnja 2020. godine s početkom u 10,30 sati 

 

Nazočni : Ramo Čović, Drago Valentić, Milorad Martinović, Miloš Mrkić, Nikola Pavić, 

Kristina Šikljan, Đuro Šaula, Mile Knežević, Irena Dujlović-Josipović, Azim Durimić, Bijelić 

Juro 

 

Odsutni : Nikola Eremić, Renata Blažan 

 

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

Nataša Opačić - pročelnica JUO, Christine Ramovš – viši ref.za adm. poslove,  

 

Gosti - predstavnici institucija i osobe dobitnici javnih priznanja: 

- Hrvatske vode, VGI mali sliv „Kupa“ – Biljana Željeznjak – voditeljica sa 

suradnikom, 

- Ceste Karlovac d.d. – Dinko Stanković – Moćan i Domagoj Rendulić, 

- Ivica Josipović, 

- Vlasta Novosel – ravnateljica Doma zdravlja Vojnić, 

- Marin Zolota, učenik OŠ Vojnić u pratnji majke,  

- Sanela Klasan – predsjednica NK „Vojnić 95“ 

 

 

Sjednica započinje u 10,30 sati. 

 

Gosp. Čović pozdravlja prisutne i otvara 34. sjednicu  Općinskog vijeća, prelazi na 

informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja te poziva vijećnike za riječ. 

 

Gosp. Andrić se javio za riječ i pozdravio prisutne te je na početku napomenuo kako je ovo 

radna, a ujedno i svečana sjednica vijeća iz razloga što će se na njoj uručiti javna priznanja 

zaslužnim osobama i institucijama. Kako se ove godine nije obilježavao Dan općine Vojnić te 



time nije bilo ni svečane sjednice vijeća, odlučeno je da se na jedan prigodan način, ovdje na 

Muljavi uruče priznanja onima koji su ih zaslužili. 

Dalje nastavio je svoje izlaganje vezano za informacije te upoznao prisutne da je završen 

postupak javne nabave za nabavu radnog stroja – kombinirke. Nabava će se financirati 

sredstvima Ministarstva graditeljstva,  Općine Vojnić i Vojnić komunalca d.o.o. Vrijednost 

nabave iznosi oko 600.000,00 kuna, a sa PDV-om iznosi skoro 700.000,00 kuna. Napomenuo 

je da se radi o kupnji novog stroja. 

Nadalje dao je informaciju kako je Općina raspisala javni poziv za asfaltiranje lokalnih cesta, 

koje dijelom sufinanciraju građani. 

Napomenuo je da je završen postupak prodaje stare kombinirke i da je prodana za iznos od 

92.700,00 kuna. Za kamione koji su također bili dio javnog natječaja rekao je da se nije nitko 

javio i da će se morati ponoviti natječaj. 

Rekao je također da je Općina dobila Odluku od Ministarstva regionalnog razvoja za 

sufinanciranje kućnih priključaka za vodovod Gejkovac  - Svinica Krstinjska, u iznosu od 

250.000,00 kuna. Zaključen je ugovor za izvođačem te će uskoro početi radovi. Ukupna 

vrijednost bila je preko 500.000,00 kuna, a ostatak razlike će Općina isfinancirati vlastitim 

sredstvima. 

Vezano za Projekt izgradnje šumskih cesta rekao je da je sve napravljeno i da se čeka 

građevinska dozvola, kako bi se projekt mogao kandidirati na fondove EU. Vrijednost 

projekta iznosi 6 mil. kuna. Očekuje se da bi građevinska dozvola mogla biti kroz 15 dana. 

Kandidirati će se šumska cesta Međeđak Utinjski, od Štakora do Mrđenovića. 

Dobivena je i Uporabna dozvola za zatvaranje Deponije „Kokirevo“. Ovaj tjedan je bio 

tehnički pregled za „Kokirevo“, nije bilo nikakvih primjedbi te je projekt priveden kraju. 

Asfaltirano je 2 km ceste u Međeđaku koja je asfaltirana sredstvima Ministarstva regionalnog 

razvoja u iznosu od 400.000,00 kuna,  a ostatak od 250.000,00 kuna je Općina isfinancirala 

svojim sredstvima.   

Na kraju svog izlaganja napomenuo je da je govorio samo o većim projektima. 

Gosp. Čović zahvalio se načelniku i pozvao ostale za riječ. 

U 10,38 ulazi Pavo Kalem 

Gosp. Durmić pozdravio je prisutne te je izrazio svoju zahvalnost načelniku i službama koje 

su kandidirale projekt priključenja vodovodne mreže Gejkovac – Svinica. Također je 

napomenuo, prema saznanjima da će uskoro uslijediti posjet saborske zastupnice općini kako 

bi se vidjelo na koji način se može ići dalje sa novim projektima vezano za vodovod Gejkovac 

– Svinica odnosno Široka Rijeka. 

Dalje je postavio pitanje vezano za Stožer civilne zaštite da li bi trebalo, s obzirom na 

situaciju, da se u Stožer uključe i mjesni odbori jer smatra da oni znaju najbolje kakava je 



situacija na terenu. Ne moraju oni fizički biti prisutni, ali da se oni kontaktiraju vezano za 

COVID -19. 

Načelnik s javio za riječ i rekao da je situacija što se tiče COVIDA-19 sada puno bolja nego 

prije tri mjeseca kada je bilo i zatvaranja objekata. Smatra da je naš Stožer tada odradio sve 

kako treba i da je sve bilo pod kontrolom. Što se tiče uključivanja mjesnih odbora, za sada  ne 

vidimo potrebu za tim. Prosljeđivati će se sve informacije od Stožera, ukoliko se pojavi 

potreba okupiti ćemo veći broj ljudi. U Stožer su uključene sve mjerodavne službe, a on se 

može proširiti sa pojedincima iz bilo kojeg djelokruga ovisno o situaciji na terenu. 

Napomenuo je da u susjednim općinama imamo zaraženih, a to su Krnjak, Topusko i 

Karlovac. Podsjetio je prisutne na pridržavanje mjera kao što je dezinfekcija  ruku i smanjenje 

kontakata. Osobno smatra da je među ljudima previše opuštena situacija, o čem se uvjerio 

prilikom prisustvovanja sahrani gdje su se ljudi ponašali vrlo opušteno bez pridržavanja 

mjera. 

Gosp. Mrkić se javio za riječ vezano za temu COVID-19 te je zamolio načelnika Stožera da 

informira prisutne o trenutnom stanju epidemije korona virusom u našoj općini, odnosno da li 

ima zaraženih i ako ima, koliki ih je broj, koliko je građana u samoizolaciji i koliki je broj 

testiranih u našoj općini te kojim se sada trenutno aktivnostima bavi Stožer. 

Gosp. Škrgić se javlja i daje odgovor, da se svaki dan šalju izvještaji u Stožer u Karlovac i 

trenutno na našoj općini nema zaraženih, ali testiranih ima. Točan broj se ne zna, ali su 

rezultati bili negativni. 

Gosp. Mrkić smatra da bi bilo dobro znati broj osoba (testiranih, u samoizolaciji) radi 

građana. 

Gosp. Andrić se obratio sa informacijom da epidemiolozi upućuju na testiranja, a da mi 

nemamo točan broj, odnosno nemamo povratnu informaciju zbog zaštite osobnih podataka. 

Gosp. Škrgić napomenuo je da se svakodnevno ima kontakt sa Domom zdravlja i ako je bilo 

kakvih sumnjivih situacija one su se zajednički rješavale, što gospođa Novosel, koja je ovdje 

prisutna može i potvrditi. Zaraženih uglavnom nema. Lokali i poslovni prostori se obilaze i 

pregledavaju, ljudi se upućuju, usmeno i pismeno ih se obavještava. Smatra da to sve dosta 

dobro u općini Vojnić funkcionira. 

Gosp Čović je također po pitanju teme COVID-19 nadodao da se nada da se svi vijećnici 

pridržavaju propisanih mjera i da vode računa o higijeni. 

Gosp Mrkić postavlja pitanje načelniku vezano za to, da je načelnik rekao da će se 

sufinanciranjem pomoći građanima Široke Rijeke, Svinice i Gejkovca, a da li ste to ne tiče i 

građana Kolarića, koji su imali priliku da se priključe, jer neki nisu, pa pretpostavlja da je to 

iz financijskih razloga. 

Gosp Andrić je zamolio za pojašnjenje pitanja. 



Gosp. Mrkić pojašnjava da se radi o vodovodu koji je prošao za Kolarić prema Vratniku te da 

tamo postoje ljudi koji se još nisu priključili, imaju želju, ali su problem financije.  

Gosp Andrić odgovara da se u slučaju vodovoda Široka Rijeka – Svinica ne radi o 

sufinanciranju kućnih priključaka nego o izgradnji sekundarne mreže. Postoji glavni vodovod 

koji ide uz cestu na koji se priključuje ovaj sekundarni koji vodi u naselja do kuća. Time se ne 

financiraju kućni priključci nego izgradnja sekundarne mreže, a ljudi će sami sebi financirati 

kućni priključak. Projekat koji mi financiramo odnosi se na izgradnju sekundarne mreže koja 

vodi do tih naselja. 

Gosp. Mrkić je zahvalio na odgovoru. 

Gosp. Čović je upitao da li se tko još javlja za riječ za informacije, prijedloge i mišljenja te 

vijećnčka pitanja. 

Gosp. Šaula se javio za riječ te je na početku pozdravio prisutne i osvrnuo se na dopis koji je 

zaprimljen od Sofije Matijević. Smatra da je tu napravljena greška i da je trebalo otići na teren 

i provjeriti stvarno stanje u Mjesnom odboru Kestenovac gdje je gospđa Matijević i 

predsjednica istog. Predlaže da se ode kod predsjednice mjesnog odbora, obiđe sporno 

područje te da se obiđu i drugi dijelovi mjesnog odbora kako bi se otklonile nejasnoće. 

Gosp. Andrić se javio za odgovor vezano za dopis gospođe Matijević te je pojasnio  da je 

gospođa naslovila dopis na Općinsko vijeće te da je dužnost Općine da takve dopise dostavi 

općinskim vijećnicima. Konkretno kod navedene gospođe Matijević, izlazilo se više puta na 

taj put i šišalo te su se njeni zahtjevi odnosili samo na taj put koji vodi do njene kuće. 

Napomenuo je ujedno da je tražio da mu se dostave zapisnici o radu mjesnog odbora zajedno 

sa zaključcima unazad tri godine da se vidi što su prioriteti i što se radi, jer ne može se 

dopustiti da se privatizira mjesni odbor i da se radi samo za osobni interes. Ujedno je rekao da 

je osobno bio na navedenom putu kojim je malčer prošao dva puta i ne vidi razlog da se mora 

još dalje pet metara od puta šišati.  

U 10,47 sati izlazi Azim Durmić. 

Gosp. Andrić napominje, što se tiče dopisa, svaki vijećnik ima pravo na informacije i svaki 

građanin može pisati dopis vijeću, Predsjedniku države, Sabora i mi smo dužni da uručimo te 

dopise. 

Gosp. Čović se zahvalio gosp. Andriću na odgovoru. 

Gosp. Pavić se javio za riječ skrenuo pažnju predsjedniku Općinskog vijeća na odgovornost i 

napomeno da se ova sjednica ne bi smjela održavati bez maske. Nadalje je rekao da su na 

sjednici prisutni i gosti koji provode te mjere predostrožnosti u Domu zdravlja Vojnić i 

njegovo mišljenje je da se na taj način ne provode niti u jednom domu zdravlja ili bolnici. Za 

navedene mjere u Domu zdravlja Vojnić, uputio je kritiku, ali i pohvalu jer se na taj način 

štite djelatnici Doma zdravlja.  

U 10,48 ulazi Azim Durmić. 



Gosp. Pavić navodi također da se vijećnici odnose ne odgovorno jer ne nose maske koje dođe 

svega 3,00 kuna. Također je naveo da spada u rizičnu skupinu i da je najstariji od prisutnih i 

pozvao prisutne da se ponašaju odgovorno jer tako štite sebe a i druge. 

Gosp. Čavić zamolio je načelnika za pojašnjenje i informacije što se tiče svakodnevnih upita 

vezano za asfaltiranje puta Mracelj – Široka Rijeka. 

Gosp. Andrić je odgovorio da se čeka građevinska dozvola. 

Gosp. Čavić je također skrenuo pažnju na put kroz Svinicu vezano za raslinje i kako je 

potreba da se ono ošiša. 

Gosp. Čavić daje na usvajanje Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća i poziva vijećnike za 

primjedbe. Kako se nitko nije javio za riječ, Zapisnik sa 33. sjednice usvojen je sa: 

12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

Gosp. Čavić prelazi na usvajanje Dnevnog reda i upoznaje vijećnike sa izmjenama vezano za 

točke 3. i  4. te za dopunu Dnevnog reda. 

 

Gđa. Opačić daje objašnjenja vezano za izmjene i dopunu Dnevnog reda. Objašnjava da je  

došlo do izmjene u Odluci o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta gdje su stavljene čestice za koje je došao odgovor od Hrvatskih voda se ne mogu 

staviti za prodaju pa su te čestice izbačene van. Isto tako imamo i kod Odluke o raspisivanju 

natječaja za prodaju, gdje se ide na ponovni natječaj za čestice koje nisu prodane u 

prethodnom natječaju jer se za njih nije nitko javio ili se odustalo od kupnje. Napomenula je 

da cijene nije propisala Općina, nego je Država Zakonom odredila cijene. Dopuna Dnevnog 

reda odnosi se na prodaju stroja kombinirke. 

 

Dnevni red usvojen je sa: 

12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

A.d. 1. 

 

Gosp. Čović otvara prvu točku „Razmatranje i donošenje odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo Tržnici Vojnić 

d.o.o.“ 

 

Gđa. Opačić pojašnjava da je to zakonska osnova da se donesu ti Opći uvjeti za trgovačko 

poduzeće Tržnica Vojnić d.o.o. te pojašnjava da se to nekada zvalo tržni red. 

 

Gosp. Šaula se javlja za riječ i navodi kako vidi da je to odrađeno prema Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu, međutim napomenuo je da bi uredbe iz Općih uvjeta trebalo dati 

na uvid bakama odnosno korisnicima ili zakupcima da budu upoznati sa tim dijelom jer se tu 

između ostalog navodi da korisnik usluga mora imati potvrdu o jestivosti gljiva, moraju biti 

svježe i imati deklaraciju. Smatra da će to biti sporno i ne zna kako će bake ishodovati tu 



potvrdu. Dalje navodi zdravstvenu potvrdu, potrebnu radnu odjeću itd. Smatra da će to biti 

problem i napominje da bi trebalo upoznati ljude koji to koriste. 

 

U 10,53 sati ulazi Josip Kurtović 

 

Gđa. Opačić odgovara da će biti svi upoznati jer da bi uopće mogli ući u prostor i prodavati 

oni moraju dobiti potvrdu od Općine. Direktor će ih također sve obavijestiti. 

 

Gosp. Šaula je rekao da je u interesu da se smanje kažnjavanja da ne ispadne da se je donesla 

nekakva odluka na štetu naroda. 

 

Gđa. Opačić je odgovorila što se tiče kažnjavanja, da će u prvom redu biti kažnjen direktor 

tržnice, ukoliko se ne zadovolje uvjeti koji trebaju biti. 

 

Gosp. Čović daje prvu točku dnevnog reda „Razmatranje i donošenje odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo 

Tržnici Vojnić d.o.o.“ na glasanje. 

 

Odluka je usvojena sa: 

12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

2. A.d. 

 

Gosp. Čović otvara drugu točku „Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni izbora 

najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Vojnić“. 

 

Gđa. Opačić se javlja za riječ i pojašnjava da je ovo bio prvi natječaj te se u prilogu nalazi i 

Zapisnik Povjerenstva i tu se nalaze čestice koje su se dale u natječaj i koji OPG se javio za 

čestice. 

 

Gosp. Šaula komentira kako je Povjerenstvo odradilo navedeni natječaj. 

 

Gđa. Opačić potvrđuje komentar gosp. Šaule i pojašnjava kako je Povjerenstvo odradilo 

natječaj i otvorilo ponude te Vijeće to treba potvrditi. 

 

Gosp. Pavić se javlja za riječ te komentira da je on to sve pregledao i da mu nije jasno puno 

toga. Primjećuje da je priložena opširna korespondencija te shvaća kako se Ministarstvo mora 

obavještavati, ali povratna informacija od Ministarstva baš ne govori da se to dobro odradilo. 

Primijetio je da ima puno primjedbi upućenih Povjerenstvu kako treba napraviti usklađenja. 

Smatra da Povjerenstvo, čiji član je i g. Martinović koji je i ovdje prisutan, treba više 

istraživati što treba kako ne bi bilo primjedbi. Smatra da je ružno kada se dobiju od 

Ministarstva dva lista koja ukazuju da nešto nije napravljeno itd.  

 



Dalje postavio je pitanje, da li je Povjerenstvo, u koje on ima povjerenja, transparentno i 

sigurno te prema nečijem iskazu raspisalo ovaj natječaj, a i onaj koji će biti? Postavio je 

također upit o tome tko je to tražio? Skrenuo je pažnju i na firme koje su se javile na natječaj 

te na njihovu, povezanost kako bi mogle dobiti što više zemlje. Njegovo osjećaj je da to baš i 

nije tako „čisto“. Naveo ja da on nema ništa protiv ako netko ima pola miliona koje daje za 

našu zemlju, ali misli da treba voditi računa, jer kako je čuo priču od nekih odgovornih ljudi, 

da će tu imati posla i neki drugi „organi“ oko toga. Nije ljubomoran što netko kupuje zemlju, 

jer bolje je da se ona obrađuje nego da bude šikara, ali neka se zna da nema namicanja, nema 

pogodovanja. Te svoje riječi uputio je Povjerenstvu. Za lokalnu samouprava rekao je da dobro 

odrađuje svoj posao, odnosno onaj dio koji treba da odradi  vezano za državnu zemlju. Naveo 

je također, da se ponavlja ono od prije, što se pričalo da će se desiti, da kada se otvore 

natječaji da će veliki kupiti zemlju, i onu do kućnog praga,  pa čak i onu za koju se ne zna čija 

je, a to znaju oni koji to provode u djelo te da naši poljoprivrednici više neće moći tuda proći i 

neće moći ništa. Napomenuo je i da ljudi odustaju od kupnje jer ne mogu dati 30 tis. kuna za 

komadić zemlje kraj svoje kuće, kada cijeli posjed (naveo je primjer Petra Petrovića koji je 

prodao Državi svoj posjed prije 10 godina) vrijedi malo više od tog iznosa. Zna da Država 

određuje cijenu, ali je naveo primjer od prije 30 godina kada se izlazilo na teren od strane 

lokalne samouprave i uzimale su se mjere i vršila se kategorizacija zemlje prema kvaliteti 

zemljišta i na taj način određivala cijena. Kako mu se sada čini sve je to odjednom postala 

visoko kvalitetna zemlja kao da smo u Slavoniji i Banatu. Naveo je da je on čestita našim 

ljudima koji su se odlučili ovdje živjeti i raditi pa i onim koji su doselili iz drugih mjesta, ali 

da će velike količine zemlje dobiti na taj način, to ne odobrava. 

 

Gosp. Čović se obratio prema gosp. Paviću te mu je rekao da za većinu slučajeva što je rekao, 

nije u pravu te je napomenuo, da je i on sam član navedenog Povjerenstva te da zna kako to 

funkcionira te da je sve bilo legalno i transparentno, od Države do lokalne zajednice koja je 

upoznala sve koji su htjeli i željeli ići na zakup i da može odgovorno reći, a to može potvrditi 

i gosp. Martinović kao član Povjerenstva, da su ljudi, poljoprivrednici, koji su aplicirali za tu 

zemlju i koji su je obrađivali zemlju, imali prednost pred velikima i nije bilo nikakvog 

pogodovanja. To što ljudi nisu htjeli i što su očekivali da će bez papira nastaviti dalje raditi to 

više ne ide. Moralo se legalizirati. Odgovorno je tvrdio da svi naši ljudi koji su aplicirali za 

parcele, da su imali prednost i da su ih dobili. Veliki su dobili onu zemlju za koju nitko od tih 

malih nije aplicirao te je rekao gosp. Paviću da tu definitivno nije u  pravu. Naveo je također 

da se prije 15 godina to rješavalo na način da nitko nije znao, a saznali bi kada to sve već bude 

riješeno i poticaji i razno razne druge stvari. 

 

Gosp. Pavić se javlja za repliku i priznaje da djelomično nije u pravu, ali ni da nije gosp. 

Čović. Navodi da nije rekao da Povjerenstvo pogoduje nego da ima drugih stvari za koje se ne 

zna. Postavio je pitanje, da gdje je napisano da ona osoba koja je dala iskaz za dvije rali 

zemlje, to baš  mora i dobiti i da zašto se onda ide na natječaj?  

 

U svom izlaganju kritizirao vođenje sjednica i rad predsjednika vijeća jer smatra da se sve 

brzo radi i donosi.  

 



Naveo je da on ne govori podatke napamet te da može izvući podatke i iz drugih dosjea, 

materijala i priča koje stoje, ali da će to reći na drugom mjestu, a ne Povjerenstvu. Naveo je 

primjer od prije 2 godine kada su neki OPG-i podnijeli zahtjev za zemlju koju su obrađivali i 

koja je bila državna, ali su dobili odgovor da čestice nisu za prodaju. Razlozi su bili vlasništvo 

vodoprivrede te je iznesao svoje mišljenje da ne može vodoprivreda uzeti od jednog potoka 

30 m i gospodariti sa time. Zna se sa koliko udaljenosti od potoka vodoprivreda može 

gospodariti i smatra da tu ima nelogičnosti te je završio da on nije u pravu u jednom dijelu, a 

gosp. Čović u drugom. 

 

Gosp Čović je odgovorio da se može složiti sa gosp. Pavićem i da je djelomično u pravu, ali 

što se tiče Povjerenstva i njegove nadležnost rekao je da je odrađeno prema svim propisima. 

 

Gosp. Andrić je rekao da je on osobno radio Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem te da može dati odgovor na svako pitanje. Program je rađen bez konzultanta, radili 

su ga samo djelatnici Općine te je naveo da je Općina Vojnić među prvima u Republici 

Hrvatskoj napravila taj Program. Naveo je kao primjer, da smo mi kao jedinica lokalne 

samouprave, mogli donijeti odluku i samo raspisati natječaj, objaviti ga u petak i da traje do 

idućeg ponedjeljka ili utorka te nazvati firme i da se javi tko hoće. Međutim, Općina je prije 

nego što je napravila Program raspolaganja, prije dvije godine, poslala svima koji su 

registrirani kao poljoprivredni proizvođači, poziv da dođu u Dom kulture da ih se obavijesti te 

pozvala ljude da oni sami daju iskaz da li bi kupili česticu ili je uzeli u najam, napomenuo je 

ujedno da to nije napravila niti jedna općina osim naše. To se napravilo, jer 25% čestica može 

ići u prodaju, a ostalo može ići u najam. Išlo se na maksimalnu količinu da bi udovoljili našim 

poljoprivrednicima, da kupe što je više moguće. Da se davalo po iskazu interesa, to bi bilo 

pogodovanje, zato se išlo na natječaj.  

 

Te čestice za koje je iskazan interes, stavljene su u Program raspolaganja, za koji smo imali 

90 dana za izradu. Uz to morali smo od svih javno pravnih tijela: Hrvatskih Voda, Hrvatskih 

šuma, Hrvatskih željeznica itd. dobiti podatke koje čestice ne mogu ući u Program te se je za 

to sve imalo jako kratko vrijeme. Dao je i informaciju da su nam Hrvatske vode i Hrvatske 

šume skinuli 1/3 čestica iz našeg Programa, jer sve čestice kroz koje su išli vodeni tokovi ili 

gdje je djelomično šumsko područje nisu mogle ući u Program. U općini se išlo dalje sa 

Programom takvim kakav je i išlo se na raspisivanje natječaja. Da bi se raspisao natječaj 

potrebno je dobiti suglasnost od svih javno pravnih tijela, Županije itd. te to sve skupa nije 

tako  jednostavan postupak i trajalo je dvije godine, te smatra da je Općina Vojnić među 

prvima objavila natječaj.  

 

Ujedno je upoznao prisutne da su Hrvatske vode u međuvremenu počele davati čestice uz 

vodene tokove u zakup. Te uz komentar prisutne voditeljice Hrvatskih voda u Karlovcu gđe. 

Željeznjak da se poštuje vodeni pojas od 5 do 6 m ovisno o širini korista.  

 

Općina je također sa Hrvatskim vodama i Hrvatskim šumama krenula u parcelizaciju tih 

površina. Svi novci koji se dobiju prodajom i zakupom utrošiti će se za parcelizaciju čestica i 

da se ostala zemlja stavi u funkciju. Općini je bitno da se stavi što više zemljišta u funkciju. 



 

Što se tiče pogodovanja, pročitao je imena fizičkih osoba iz priloženog prijedloga odluke, te 

komentirao da je u odluci puno malih poljoprivrednika dobilo zemljište i da u pitanju nije 

nikakvo pogodovanje. Što se tiče prioriteta, napomenuo je da su oni propisani od Države, ali 

je ograničeno, da oni koji imaju novce ne mogu uzeti od nekog OPG-a zemlju, nego on može 

ponuditi maksimalno dupli iznos od početne cijene, a onda taj OPG koji je ranije imao ugovor 

za tu zemlju, može da prihvati tu cijenu i za veću cijenu da kupi zemlju. Sadašnjom 

provedbom natječaja za 80% čestica je bio samo jedan ponuditelj prema iskazu interesa, a za 

20% sa dva ili tri ponuđača gdje su se morali vršiti prioriteti. Smatra da se radilo krajnje 

transparentno. Slale su se poruke poljoprivrednicima da se jave natječaj kako bi se ljudi 

odazvali. Naveo je i primjer OPG-a u vlasništvu g.Jirija koji je odustao od čestica jer su mu 

bile skupe. Mnogi su mislili da će se poklanjati, ali nije tako. Što se tiče cijena rekao je da 

postoje dvije kategorije. Kada zemljište ide u zakup, cijena ide prema poljoprivrednoj kulturi, 

a kada zemljište ide na za kupnju početnu cijenu određuje katastarska općina odnosno blizina 

Vojnića i drugih mjesta što je tržna cijena zemljišta po procjeni Porezne uprave. Stroga 

pravila su dana i iz Ministarstva i nemogućnost je odstupanja. Procedura se maksimalno 

provela po Zakonu, bili smo krajnje transparentni i nije bilo pogodovanja. 

 

Gosp. Knežević je izrazio svoje neslaganje sa načelnikom po pitanju cijene prodaje zemljišta. 

Za primjer je naveo Državni zavod za statistiku gdje se prema podacima može vidjeti da je 

naš kvadrat zemlje u Vojniću najskuplji. Prosjek u RH je 2,50 kn za m2. Po tome ispada da mi 

imamo najkvalitetniju zemlju u Državi. Ne sumnja u Povjerenstvo, zna da je cijene odredila 

Porezna uprava, ali smatra da su za takvu cijenu krivi upravo ti veliki koji su oprali novac, 

ostvarili poticaje i podigli cijene zemljištu. Svagdje je kategorizacija izvršena po principu 

pašnjak (1,30 kn), livada (1,60 kn) i oranica (2,50 kn) jedino kod nas nije. Ako se kupi kod 

nas zemljište po 2,50 kn u Poreznoj je obračunavaju po 3,50 kn. Interesira ga tko je kod nas 

podigao cijenu. 

 

Gosp. Martinović se javio za riječi i napomenuo da su i gosp. Andrić i gosp. Pavić u svom 

izlaganju otišli na sljedeću točku, u ovoj se radi o zakupu, a sljedeća je otkup. Nadalje, naveo 

je da je u Povjerenstvu sudjelovao i za jednu i drugu točku. Odrađivalo se sve prema 

pravilima. Bilo je slučajeva da su trebale dopune i da su se ljudi pozivali da to dostave. Jedino 

je naveo da je bilo šlamperaja kod bivšeg predsjednika Povjerenstva. Kada je došao gosp. 

Mirić on je to sve riješio i ujedno mu se zahvalio što je to prihvatio i odradio, pogotovo kod 

otkupa. Naveo je da je tu bilo brdo tablica, papira te da je bilo ukupno 40 ponuda. Sve to,  

Povjerenstvo je riješilo, bez ikakvih primjedbi, zahvaljujući gosp. Miriću. 

 

Gđa. Opačić je pojasnila je izjavu gosp. Martinovića u kojoj spominje dopune, da se radilo o 

dopunama koje nisu bile opći uvjet natječaja, kako se ne bi mislilo da se radi o pogodovanju. 

Gosp. Čović kako se više nitko nije javio za riječ daje drugu  točku dnevnog reda 

„Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni izbora najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić“ na 

glasanje. 



 

Odluka je usvojena sa: 

11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glasova SUZDRŽAN. 

 

3. A.d. 

 

Gosp. Čović otvara treću točku „Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije 

ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Vojnić“. 

 

Gđa Opačić pojašnjava da se uzme u obzir izmjena koja im je dostavljena uz materijale. 

 

Gosp. Čović kako se više nitko nije javio za riječ daje treću  točku dnevnog reda 

„Razmatranje i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić“ na glasanje. 

  

Odluka je usvojena sa: 

12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

4. A.d. 

 

Gosp. Čović otvara četvrtu točku „Razmatranje i donošenje Odluka o raspisivanju natječaja za 

prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Vojnić“. 

 

Gđa. Opačić pojašnjava da se ponovno ide u natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta za 

one čestice koje nisu prodane u prethodnom natječaju te da su iz natječaja izbačene čestice 

koje ne smiju ići u prodaju prema suglasnosti Ministarstva. 

 

Gosp. Čović kako se više nitko nije javio za riječ daje četvrtu točku dnevnog reda 

„Razmatranje i donošenje Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić“ na glasanje. 

  

Odluka je usvojena sa: 

12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

 

 

 

 

6. A.d. 

 

Gosp. Čović otvara dopunjenu šestu točku dnevnog reda  „Razmatranje i donošenje Odluka o 

odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju“. 



 

Gosp. Andrić pojasnio je da se radi o prodaji kombinirke i dva kamiona za smeće te 

nabavljamo novu kombinirku. Na natječaju je ostvarena cijena od 92.700,00 kuna za 

kombinirku. 

 

Gosp. Čović daje šestu točku dnevnog reda „Razmatranje i donošenje Odluka o odabiru 

najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora za prodaju“ na glasanje. 

  

Odluka je usvojena sa: 

12 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN. 

 

5. A.d. 

 

Gosp. Čović prelazi na petu točku dnevnog reda  „Dodjela javnih priznanja i zahvala“. 

 

U sklopu sjednice dodijeljena su priznanja zaslužnim osobama i institucijama prema 

Zaključku o dodjeli javnih priznanja Općinskog vijeća od 24. ožujka 2020. 

Kako se zbog COVID-19 nije održala svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana 

Općine Vojnić (21.04.), odlučeno je da se navedeno uručenje učini na 34. sjednici. 

  

Sjednica je završila u 11,26 sati. 

 

 

Zapisnik vodila      Predsjednik Općinskog vijeća 

Christine Ramovš       Ramo Čović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


