
                    

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-01/20-01/42 

URBROJ: 2133/17-03-4/1-20-02 

Vojnić, 20. kolovoz 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

 sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Vojnić  

održane dana 20. kolovoz 2020. godine s početkom u 13:00 sati  

u prostorijama Tehničko drvnog centra Vojnić – Dom kulture Vojnić 

 

 

Nazočni : Ramo Čović, Drago Valentić, Milorad Martinović, Nikola Pavić, Đuro Šaula, 

Mile Knežević, Irena Dujlović-Josipović, Pavo Kalem 

 

Odsutni : Miloš Mrkić, Kristina Šikljan, Azim Durmić, Bijelić Juro, Renata Blažan, 

Nikola Eremić 

 

Ostali nazočni : Nebojša Andrić - općinski načelnik, Josip Kurtović – zamjenika 

općinskog načelnika iz pripadnika hrvatskog naroda, Nataša Opačić - pročelnica JUO.  

 

Započeto u 13:00 sati  

 

Predsjednik vijeća Ramo Čović pozdravlja prisutne, otvara 35.sjednicu Općinskog 

vijeća i predlaže da se pređe na informacije, prijedloge, mišljenja i vijećnička pitanja 

Nebojša Andrić daje informacije da je dobivena građevinska dozvola za cestu 

Svinjica, Široka Rijeka, postavljena je elektropunionica za vozila na parkingu ispred 

Općine Vojnić, raspisana je javna nabava za asflaltiranje cesta uz sufinanciranje 

građana, otvaranje ponuda je 24.08.2020. godine, pa se očekuje uskoro i početak 

radova. Nakon isteka rokova za žalbu. 

U provedbi je projekt „Zaželi za općinu Vojnić“ gdje će biti zaposleno 10 žena za 60 

korisnika. Projekt „Sanacija deponije Kokirevo“ je uspješno završen, dobivena 

pravomoćna uporabna dozvola. 



Nikola Pavić  pita da vezano za raspisanu javnu nabavu za asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Vojnić uz sufinanciranje građana, da li su 

mjesni odbori o tome obaviješteni, budući je predsjednik MO Krstinja vrlo aktivan 

predsjednik i o tome ne zna ništa.  

Drugo pitanje g-dina Pavića je vezano za postavljanje javne rasvjete u naselju 

Prisjeka. 

Josip Kurtović odgovara na pitanje da je sve HEP u plaćeno za postavljanje 

rasvjete u naselju Prisjeka i Kupljensko, ali kako je dionica dosta dugačka iziskuje 

puno financijskih sredstava čeka se još HEP da napravi mrežu kako bi se mogli 

povući odvojci i vjerovatno će  do jeseni biti napravljeno. 

Ramo Čović ističe da su građani za asflatiranje upoznati u cijeloj općini i zna se da 

je omjer sufinanciranja 30% građani, a 70% općina. Komunalac Vojnić vrši pripremu 

podloge za asfaltiranje. 

Pavo Kalem želi samo pojasniti da kod ceste Svinjica-Gejkovac, što spada u 

županijsku cestu više ne upravljaju Ceste Karlovac tako da niti ne zna što je sve 

tamo sanirano, uglavnom više se ne vrši održavanje kao nekad, ima puno obraslog 

po cestama. 

Đuro Šaula ističe da on kao vijećnik nije bio upoznat sa asflatiranjem nerazvrstanih 

cesta i pita da li se postavljanje javne rasvjete u Kupljenskom odnosi na rasvjetu koja 

će biti postavljena u centru Kupljenskog. 

Josip Kurotivć odgovara na pitanje i pojašnjava da je mreža postavljena postoje 

određene trase gdje se može povući kabel, sam izlaz nije uređen na trafo stanici i 

ako se ta mreža riješi može se prošiti rasvjeta. 

Nikola Pavić želi skrenuti pažnju na niskonaponsku mrežu tj. svi drveni stubovi  su u 

vrlo lošem stanju, nakrivljeni i jače nevrijeme može ugroziti živote ljudi i stoke. 

Također, želi napomenuti da kad se mijenjaju ti drveni stupovi, mreža je puno niža, tj. 

kabel što sprečava prolaz velikih poljoprivrednih strojeva poput kombajna jer može 

zapeti od kabel struje. 

 

Više nije bilo vijećničkih pitanja pa aktualni sat završio u 14:00 sati. 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći  

 

 

 

 



D n e v n i   r e d    

1. Donošenje Odluke o donošenje Statuta Općine Vojnić - pročišćeni tekst. 
2. Donošenje Odluku o poništenju dijela odluke o izboru najpovoljnije ponude za 

prodaju poljoprivrednog zemljišta. 
 

Dnevni red usvojen sa: 

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

 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o donošenje Statuta Općine Vojnić (pročišćeni tekst) 

 

Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općine Vojnić na svojoj sjednici 

utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Vojnić i prosljeđuje na usvajanje Općinskom 

vijeću 

 

Načelnik, Nebojša Andrić  pojašnjava da se radi o  izradi pročišćenog teksta Statuta 

u kojem su uvrštene sve izmjene i dopune do sada i nikakvih drugih promjena nije bilo 

u samom tekstu Statuta. 

 

Nikola Pavić, zanima ga koja institucija kontrolira da li se sve iz Statuta provodi u 

skladu sa Zakonom. 

 

Načelnik odgovara da sve odluke i akte koje donese predstavničko tijelo kontrolira 

Ministarstvo uprave. Već je bilo do sada da su nam vraćali na ispravak i ponovno 

usvajanje. 

 

Nikola Pavić  pita koje godine je donesen grb Općine Vojnić i koja je procedura da se 

promijeni. Smatra da takav grb ne predstavlja općinu Vojnić. U našoj općini živi i rade 

tri naroda i trebalo bi uvrstiti zastupljenost po tom osnovu.  Vepar je divlja životinja i 

štetočina, a nikako ne bi trebao biti simbol općine i trebalo bi  promijeniti izgled grba 

koji bi priličio našoj općini. Možda bi se više trebalo vratiti u prošlosti, odnosno 

poznavati prošlost ovog kraja, njegovo značenje i kvalitete. Jer lovstvo, kako se 

predstavlja ovim simbolom nije prioritet ovog područja, niti općina zarađuje od lovstva 

u toj mjeri da se istakne na grbu. 

 

Irena Dujlović-Josipović ističe kako nije istina na općina nema prihode od lovstva, 

kod nas lovci dolaze i troše određena sredstva po kafićima, trgovinama, za noćanje, 

kako kod nas u općini tako i u cijeloj županiji, a ujedno joj se osobno sviđa grb Općine 

Vojnić. 

 

Nikola Pavić – replika – općina od lovaca nema takav prihod da bi  dao  veliki značaj  

Općini, zna se kud prihod od lovozakupnika ide, ali to nije tema sada za raspravu. 

 



Ramo Čović –slaže se sa g-dinom Pavićem i oni su u svojoj zajednici raspravljati o 

tome da vepar nije prikladan da oni kao bošnjačka nacionalna manjina istaknu 

općinsku zastavu za veprovom glavom u svojoj zajednici, a ipak treba naglasiti da na 

području naše općine živi 18% stanovnika muslimanske vjere. 

 

Josip Kurotivć ističe da ne bi bilo lijepo sada optuživati nekoga tko je predložio i 

usvojio ovaj grb kao simbol općine, ali po postojećem Statutu postoji mogućnost 

promjene istog. Svi prijedlozi koji se podnesu ovom tijelu bit će dostavljeni na 

razmatranje i usvajanje. 

 

Pavo Kalem također se slaže sa g-dinom Pavićem i g-dinom Ramom i g-dom Irenom 

i smatra da se sve može promijeniti i donijeti u skladu sa voljom i željom većine, ali 

također, smatra da bi bilo dobro možda ostaviti da to netko drugi promijeni jer svaka 

promjena iziskuje financijske izdatke. 

 

Predsjednik g-din Ramo Čović konstatira kako više nema pitanja i daje odluku na 

usvajanje. 

 

Odluka je usvojena sa: 

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

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o poništenju dijela odluke o izboru najpovoljnije ponude za 

prodaju poljoprivrednog zemljišta 

 

Pročelnica, Nataša Opačić obrazlaže točku dnevnog reda i pojašnjava da se na 

natječaj za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništu RH javio ponuditelj IZBOR 

PRIRODE, što je i vidljivo iz odluke i bio je jedini na natječaju za cjeline 1, 4, 5 i 6.  

katastarske općine Kupljensko. Kako je ponuditelj odustao svojom izjavu od kupnje 

moralo se ići na poništenje dijela odluke koji se odnosi na navedene katastarske 

čestice i cjeline. 

 

Nikola Pavić pita kako je definirano kad ponuditelj može odustati od svoje ponude.  

 

Načelnik odgovara da se i on ne slaže sa takvim postupkom, ali će za drugi 

postupak tražiti od Ministarstva poljoprivrede suglasnost da može u natječaj uvrstiti i 

jamčevinu za ozbiljnost ponude kako bi se mogli mi kao općina osigurati, pa 

ponuditelji ne bi tako lako odustajali od svoje ponude. 

 

Drago Valentić  pita kad je ponuditelj odustao, odmah na početku ili kad je saznao 

da je jedini. 

 



Načelnik odgovara da je ponuditelj odustao kad je već odluka donesena. 

 

Predsjednik g-din Ramo Čović konstatira kako više nema pitanja i daje odluku na 

usvajanje. 

 

Odluka je usvojena sa: 

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

 

 

 

 

Sjednica je završila u 14:30 sati. 

 

 

Zapisnik vodila     Predsjednik Općinskog vijeća 

Nataša Opačić       Ramo Čović 


