
                    
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 , 26. rujan  2017. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

sa  sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 26. rujan 2017. godine  s 

početkom u 09,30 sati 

 

Prisutni : Ramo Čović , Drago Valentić , Juro Bijelić , Slađana Čavlović  , Ivan Bego , Nebojša 

Oparnica   , Azim Durmić ,  Mile Knežević , Milorad Martinović , Nikola Eremić , Ljubica 

Brkić i  Đuro Šaula  

 

Odsutni : Miloš Mrkić i Pavo Kalem  

 

Ostali prisutni : Nebojša Andrić –  načelnik općine  , Milica Vučinić – Sipić – stručni suradnik 

za upravne poslove u svojstvu zapisničara  ,  Nikola Škrgić zamjenik načelnika  

 

Započeto u 09,30 sati  

 

Ramo Čović pozdravlja prisutne , otvara četvrtu sjednicu Općinskog vijeća i predlaže da se 

pređe na informacije , prijedloge , mišljenja i vijećnička pitanja . 

 

Milorad Martinović ima prijedlog načelniku  

 

- Cesta Prisjeka – Selakova  Poljana – Magrčevac -  tuda se prolazilo i prema Vrgin Mostu. 

U Selakovoj Poljani ima i Mjesno groblje i do njega se ne može sada proći  jer postoji 

rampa . 

- Drugi putni pravac je koji spaja Ključar i Radonju , stavljena je rampa , ne može se prolaziti  

pa predlaže da načelnik riješi problem , putem ključa ili na drugi način . Možda je rampa 

zbog gljivara  ?  

 

Neboja Andrić  odgovara da su rampe postavljene zbog šumske krađe i to na ceste koje se 

vode kao šumske ceste . Čak treba da se zatvori cesta Žuti put prema Partizanskoj bolnici . 

Ključevi moraju biti dostupni . Nastojati će to riješiti . 

 

Nikola Eremić  pita  

 

1. Katastarska čestica koja je na stadionu , a u vlasništvu je Srpske pravoslavne crkve . 

Dijelom ulazi na tribine i dio parkinga ispred stambene zgrade u Krešimirovoj ulici .  

Dali postoje pregovori s crkvom da se to pitanje riješi ? To su preduvjeti za ulaganje na 

stadion . 



 

2. Zašto općina Vojnić zajedno sa vatrogasnim domom nije konkurirala na mjeru 7.4.1. 

raspisana u drugom mjesecu , a odnosi  se na uređenje vatrogasnih domova i sportskih 

terena  

 

Nebojša Andrić  odgovara  vezano za pitanje broj 1 da vlasništvo opće nije upitno , postoji 

ugovor od 2007 . godine , samo nije provedena parcelizacija , a ona se radi na temelju nekog 

građevinskog akta , a to je građevinska dozvola koju će raditi Srpska pravoslavna crkva , koja 

trenutno nema novaca . Općina je prošle godine iskoristila proces legalizacije , pa svi objekti 

koji su sagrađeni tamo će biti legalizirani . 

Vezano za pitanje broj 2. odgovara da smo jedna od rijetkih općina koja je uspjela napraviti 

kandidiranje za vatrogasni dom . 

 

Više nije bilo vijećničkih pitanja pa se prelazi na usvajanje zapisnika sa III sjednice Općinskog 

vijeća  

 

Zapisnik sa III sjednice usvojen sa 12 ( dvanaest ) glasova  za . 

 

Aktualni sat završio u 09, 43 

 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje  

 

 

Dnevni red  

 

1. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke KLASA:.021-01/17-01/11, 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01, od 29. ožujak 2017. godine  

2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke KLASA.:021-01/17-01/12, 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3 -17-01, od 29. ožujak 2017. godine  

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku općinskog vijeća općine Krnjak o 

istupanju Općine Krnjak iz poduzeća Vojnić – Krnjak komunalac  

4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova 

komunalnog redarstva s općinama Barilović , Krnjak i Gvozd  

5. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva s gradom 

Duga Resa  

6. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Vojnić  

7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana odvoza komunalnog otpada za općinu Vojnić  

8. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Vojnić dio kč. Br. 4688/1 k.o. 

Vojnić i dio kč.br. 4697/1 k.o. Vojnić po elaboratu procjene stalnog sudskog vještaka  

 

 

Dnevni red usvojen sa : 12 ( dvanaest ) glasova  za  

 

Nebojša Andrić pojašnjava prve tri točke dnevnog reda . Napominje da su se načelnik općine 

Krnjak i on dogovorili da općina Krnjak istupi iz Vojnić -Krnjak komunalca jer je to blaža 

varijanta sa isplatom 20.000, 00 kuna koje su unijeli u to poduzeće , a mi smo se obavezali da 

im i dalje odvozimo smeće pod istim uvjetima kao i našim građanima , a naše poduzeće će se 

prestruktuirati . 

U tom smislu se ove dvije odluke i ukidaju ( I  i   

 



II točka ) .   

 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke KLASA:021-01/17-01/11, 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01, od 29. 03. 2017 godine 

 

 

Budući je načelnik pojasnio vezano za prve tri točke nije bilo nejasnoća , pa predsjednik daje 

točku 1.  na glasanje . 

 

 

 Glasalo se:  10 ( deset ) za 

                       2 ( dva ) suzdržana    

 

 

 

Točka 2. 

Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke KLASA:021-01/17-01/12, 

UR.BROJ:2133/17-03-4/3-17-01, od 29. 03. 2017. godine 

 

Predsjednik vijeća daje na glasanje točku 2.  

 

 

Glasalo  se: 10 ( deset ) za  

                     2 ( dva ) suzdržana  

 

 

 

Točka 3.  

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog vijeća općine Krnjak o 

istupanju Općine Krnjak iz poduzeća Vojnić – Krnjak komunalac  

 

 

Nikola Eremić ima primjedbu na članak 4. Odluke Općinskog vijeća općine Krnjak ( usluge 

odvoza otpada )  na koju naše vijeće treba dati suglasnost . 

 

Nebojša Andrić  odgovara da se cijena neće mijenjati kod odvoza smeća , a pod istim uvjetima 

znači  sve oko odvoza i organizacije odvoza smeća bit će onako kako se donese Odluka na 

Općinskom vijeću u Vojniću , a cijena se ne mijenja jer Vojnić još uvijek koristi zelene otoke 

koje je nabavila općina Krnjak . Krnjaku se ništa ne pogoduje , čak šta više odvoz će biti jednom 

u dva tjedna .  

Predsjednik daje točku 3 . na glasanje  

 

 

Glasalo se:   10 (deset ) za  

                      2 ( dva ) suzdržana 

 

 

 



 

Točka 4.  

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova 

komunalnog redarstva s općinama Barilović , Krnjak i Gvozd  

 

Nebojša Andrić ponavlja informaciju sa prošlog vijeća . Napominje da ovu Odluku treba staviti 

van snage jer Barilović više za tu varijantu nije zainteresiran , kao ni neke druge općine iz 

okruženja pa je iz tog razloga stupio u kontakt s gradom Duga Resa, a što je slijedeća točka 

dnevnog reda .  

 

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu . 

 

Predsjednik Vijeće daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za  

                      2 ( dva ) suzdržana  

  

 

 

Točka 5.  

Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova 

 komunalnog redarstva  s gradom Duga Resa  

 

 

Nebojša Andrić naglašava da će se zajedničko obavljanje poslova komunalnog redarstva 

općine Vojnić povjeriti komunalnom redaru zaposlenom u gradu Duga Resa. 

Općina Vojnić će snositi ¼  iznosa bruto plaće komunalnog redara , kao i ostale materijalne 

troškove komunalnog redara na svom području.  

Smatra da bi sa  1.11. 2017. godine već komunalni redar mogao početi raditi .  

 

Predsjednik vijeća daje točku 5. na  glasanje . 

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za  

                      2 ( dva ) suzdržana  

 

 

 

Točka 6.  

Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Vojnić  

 

Nebojša Andrić pojašnjava da je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti za općinu Vojnić donesena 

od strane Općinskog vijeća 2007. godine , koja je nakon toga doživjela dvije izmjene i to 2010. 

i 2014. godine . U međuvremenu je izašao  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti to je trebalo 

donijeti i novu Odluku . U njoj je razrađena i odredba „kampiranje van kampova „ što nije bilo 

regulirano ranijom odlukom . To je kod nas slučaj kampiranja u Bukovici .  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

 

Predsjednik daje točku 6.  na glasanje  

 



Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

Točka 7.  

Donošenje Odluke o usvajanju  

Plana odvoza komunalnog otpada za općinu Vojnić  

 

 

Nebojša Andrić   napominje da će općina Vojnić morati krenuti sa razvrstavanjem otpada i 

građani će plaćati smeće po stvarnoj količini . Bit će više vrsta vrećica –  za miješani otpad ,  

vrećice za staklo  , za  papir , za  tekstil … 

Vrećice za miješani otpad će biti najskuplje i kupovati će se u komunalcu . Na taj način će  biti 

stimulirani građani koji razdvajaju otpad . 

Biorazgradivi otpad može se kompostirati  i  u mjestu će biti postavljeni komposteri .  

Otpad će se odvoziti jednom tjedno iz Vojnića , a po Mjesnim odborima jednom u dva tjedna. 

 

Ramo Čović predlaže da se prijeđe na edukaciju po Mjesnim odborima . Smatra da je to malo 

komplicirano za obične ljude .  

 

Milorad Martinović smatra da je dobro zamišljeno , ali ne zna kako će se to praktično odvijati 

. Bilo bi nezgodno da ljudi otpad razvrstavaju , a na kraju da se sve trpa u isti kamion.   

Kontejneri nisu rješenje , pa zato smatra da će nam , dobro doći komunalni redar. 

 

Nebojša Andrić se slaže s diskusijom i navodi da nam nevolje stvaraju i oni koji su u tranzitu 

jer bacaju smeće ovdje , jer ne smiju tamo gdje žive i rade .  

 

Đuro Šaula pita na koji način će se vršiti kontrola bacanja otpada na prometnicama , jer po 

tome on će plaćati kazne kao vlasnik ugostiteljskog objekta , a svakog petka i nedjelje skuplja 

velike količine smeća koje bude odbačeno neposredno uz njegov objekt .   

 

Nebojša Andrić  ponovo napominje da će komunalni redar i  policija uz nadzorne kamere dosta 

pomoći , a osim toga obavijestit će i  ceste da i oni  nešto urade u tom smislu .   

 

Ramo Čović predlaže čvršću suradnju s Hrvatskim cestama .  

 

Nikola Eremić  smatra da je dug period od 14 dana za odvoz otpada pogotovo ako se u 

kontejnere stavlja bio razgradivi otpad . 

 

Nebojša Andrić odgovara da je zabranjeno odlaganje bio razgradivog otpada u kontejnere .  

Na kraju smatra da je svima u cilju da imamo čistu općinu . 

 

Predsjednik Vijeća  daje točku 7. na glasanje .  

 

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

 

 

 

Točka 8.  



Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Vojnić dio kč. br. 4688/1 k.o. 

Vojnić i dio kč. br. 4697/1 k.o. Vojnić po elaboratu procjene stalnog sudskog vještaka  

 

 

Nebojša Andrić  napominje da je to zemljište koje već gospodin Dujlović koristi , to je prostor 

ispred gdje je zasađeno cvijeće i uski prostor iza stepenica prema mesnici . Osobno je za to da 

mu se to proda jer Ivan Dujlović uredno plaća svoje obaveze , zapošljava ljude.. 

Čini mu se jedino da je cijena dosta niska , ali to se vodi kao poljoprivredno zemljište , procjenu 

je radio ovlašteni sudski vještak  

 

Nikola Eremić smatra da je najnormalnije da se zemljište i proda Ivanu Dujlović , no smatra 

da je greška u proceduri , jer prodajemo dio čestice , a za one koji ne znaju jedna od tih čestica 

je kompletan park. Smatra da je općina trebala napraviti novu parcelaciju , te da odvoji te čestice 

iz ovih čestica , da ih prenamjeni iz poljoprivrednog u građevinsko i da ih onda proda  po 

elaboratu koji će općina naručiti , a ne Ivan Dujlović . Kad to zemljište kupi Ivan Dujlović može 

reći mojih je 100 m2 u sred parka .  

Prijedlog je da se ide u parcelizaciju pa onda redom kako je rekao . 

 

Nebojša Andrić odgovara da gospodin Eremić predlaže nešto što općina nije uspjela sa 

Srpskom pravoslavnom crkvom , nismo mogli izvršiti parcelaciju jer nismo imali akt o gradnji 

. Nemamo na temelju čega napraviti parcelaciju . 

 

Nije bilo više zainteresiranih za raspravu  

 

Predsjednik vijeća daje na glasanje točku 8.  

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

 

Predsjednik Vijeća zahvaljuje prisutnima  i zaključuje IV sjednicu Općinskog vijeća općine 

Vojnić .  

 

 

Dovršeno u 10,10 sati  

 

 

Zapisnik vodila                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća  

Milica Vučinić – Sipić                                                                   Ramo Čović , v. r.  

 

 

 

 

 


