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Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ 
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KLASA: 021-01/17-01/47 

UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-17- 01 

Vojnić, 23. studeni  2017. godine  

 

 

 

Z A P I S N I K 

Sa sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 23. studeni 2017. godine s 

početkom u 09,00 sati  

 

Prisutni : Ramo Čović, Drago Valentić, Juro Bijelić, Slađana Čavlović, Ljubica Brkić, Ivan 

Bego,  Nebojša Oparnica, Azim Durmić, Mile Knežević,  Milorad Martinović, Đuro Šaula  

 

Odsutni : Miloš Mrkić , Nikola Eremić i Pavo Kalem  

 

Ostali prisutni : Nebojša Andrić – općinski načelnik , Josip Kurtović – zamjenik načelnika iz 

reda Hrvatskog naroda  , Nataša Opačić – pročelnica JUO , Milica Vučinić – Sipić – stručni 

suradnik za upravne poslove , Violeta Kalem ( poslije prisege nastavit će kao vijećnik umjesto 

Pave Kalem ) , Ilija Kalem – građanin  

 

Započeto u 09,00 sati  

 

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

pređe na informacije , prijedloge , mišljenja i vijećnička pitanja  . 

 

Nebojša Andrić daje informacije  

 

- Ovih dana na groblju će biti postavljene naljepnice sa evidentiranjem  grobnog mjesta 

(odredbe Zakona o grobljima )  najprije 2 groblja u Vojniću , a zatim groblje Mrđenovići , 

Radonja i Vojišnica , 

- Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. je u projektiranju vodovoda Široka Rijeka , te završna 

faza vodovoda Vratnik – Kolarić i vodovod Ključar ,  

- U ishođenju je građevinska dozvola za tri mosta u Vojniću ( Kekin most , most kod 

Vurde i most na Kolariću , 

- U pripremi  je da se iduće godine radi projektna dokumentacija rekonstrukcija glavne 

ceste od Kekinog mosta do Vurde ( rekonstrukcija kolnika , izrada nogostupa , te se 

planira napraviti kružni tok radi povećanja sigurnosti u prometu ,  

- Komunalno poduzeće Vojnić d.o.o. se odvojio od Krnjaka i sada će biti raspisan natječaj 

za direktora Komunalca , natječaj je javan i bit će objavljen , nastojat će se izabrati 

najbolji za direktora komunalca , 

- Vojnić komunalac d.o.o. je otvorio trgovinu pogrebne opreme , te se počelo raditi na 

razvrstavanju otpada , 



- Završen je natječaj za komunalnog redara sa Gradom Duga Resa i ako bude sve u redu 

komunalni redar bi trebao početi raditi sad 1.12. 2017. godine ,  

- Radi se Trg u Vojniću , a u cilju podizanja standarda naših građana vezano za turističku 

ponudu , 

- Vojnić komunalac d.o.o. radi pripremu za asfaltiranje lokalnih cesta uz sufinanciranje 

građana ( asfaltiranje je u dužini 1 200 metara ) ,  

- Općina Vojnić sufinancira asfaltiranje Županijske ceste kroz Maleševiće  u dužini od 500 

metara ( radovi će biti ovaj vikend završeni ) , 

- Za izvođenje radova u parku koristili su se lokalni resursi ( DVD , javni radnici , Vojnić -

komunalac d.o.o. Vodovod i odvodnja d.o.o. Vojnić , 

- U idući utorak očekuje posjetu glavnog tajnika Ministarstva turizma gsp. Bašić . 

godinama se od Ministarstva turizma nisu dobivala nikakva sredstva .  

- Kandidirana su 2 projekta za izradu projektne dokumentacije a) financiranje izrade 

dokumentacije za kogeneraciuju na bio masu cca pola milijuna kuna i b) projektiranje 

ceste Široka Rijeka – Jezero – Mracelj . U slučaju da više općina ima isti broj bodova 

prednost imaju općine koje su prve predale projekt ,  

- U fazi je izrada idejnog rješenje aqua parka koje će biti prezentirano na Vijeću ( bit će 

smješten u sportsko – rekreacionoj zoni iza centra Nada ) ,  

- Za tržnicu , DVD i cestu Šljive još nismo dobili odgovor ( čeka se bodovanje ) . Svi 

projekti koje smo kandidirali bili smo dužni staviti u proračun  završio  je s 

informacijama načelnik.  

 

Juro Bijelić pita dali će na groblje biti stavljen video nadzor  ? 

 

Nebojša Andrić odgovara da će biti idući tjedan . 

 

Milorad Martinović  pita vezano za pitanje od prošlog vijeća  

a) zaključavanje rampi , te dali je šta dogovoreno sa Hrvatskim šumama ? 

b) most u Kupljenskoj – Napijale ( kontaktirati Ceste i da se  sve nepotrebno sasječe oko 

mosta jer je nepregledno ) .  

 

Nebojša Andrić odgovara da je  za 3 mosta o kojima je govorio  pred tri godine 

pokrenuta inicijativa , a  o ovom će se razgovarati , a što se tiče šišanja oko mosta zbilja je 

nepregledno i uputit će se dopis jer Ceste kažu da to trebaju Vode uraditi , a Vode da 

trebaju Ceste . U svakom slučaju uputit će se dopis i jednima i drugim.  

 

Što se tiče rampi Hrvatske šume imaju učestale krađe  , ključevi postoje , bitno je da se 

zna tko je taj dan bio u šumi . Ključ se može dobiti sigurno . 

 

Ivan Bego pita vezano za javnu rasvjetu ( Sisačka – skinuto jedno rasvjetno tijelo ) . 

Također apelira da se promjene sve žarulje koje su izgorjele .  

 

Nebojša Andrić odgovara da raspolaže informacijom da su u Vojniću neke instalacije 

dotrajale. 

Do sada smo imali koncesionara iz Karlovca i njihov svaki dolazak je bio veoma skup. 

Danas je na dnevnom redu Odluka i naše komunalno poduzeće ima osposobljenog 

čovjeka  , a DVD je atestirao košaru i po cjeniku je može dati komunalcu  pa će se za iste 

novce moći uraditi više posla .  

Đuro Šaula pita dali šta razmišlja vezano za hitnu pomoć u Vojniću ? 

 



Nebojša Andrić odgovara da se dogovorilo sa Centrom za hitnu pomoć da u Vojniću 

bude stalna služba . 

Sve je odobreno , jedino je problem njihovog smještaja . Ipak je iznađena mogućnost u 

Hebrangovoj 18 ( zgrada preko puta crkve u prizemlju – trebaju samo završni radovi ) .  

 

Više nije bilo vijećničkih pitanja pa se prelazi na usvajanje zapisnika sa 4 sjednice 

Općinskog vijeća . 

 

Zapisnik sa 4. sjednice usvojen sa 11 ( jedanaest )  glasova za 

 

Aktualni sat završio u 09, 32 

 

 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje slijedeći  

 

 

Dnevni red :  

 

1. Izvješće Mandatne komisije 

- Prisega člana Općinskog vijeća _ 

2. Usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  

3. Usvajanje Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja  u 2018. godini  

4. Usvajanje Programa civilnog društva u općini Vojnić za 2018. godinu  

5. Usvajanje Programa osnovnog i srednjoškolskog  obrazovanja u 2018. godini  

6. Usvajanje   Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2018. godinu  

7. Usvajanje Programa jačanja gospodarstva  

8. Usvajanje programa potpora poljoprivredi  

9. Usvajanje Programa promicanja kulture  

10. Usvajanje Programa upravljanja imovinom za 2018. godinu 

11. Usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje , zakupa , dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake  

12. Usvajanje Proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 

20120. godinu  

13. Usvajanje Proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2018. godinu s projekcijama za 

2019. i 2020. godinu  

14. Donošenje plana Proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu s obrazloženjem i planom razvojnih programa  

15. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Vojnić za 2018. godinu  

16. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva općine Vojnić 

17. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi z.k.č.br. 730/1 k.o. 

Vojnić ž u površini od 989 m2 

18. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina  

19. Donošenje Oluke o povjeravanju komunalne djelatnosti usluga  održavanja javne 

rasvjete na  području općine Vojnić  

20.  Donošenje Zaključka o usvajanju Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Vojnić 

za 2018. godinu  

21. Usvajanje Odluke o općinskim porezima  

22. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta  

 

Dnevni red usvojen sa 11 ( jedanaest )  glasova za  



 

 

Točka 1. 

Izvješće Mandatne komisije 

- Prisega člana Općinskog vijeća – 

 

Azim Durmić predsjednik Mandatne komisije citira odredbe Zakona o lokalnim izborima ( 

članak 79. stavak 6 )  

Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u 

mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog 

tijela ( što je Pavo Kalem i učinio ) . 

Članak 81. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima kaže da članovi predstavničkih tijela 

imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje 

ili prestaje prije isteka vremena na koje je izabran . 

Člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje 

neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabrani član kojem je mandat prestao ili mu miruje , a 

određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste .  

 

OO HDZ Vojnić je odredio da Pavu Kalema u Općinskom vijeću općine Vojnić zamjenjuje 

Violeta Kalem iz Vojnića , Sisačka 8 . 

Mandatna komisija podnosi ovo Izvješće Općinskom vijeću .  

 

O izvješću se ne glasuje .  

Predsjednik Vijeća čita prisegu koju Violeta Kalem potpisuje  i nastavlja sudjelovati kao 

vijećnik u daljem radu sjednice .  

 

 

Točka 2.  

Usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  

 

 

Josip Kurtović  obavještava da se dan prije održavanja sjednice Vijeća sastao Odbor za 

infrastrukturu,  Povjerenstvo za industrijsku  zonu i Radna grupa za vođenje projekata – 

pročitao je imena prisutnih , te naglasio da su ga prisutni zadužili nakon načelnikovog 

obrazloženja projekata kao i Odluke o otkupu zemljišta koja će se pojaviti kasnije u dnevnom 

redu prihvaćaju ovaj Program kao i sve ostale vezane uz načelnikovo obrazloženje . 

 

Nebojša Andrić naglašava da svaki od vijećnika ako ga nešto zanima vezano za projekte 

može u svako doba doći u Općinu  i interesirati se za pojedini projekt .   

Naglašava da je uloga Jedinice lokalne samouprave razvojni projekti , a sve ostalo je u manjoj 

mjeri ( školstvo , skrb i dr) . Za to postoje uredi i službe koji se bave samo sa time . 

Očekuje rebalans već početkom iduće godine  . 

 

Predsjednik daje točku 2 na glasanje . 

 

Glasalo se 12 ( dvanaest ) za  

 

 

Točka 3. 

Usvajanje Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2018. godini  



 

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 3.  

 

Nije bilo zainteresiranih , pa daje točku na glasanje   

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

 

 

Točka 4.  

Usvajanje Programa civilnog društva u općini Vojnić za 2018. godinu  

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 4. 

 

Nije bilo zainteresiranih a daje točku na glasanje .  

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

 

 

Točka 5.  

Usvajanje Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u  2018. godini 

 

Predsjednik otvara raspravu po točci 5. dnevnog reda  

 

Nebojša Andrić naglašava da se iduće godine mijenjaju udžbenici , te da će se na Vijeću 

trebati zauzeti stav kome i na koji način će se raspoređivati novci , dali raditi neki cenzus? 

Prošle godine sva su djeca dobila po 400 kuna , nada se da će nagodinu biti i više .  

 

Predsjednik daje na glasanje točku 5. dnevnog reda  

 

Glasalo se : 12  ( dvanaest ) za  

 

 

 

Točka 6.  

Usvajanje Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2018. godinu  

 

Predsjednik vijeća daje točku 6. na raspravu . 

 

Nataša Opačić naglašava da iznos od 160.000 kuna  samo prolazi kroz općinu , te da je to 

novac za ogrjev  , nisu naša sredstva , niti mi određujemo korisnike . 

 

Nije bilo zainteresiranih , pa daje točku na glasanje .  

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

 

 



Točka 7.  

Usvajanje Programa jačanja gospodarstva  

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 7.  

 

Nebojša Andrić informira da je planirano da iduće godine naše komunalno poduzeće počne 

sa otkupom poljoprivrednih proizvoda  koji bi se onda prodavali u Zagrebu , tako da bi se 

pomoglo poljoprivrednicima koji imaju proizvod , a nemaju tržište . 

 

Nije bilo više zainteresiranih  pa predsjednik daje točku na usvajanje  

 

Glasalo se 12 ( dvanaest ) za  

 

 

Točka 8.  

Usvajanje Programa potpora poljoprivredi za 2018. godinu  

 

Mile Knežević predsjednik odbora za poljoprivredu izvještava Općinsko vijeće da se Odbor 

za poljoprivredu sastao , te da nema primjedaba na prijedlog Programa i predlaže Vijeću da ga 

usvoji .  

 

Đuro Šaula  moli pojašnjenje vezano za stočni sajam u Krstinji   

 

Nebojša Andrić odgovara  da  je u Krstinji kompletna infrastruktura ( zgrada , dvorište , vaga 

) , neophodno je da se sada vidi koje su sve dozvole potrebne , da  se ishode . Ima primjedaba 

da je Krstinja daleko , ali smatra da je ipak gore najpogodnije .  

 

Predsjednik daje točku 8 na glasanje . 

 

Glasalo se 12 ( dvanaest ) za  

 

 

Točka 9. 

Usvajanje Programa promicanja kulture za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu po točci 9.  

 

Nataša Opačić kaže da su dva projekta kandidirana i to Centralna partizanska bolnica i  

putevi naroda i narodnih nošnji koji je prošao dvije provjere i nadamo se da će tu biti sredstva 

odobrena   

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu pa daje točku na glasanje .  

 

Glasalo se 12 ( dvanaest ) za .  

 

 

 

 

 

Točka 10. 



Usvajanje Programa upravljanja imovinom za 2018. godinu  

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu po točci 10 dnevnog reda  . 

 

Nataša Opačić kaže da je to program koji vuče najviše sredstava u ovom proračunu . Tu su u 

stvari svi projekti koje smo mi kandidirali . Neki su prošli provjeru , neki nisu  .  

 

Nije bilo zainteresiranih pa daje točku na glasanje  

 

Glasalo se :12 ( dvanaest ) za . 

 

 

Točka 11.  

Usvajanje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje , zakupa , dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake  

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 11 dnevnog reda . 

 

Nataša Opačić  kaže da smo u obavezi  donijeti program i   pravdati sredstva na šta su 

utrošena . 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  , pa daje točku na glasanje .  

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

 

Točka 12.  

Usvajanje Proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 

2020. godinu  

 

Nataša Opačić kaže da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića usvojilo prijedlog proračuna i 

proslijedilo ga po proceduri Općinskom vijeću na usvajanje .  

 

Nije bilo zainteresiranih  za raspravu pa predsjednik daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za   

 

 

 

Točka 13.  

Usvajanje Proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2018. godinu s projekcijama za 

2019. i 2020. godinu 

 

Drago Valentić kao predsjednik Odbora za financije i proračun kaže da je Knjižnica i 

čitaonica planirala svoj proračun u iznosu od 494.510 kuna od čega su kapitalna ulaganja 

43.000 kuna za nabavku knjižne građe . Odbor prihvata prijedlog Proračuna Knjižnice i 

čitaonice Vojnić za 2018. godinu . 

Đuro Šaula  smatra da bi prilikom usvajanja proračuna bilo dobro da su prisutni ravnatelji , 

mada nema za ravnatelje nikakvog konkretnog pitanja . 

 



Natasša Opačić odgovara da je ravnateljica Vrtića prijedlog dužna dati svom Upravnom 

vijeću , a ravnateljica  Knjižnice Odboru za financije i proračun .   

Nije bilo više zainteresiranih za raspravu pa predsjednik daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 12 ( dvanaest ) za  

 

Drago Valentić ispred Odbora za financije i proračun traži 5 minuta pauze  

 

Pauza u 10,04  

Nastavljeno s radom u 10,15 

Milorad Martinović se nije vratio poslije pauze , nastavljen rad sa 11 vijećnika  

 

 

Točka 14. 

Donošenje plana Proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu s obrazloženjem i planom razvojnih programa  

 

 

Drago Valentić kao predsjednik Odbora za financije i proračun obrazlaže i kaže da je zbog 

izmjene Zakona o financiranju JLS  dobivat će prihode od poreza na dohodak , a smanjuju se 

tekuće dotacije iz državnog proračuna te su planirane u iznosu od 300.000 kuna . Proračun za 

2018. godinu planiran je u iznosu od 31.042.435 kuna zbog vrijednosti projekata koji se 

planiraju aplicirati ili koji su već kandidirani kroz fondove EU.  

Odbor je prihvatio prijedlog  Proračuna i predlaže Vijeću da ga usvoji . 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  pa predsjednik  daje točku na usvajanje . 

 

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za  

 

 

Točka 15. 

Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna općine Vojnić za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća daje točku na raspravu  

 

Nataša Opačić napominje da je ova točka sastavni dio proračuna , ali se donosi kao posebna 

točka  pa ju je neophodno usvojiti po usvajanju Proračuna . 

 

Predsjednik vijeća daje točku na usvajanje . 

 

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za . 

 

 

Točka 16.  

Usvajanje Pravilnika o  zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva općine Vojnić  

 

Predsjednik vijeća  daje točku na raspravu 

 

Nataša Opačić napominje da je to zakonska obaveza da se taj Pravilnik donese . 

 



Predsjednik vijeća daje točku na glasanje .  

 

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za   

 

 

Točka 17. 

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi z.k.č.br. 730/1 k.o. 

Vojnić  

 

Nebojša Andrić je vijećnicima objasnio da je Ranko Barać – stranka iz Kokireva 16 , općini 

Vojnić podnijela zahtjev da se ukine status javnog dobra na k č. 730/1 k.o. Vojnić jer 

predmetna čestica se od 1973. godine ne koristi kao put, već se koristi kao okućnica te je na 

istoj napravljena kukuruzana koja je u postupku legalizacije. Stranka je napravila  i elaborat o 

procjeni tržišne vrijednosti nekretnine , izrađen od sudskog vještaka Petračić – projekt d.o.o. 

koji je procijenio da je tržišna vrijednost nekretnine 1. 950,00 kuna. Nakon brisanja javnog 

dobra pokrenuti će se postupak prodaje čestice , ali prethodno treba donijeti ovu Odluku .  

 

Predsjednik vijeća daje točku 17. na glasanje . 

 

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za  

 

 

Točka 18.  

Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina  

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 18 . 

 

Neojša Andrić objašnjava da je Luka Gušić raniji nosilac stanarskog prava koji je 

pravomoćnom presudom otkupio stan u Vojniću , A. Hebranga 5. Zgrada  se nalazi na dvije 

katastarske čestice , jedna je vlasništvo Općine , a druga je privatno vlasništvo . Zgrada je u 

ruševnom stanju i prilikom izrade elaborata za sanaciju zgrada na području općine za 

predmetnu zgradu je Dana preporuka za rušenje objekta jer statika zgrade nije 

zadovoljavajuća za obnovu . Kako je stan privatno vlasništvo Općina je bila u obavezi 

osigurati drugi zamjenski stan , a to je stan koji koristio Stanislav Piršić koji je dobio drugi 

stan u Karlovačkoj ulici .  

 

Predsjednik daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za  

 

 

 

Točka 19. 

Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti   usluga održavanja javne 

rasvjete na  području općine Vojnić 

 

 

 

Predsjednik Vijeća naglašava da je načelnik već sve objasnio u informacijama na početku 

sjednice ( da se ti poslovi daju  našem trgovačkom poduzeću )  pa daje točku na glasanje . 



 

Glasalo se :  11 ( jedanaest ) za  

 

 

Točka 20.  

Donošenje Zaključka o usvajanju Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Vojnić za 

2018. godinu  

 

 

Predsjednik Vijeća daje na raspravu točku 20.  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu , pa predsjednik Vijeća daje točku na usvajanje . 

 

Glasalo se . 11 ( jedanaest ) za  

 

 

 

Točka 21. 

Usvajanje Odluke o općinskim porezima 

 

Predsjednik vijeća  daje točku 21. na raspravu . 

 

Nataša Opačić napominje da je Odluka o općinskim porezima već bila na sjednici Vijeću , no 

u njoj se govorilo o porezu na nekretnine , a kako je to sada stopirano i ne ide u dalju 

proceduru ,  treba donijeti novu Odluku . 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu pa predsjednik daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se : 11 ( jedanaest ) za . 

 

 

Točka 22.  

Donošenje Odluke o kupnji zemljišta  

 

Predsjednik vijeća daje na raspravu točku 22 i naglašava da je načelnik već u uvodu objasnio 

o čemu se ovdje radi , postoji obrazloženje uz prijedlog Odluke i predlaže da se ova Odluka 

Usvoji . 

 

Nebojša Andrić ističe da je u kontaktu sa vlasnicima zemljišta , te da oni traže 25 kn za m2 . 

Konstatirano je da općina Vojnić ne može platiti više od 25 kn za m2 , kako je i ranije plaćano 

u istoj zoni  ističe da bi se bilo što od projekata i poslova moglo započeti neophodno je da 

općina bude vlasnik čestice 1/1 pa je iz tog razloga neophodno kupiti čestice od vlasnika . 

Predlaže se cijena odo 15 , 00 kuna po m2 .  

 

Predsjednik vijeća daje na glasanje točku 22.  

 

Glasalo se :  11 ( jedanaest ) za  

 

 

 



 

Predsjednik Vijeća je zahvaljuje prisutnima i zaključuje 5 sjednicu Općinskog vijeća općine 

Vojnić .  

 

Nebojša Andrić obavještava da će radna i svečana sjednica Općinskog vijeća biti 07. 12. 

2017. godine  u popodnevnim satima . 

 

 

Dovršeno u 10, 34 sati  

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća  

Milica Vučinić – Sipić                                                              Ramo Čović , v. r.  

 

 

 

 

 

 


