
                    
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 , 07. prosinac  2017. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

sa  sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 07. prosinac  2017. godine  s 

početkom u 14,00 sati 

 

Prisutni : Ramo Čović , Drago Valentić , Juro Bijelić , Violeta  Kalem , Slađana Čavlović  , 

Ivan Bego , Nebojša Oparnica, Azim Durmić, Mile Knežević , Miloš Mrkić , Ljubica Brkić ,  

Đuro Šaula i Milorad Martinović  

 

Odsutni :  Nikola  Eremić  

 

Ostali prisutni : Nebojša Andrić –  načelnik općine  ,  Nataša Opačić – pročelnica JUO , Milica 

Vučinić – Sipić – stručni suradnik za upravne poslove u svojstvu zapisničara  , Josip Kurtović 

zamjenik načelnika iz reda Hrvatskog naroda  , Nikola Škrgić zamjenik načelnika , Boro 

Matijević – građanin , Ilija Kalem – građanin  

 

Započeto u 14,00 sati  

 

Ramo Čović pozdravlja prisutne , otvara 6. sjednicu i predlaže da se pređe na informacije , 

prijedloge , mišljenja i vijećnička pitanja . 

 

Violeta Kalem pita načelnika dali je do sada njen suprug Ilija Kalem dolazio na sjednice Vijeća  

 

Nebojša Andrić odgovara da je Ilija Kalem bio često na sjednicama Vijeća , sjednice su javne 

i može doći svatko tko želi , u ostalom o tome se vode i zapisnici koji se također javno 

objavljuju. 

 

Violeta Kalem  naglašava da ju smeta jer su odmah po njenom polaganju prisege i čim je 

postala vijećnica krenule  priče da je Ilija Kalem njen tjelohranitelj , da su Kalemi zauzeli sve 

Odbore , komisije i Povjerenstva . Smatra da se svi problemi trebaju rješavati u ovoj vijećnici , 

a ne na ulici ili po birtijama .  Ako ove priče ne stanu u protivnom će zaštitu potražiti na drugom 

mjestu . 

 

Ramo Čović  inzistira  neka gospođa Kalem javno kaže  o kom se radi . 

 

Violeta Kalem odgovara  da je to gospodin koji joj je prvi čestitao nakon položene prisege. 

 



Nebojša Andrić naglašava  da je sada predblagdansko raspoloženje i da bi bilo dobro da se 

sjednica završi u mirnom tonu , a osim toga polije radnog dijela je svečani dio pa se nada da će 

dva vijećnika to sve riješiti. 

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnika sa 5 . sjednice Općinskog vijeća .  

 

Zapisnik sa 5. sjednice usvojen sa 13 ( trinaest ) za jednoglasno  

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje   

 

dnevni red  

 

1. II izmjene i dopune Programa promicanja kulture za 2017. godinu 

2. II izmjene i dopune Programa socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2017. godinu 

3. II izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom općine Vojnić za 2017. godinu  

4. III izmjene i dopune Programa  održavanja komunalne  infrastrukture u 2017. godini   

5. III izmjene i dopune Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu  

6. II izmjene i dopune Proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godinu s obrazloženjem 

7. II izmjene i dopune Proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu i projekcije 

za 2018. i 2019. godinu s obrazloženjem 

8. III izmjene i dopune Proračuna općine Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 

2019. godinu s obrazloženjem  

9.  Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata Gospodarsko- proizvodne zone Kolarić 

10. 10. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma na području općine 

Vojnić za razdoblje 2017.-2021. godine  

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju zaštite od požara na području općine 

Vojnić u 2016. godini  

 

Konstatira se da je dnevni red usvojen sa 13 glasova za – jednoglasno . 

 

Točka 1. 

II izmjene i dopune Programa promicanja kulture za 2017. godinu 

 

Nebojša Andrić daje informaciju  da je sve u stvari ovdje vezano za rebalans proračuna . 

Uglavnom proračun ostaje , onako kao je usvojen , jedino je bilo nekih sitni korekcija , što će 

pojasniti  pročelnica .  

Čestita vijećnicima nadolazeću godinu i zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji. 

 

Nije bilo za zainteresiranih za raspravu. 

Glasalo se 13 ( trinaest  ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 2.  

II izmjene i dopune Programa Socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2017. godinu  

 

Ramo Čović daje na raspravu točku 2. dnevnog reda  

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu , pa daje točku na glasanje  

Glasalo se . 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  



 

Točka 3.  

II izmjene i dopune Programa upravljanja imovinom općine Vojnić za 2017. godinu 

 

 

Ramo Čović daje na raspravu točku 3 . dnevnog reda  

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu , pa daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno    

 

 

Točka 4.  

III izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

 

Ramo Čović daje na raspravu točku 4 dnevnog reda  

 

Predsjednik daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

Točka 5.  

III izmjene i dopune Programa jačanja gospodarstva za 2017. godinu  

 

Predsjednik daje točku 5. na raspravu . 

 

Nije bilo zainteresiranih pa  daje točku na glasanje .  

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 6.  

II izmjene i dopune Proračuna Dječjeg vrtića Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godinu s obrazloženjem  

 

 

Nataša Opačić je obrazložila II izmjene i dopune Dječjeg vrtića Vojnić za 2017. godinu 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu , pa predsjednik daje točku 6 . na glasanje  

 

Glasalo se : 13 (  trinaest ) za – jednoglasno  

 

Točka 7.  

II izmjene i dopune Proračuna Knjižnice i čitaonice Vojnić 

za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu s  obrazloženjem 

 

 

Drago Valentić kaže ispred Odbora za financije i proračun da  je na sastanku odbora Nataša 

Opačić obrazložila II izmjene i dopune Proračuna Knjižnice i čitaonice za 2017. godinu.   

Pojasnila je da je Knjižnica i čitaonica Vojnić iskazala smanjenje prihoda za 5.483, 00 kune tj. 

višak poslovanja iz prethodne godine. Kod rashoda se povećavao konto opskrbe vode za 2.000, 



00 kuna ,  ali i smanjivao autorski honorar za 2.000, 00 kuna , kako se radi o istom kontu 323 

koji je i prikazan na trećoj razini proračun na kojem se ne vide te promjene .  

Odbor je jednoglasno prihvatio ovu točku dnevnog reda .  

 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu . 

 

Predsjednik  daje na glasanje točku  7.  

 

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 8. 

III izmjene i dopune Proračuna Općine Vojnić za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 

2019. godinu s obrazloženjem 

 

 

Drago Valentić ispred Odbora za financije i proračun kaže da načelnik općine Vojnić predlaže 

amandman Proračuna . Dodaje se iznos na poziciju R0046 150.000,00 kuna , a smanjuje iznos 

sa pozicije R00 13 50.000 kuna sa stavke plaće za zaposlene  , a povećava se pozicija P0001 za 

1000.000,00 kuna tj. prihodi poreza i prireza na dohodak . 

Treće izmjene i dopune proračuna planiraju se u  iznosu od 13.780,212 kuna plus ovaj 

predloženi amandman od 150.000,00 kuna tj. prihodi poreza i prireza na dohodak. 

 

Odbor prihvata ovaj prijedlog  

 

Nebojša Andrić kaže da smo imali nadzor Porezne inspekcije koja je obavila nadzor za tri 

godine ( dvije od prve vlasti i godinu od ove )  i uočene su neke  nepravilnosti .Najviše se 

odnosilo na čišćenje snijega gdje se plaćalo fizičkim licima , a nisu plaćeni doprinosi , a drugi 

dio se odnosio na korištenje službenog automobila u službene svrhe ( nepravilnosti u vođenju 

evidencija ) .  

Postupak se i dalje vodi .  

Predsjednik daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

 

                                                                     Točka 9.  

Donošenje Odluke o potvrđivanju obuhvata Gospodarsko – proizvodne zone Kolarić   

 

Predsjednik otvara raspravu po točci 9 . dnevnog reda  

 

Nije bilo zainteresiranih ( obrazloženje Odluke u prilogu materijala ) ,  pa daje točku na 

glasanje  

 

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno 

 

Točka 10. 

Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma na području općine 

Vojnić za razdoblje 2017.-2021. godine 



 

Nebojša Andrić kaže da smo napravili Strategiju ( svi su bili , a i još su pozivani da se 

uključe sa projektnim idejama ). 

Pozvani su svi da se mogu uključiti a imaju namjeru bavljenja turizmom ,na natječaje na 

nacionalna i Europska sredstva . To će se uvrstiti u Županijsku strategiju .  

 

Miloš Mrkić pita dali je to bila javna rasprava  

Dobiva odgovor da je bio javni poziv u više navrata  

 

Smatra da bi trebala biti javna rasprava jer je to veoma bitno  

 

Nebojša Andrić odgovara da su svi vijećnici bili pozivani da se uključe . Ništa se ne kosi sa 

Strategijom općine Vojnić i svaki projekt i ideja su dobro došli . 

Ako se pojavi još koji investitor , postojeća tabela se može dopunjavati .  

 

Predsjednik daje točku na glasanje  

 

Glasalo se . 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

Pauza u 14, 20 

Nastavljeno s radom u 14,40 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine 

Vojnić u 2016. godini 

 

Predsjednik daje točku 11 na raspravu  

 

Nataša Opačić kaže da je to obaveza da DVD Vojnić podnosi svake godine izvješće Vijeću. 

 

Predsjednik Vijeća daje točku 11 na usvajanje  

 

Glasalo se : 13 ( trinaest ) za – jednoglasno  

 

Predsjednik Vijeća  zahvaljuje svima koji su došli na sjednicu i istu zaključuje nakon 

iscrpljenog dnevnog reda .  

 

Dovršeno 14, 47  sati  

 

Zapisnik vodila                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                               

Milica Vučinić – Sipić                                                           Ramo Čović 

  
 


