
                    

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ 
               OIB 32028576296  

 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-01/18-01/03 

URBROJ: 2133/17-03-4/5-18-01 

Vojnić. 25. siječanj 2018. 

 

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vojnić održane 25. siječnja 2018. godine 

s početkom u 9,00 sati 

 

NAZOČNI:  

Ramo Čović – predsjednik 

Drago Valentić – zamjenik predsjednika 

Miloš Mrkić – zamjenik predsjednika 

Juro Bijelić – vijećnik 

Ivan Bego – vijećnik 

Violeta Kalem - vijećnica 

Nebojša Oparnica – vijećnik 

Azim Durmić – vijećnik 

Mile Knežević – vijećnik 

Milorad Martinović – vijećnik 

 

ODSUTNI: 

Slađana Čavlović – vijećnica 

Ljubica Brkić – vijećnica 

Nikola Eremić – vijećnik 

Đuro Šaula – vijećnik 

 

OSTALI NAZOČNI: 

Nebojša Andrić – načelnik Općine 

Nikola Škrgić – zamjenik načelnika 

Josip Kurtović – zamjenik načelnika 

Nataša Opačić – pročelnik 

Christine Ramovš - zapisničar 

Ilija Kalem - gost 

  

Sjednica započinje u 9,00 sati. 

 

Gosp. Čović  nakon utvrđenog kvoruma otvara 7. sjednicu Općinskog vijeća i pozdravlja 

nazočne vijećnike,  ostale nazočne i gosta. Predlaže da se započne sa informacijama, 

prijedlozima i mišljenjima. 

 



Načelnik Andrić se javlja za riječ, pozdravlja nazočne te započinje sa aktualnim satom. U 

svojem izlaganju nazočne upoznaje sa Projektom „Cesta šljive“  koji je odobren i kojim nam je 

dodijeljen iznos 1. mil. eura. Radi se o projektu  tematske ceste unutar kojeg će se vršiti 

asfaltiranje nerazvrstanih cesta. To je maksimalan iznos koji je dobilo samo 5 gradova i općina 

u Republici Hrvatskoj među kojima smo i mi. Uskoro se očekuje  potpisivanje ugovora, već se 

priprema i raspisivanje natječaja tako da se očekuje početak izgradnje tokom ljeta.  

 

Sljedeće o čem je načelnik nastavio izlaganje, je uređenje parka i trga u općini Vojnić. Podsjetio 

je da se navedeno uvrstilo u Proračun za 2018. godinu i da se nalazi u popisu projekata Općine 

Vojnić. Kako spomenuto uređenje smeta nekim ljudima, načelnik je izrazio potrebu da objasni 

neke stvari i činjenice. Naime, novinar Novosti,  Milan Cimeša obratio se svim inspekcijama 

sa tvrdnjama da se navedeno uređenje radi protuzakonito i da se narušavaju spomenici 2. 

Svjetskog rata, što nije točno. Također je u Novostima objavljen članak u kojem se tvrdi da se 

vrši povratak kralja Petra u Vojnić, da se revidira povijest, da se briše sve što su partizani 

napravili u 2. Svjetskom ratu, da je općina porušila desetine stoljetnih stabala u parku koja 

simboliziraju partizanski pokret u ovom kraju. Vezano za spomenuta stabla, načelnik je 

podastro svoje izlaganje sa fotografijama u kojima se između ostalog vide stabla porušena 

uslijed oluje koja su predstavljala ugrozu kako za ljude tako i za objekte u parku i okolne zgrade 

te je time upoznao nazočne na odgovornost općine uslijed, ne daj Bože pada stabla na osobu. 

U tom slučaju odgovoran bi bio čelnik  jer se radi o stablu koje se nalazi na javnoj površini. U 

navedenom članku, Branko Eremić je također iznesao svoj komentar kako ništa ne valja što 

radimo, kako uništavamo zelenu površinu i kako ništa nije u skladu sa zakonom.  Načelnik je 

potom rekao da je na predmetnoj lokaciji bila građevinska inspekcija, da je pregledana 

dokumentacija te je ustanovljeno da nije bilo nikakvih odstupanja od projekta koji je odobren i 

po kojem se radovi izvode. 

 

Sljedeće o čem je upoznao nazočne  je program javnih radova, u sklopu kojeg  su zaposlene 

osobe i koje po potrebi izvode radove za Općinu te da je  i za njihov rad poslana prijava 

inspekciji o tome da ne rade poslove u skladu sa programom svog zapošljavanja.  Kako vidimo, 

i to nekome smeta,  bez obzira što u tom slučaju uštedimo općini neku kunu ili napravimo nešto 

korisno. 

 

U 9,10 sati ulazi Juro Bijelić. 

 

Upoznao je nazočne da je prijavu inspekciji poslala Udruga antifašista grada Karlovca odnosno 

v.d. predsjednik Miroslav Delić prof. te je išao do tuda da nas je čak prijavio komunalnom 

redarstvu Grada Karlovca. Smatramo da bi gospodin ipak do sada već trebao znati da je Općina 

Vojnić već dugo vremena samostalna jedinica lokalne samouprave i da ne spadamo pod grad 

Karlovac. 

 

Načelnik je također obavijestio nazočne da je otvoren natječaj pri Turističkoj zajednici 

Republike Hrvatske i da se priprema  dokumentacija za taj natječaj, gdje će se kandidirati izrada 

spomenika kralju Petru Svačiću i izrada fontane koja je projektom predviđena u parku. Sljedeće 

o čem je upoznao nazočne je popis projekata Općine Vojnić koji je svima danas naknadno 

dostavljen  jer je isti dobiven tek jučer na sastanku koji je održan sa županom. Na navedenom 

popisu nalaze  se svi projekti za područje općine Vojnić, za ovo mandatno razdoblje i putem 

kojih Karlovačka županija direktno ulaže na naše područje ili sufinancira projekte koji se rade 

na općini Vojnić. Načelnik je posebno upozorio nazočne da obrate pažnju na iznose koji nikada 

nisu bili toliki za općinu Vojnić. Zahvaljuje se na angažmanu župana Jelića i dožupana Mirka 

Martinovića sa kojima je sve koordinirao. Radi se o projektima koji su županijski neovisno o 



općinskim projektima, neovisno o projektima na državnoj razini ili projektima Europske unije. 

Neki projekti su već započeti u 2017. godini te su u realizaciji. Posebno što je napomenuo je 

Projekt „Hrvatski kraljevi“ – interpretacijski centar, projekt vrijedan 19 mil. kuna i gdje se radi 

o projektu Prekogranične suradnje zajedno za Tomislav gradom u BiH. Ako projekt prođe kod 

Europske unije, Tomislav grad bi radio kralja Tomislava , a mi kralja Petra. Projekt će voditi 

Karlovačka županija, a Općina Vojnić će biti partner i korisnik. Kroz spomenuti projekt 

obnoviti će se Dom kulture jer je naše vlasništvo. Prethodna verzija  bila je da se obnovi  zgrada 

suda, ali Ministarstvo pravosuđa nije dalo Općini navedenu zgradu te su se ipak odlučili 

obnoviti je. Naša je želja da se navedeni projekt ipak odnosi na zgradu suda te stoga pregovori 

o tome još uvijek traju. 

 

Također je govorio  o Projektu Aquaparka, o kome je bila i Javna prezentacija u Domu kulture, 

prilikom adventskih priredbi. Taj projekt je interesantan te su se pojavili i zainteresirani 

investitori. Problem je kod nekih čestica koje su u državnom vlasništvu i županija ga je stavila 

na popis rješavanja imovinsko-pravnih odnosa pri Ministarstvu državne imovine gdje će se 

župan osobno zauzeti za rješavanje tog problema. 

 

Rekao je da je gotov i glavni projekt Kogeneracije na biomasu – termoelektrane. Otkupljene su 

sve privatne čestice koje su bile na tom području, tako da sada nema zapreke da se raspiše 

natječaj o javnom privatnom partnerstvu koji će vjerojatno već biti točka na sljedećoj sjednici. 

Sastanak sa ministrom Ćorićem biti će 1.veljače jer imamo problem vezan za prethodnu 

elektroenergetsku suglasnost koja glasi na 1 ml. 520 tis. Kuna, koju Općina treba da plati da bi 

se dobila građevinska dozvola. Probati će se iznaći kakvo rješenje. U svemu tome objasnio je 

da postoji nelogičnost između ugovora i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela od 

Europske unije vezano za obnovljive izvore energije gdje će plaćati penale ukoliko ne budemo 

imali struju iz obnovljivih izvora energije, s druge strane se na ovakav način otežava se 

investitorima da ulažu u to. Pokušati će se, da se taj iznos smanji, da se eventualno plati kakav 

postotak ili da se odgodi pa da investitor plati te troškove. To sve je još u pregovorima i na tome 

se stalo. Na nama je još jedino da osiguramo izvor biomase od Hrvatskih šuma. Termoelektrana 

će davati toplu vodu  te se predviđa i izgradnja toplovoda. Podsjetio je nazočne da je općinsko 

vijeće nakon što je on smijenjen 2009. godine izglasalo odustajanje od projekta izgradnje 

toplovoda za koji su u Ministarstvu već bila osigurana sredstva u iznosu od 1. mil.  700 tis. kuna 

na što je izrazio nezadovoljstvo zbog toga. Predviđeno je da će se topla voda u zimskim 

mjesecima koristiti za grijanje centra Vojnića, a u ljeti tom toplom vodom bi se grijali bazeni u 

sklopu Aquaparka. 

 

Govorio je također o projektu „Zaštite i očuvanja kestena“ koji je započeo prošle godine i koji 

je u tijeku. Pripremljeno je zemljište i narednih dana  očekuje se da će se početi sa sadnjom 

pitomog kestena. Dobila su se sva sredstva koja su kandidirana i projekta ide dalje. 

 

Spomenuo je i projekte obnove Vatrogasnog doma u Vojniću u vrijednosti od cca. 1. mil. eura 

i Projekt gradnje tržnice također u istoj vrijednosti koji su u tijeku i teku prema predviđenom 

planu. Projekt Doma kandidira Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojnić, a tržnicu Općina 

Vojnić tako da su se uspjela progurati dva projekta za naše područje iz istog fonda. Veliki su 

izgledi da nam obadva projekta prođu. Nakon svog izlaganja, zamolio je nazočne ukoliko tko 

ima kakva pitanja da stoji na raspolaganju. 

 

Gosp. Čović zahvalio se na izlaganju i pozvao gosp. Durmića koji se javio za riječ. 

 



Gosp. Durmić pozdravio je prisutne te je zamolio načelnika da ih se upozna ukoliko ima kakvih 

novosti, vezano prošlu temu sjednice vijeća, odnosno za Hitnu pomoć. 

 

U 9,24 izlazi Josip Kurtović, ulazi natrag u 9,25. 

 

Načelnik Andrić  obavijestio je nazočne da po tom pitanju ima sutra ponovno sastanak u općini 

Vojnić, gdje će biti nazočni Dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu i Karlovačka županija. 

Potom je skrenuo nazočnima pažnju na popis projekata Županije i točku 21.6. „Uređenje 

prostora za hitnu medicinu na području općine“ gdje piše da je faza 2018. godine. Županija radi 

na tom prostoru skupa sa nama, sredstva su osigurana od Zavoda za hitnu medicinu. Osigurano 

je 800 tis. kuna za opremu te je predviđeno i osposobljavanje liječnika što je povezano. Jedini 

problem koji se tu pojavljuje je prostor oko čega će biti riječi na tom sastanku. Predviđeno je 

da se privremeno osigura prostor u prizemlju zgrade preko puta katoličke crkve na način da 

Zavod za hitnu medicinu podnese zahtjev za prostor Ministarstvu državne imovine. Što se tiče 

stare zgrade koja je u vlasništvu Doma zdravlja, Općina Vojnić je uputila pismo namjere Domu 

zdravlja da se Općini pokloni ta imovina o čem odlučuje Upravno vijeće Doma zdravlja, Općini 

bi se također trebao pokloniti i Glavni projekt za adaptaciju te zgrade. Na taj način Općina 

Vojnić bi kandidirala taj projekt kao svoj projekt uz partnere Karlovačku županiju i Zavod za 

hitnu medicinu jer se Dom zdravlja ne može kandidirati na takvu vrstu fondova i tako povući 

bespovratna sredstva. Realno je očekivati da će to sve skupa trajati 3 do 4 godine. Znamo da se 

već i prije to pokušavalo i da je gosp. Kalem pisao peticije za to. Uglavnom klima za taj projekt 

je pozitivna i županija nas također podupire u tom projektu. 

 

Gosp. Čović se ponovno osvrnuo na prigovore antifašista iz prethodnog izlaganja načelnika te 

na njihovu „pretjeranu brigu“ za uređenje parka i uništavanje stoljetnih borova. Rekao je da svi 

znamo tko stoji iza toga. Žalosno je što ova vlast uz sve napade koje je dobila nikada nije dobila 

nikakve pozitivne prijedloge da se nešto bolje odradi. Sve se svodi na optužbe, podmetanja i 

podbacivanje nogu i da se nekome upropasti život. Rekao je da također nije u redu niti 

primjereno  voditi brigu o građanima Vojnića po kavanama. Rezultati toga su vidljivi i izražava 

žaljenje što je to tako. Rekao je također da u deset godina koliko je sa njima bio surađivao da 

nisu dali ni jedan prijedlog za boljitak građana općine Vojnić. Sve se svodilo na to da se po 

nekome pljuje i ostvare osobni interesi. Smatra da ako se nekoga osporava u nekim radovima 

da treba dati i svoj prijedlog kako to onda bolje napraviti. Izrazio je svoj stav o njihovoj 

nesposobnosti i žaljenje što se to dešava i što nema nade da će se to i u buduće promijeniti. 

Nakon svog osvrta, pozvao je nazočne da li još tko ima da se javi za riječ. Kako se nitko nije 

javio za riječ predložio je da se prijeđe na usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 

te dao Zapisnik na usvajanje. 

 

Načelnik Andrić se javio za primjedbu na Zapisnik. Napomenuo je da među prisutne vijećnike 

nije unesena Ljubica Brkić, pa moli da se to ispravi. 

 

Gosp. Čović zamolio je stručnu službu da se to ispravi i upitao da li još ima tko kakvu 

primjedbu. 

Kako se nitko više nije javio, Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća sa dopunom je dan na 

usvajanje. 

Zapisnik sa dopunom je usvojen sa  10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova 

SUZDRŽANIH. 

 

Gosp. Čović  prešao je potom na usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Općinskog vijeća sa 

dopunom.  Dopunu koja se odnosi na 9. točku Dnevnog reda gosp. Čović je pročitao. Dopuna 



se odnosi na donošenje odluke o  davanju u najam stambenih objekata u vlasništvu Općine 

Vojnić .  

 

Načelnik Andrić javio se za objašnjenje dopune i pojasnio da je Općina Vojnić do sada imala 

odluku o davanju u najam poslovnih prostora, ali kako je Općini vraćen, prije par dana nakon 

što su otišli materijali za vijeće, stambeni prostor odnosno stan na adresi Krešimirova 3 iznad 

kafića što je bio u prizemlju, želja nam je da se stan što prije da u najam, pogotovo da preko 

zime ne stoji prazan i da Općina ostvari kakav prihod. Davanje u najma moguće je uz donošenje 

predložene odluke pa je zato ta točka naknadno dodana.  

 

Gosp. Čović  dao je na glasanje sljedeći Dnevni red sa dopunom 9. točke: 

 

1. Donošenje Odluke o odabiru za obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za 

javnu rasvjetu u Općini Vojnić; 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju u najam/korištenje/zamjena nekretnine  

(kuća) u vlasništvu Općine Vojnić na adresi Krešimirova 14, na K.Č. 4574/2 k.o. 

Vojnić; 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić; 

4. Razmatranje i donošenje Oluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vojnić; 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog otpada; 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka 

i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić; 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka 

i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić; 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Vojnić; 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju u najam stambenog objekta u vlasništvu 

Općine Vojnić.  

 

Dnevni red sa dopunom usvojen je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova 

SUZDRŽANIH. 

 

 

Točka 1. 

 Donošenje Odluke o odabiru za obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za 

javnu rasvjetu u Općini Vojnić 

 

 

Gosp Čović  prelazi na  1. točku dnevnog reda odnosno na donošenje Odluke o odbiru za 

obavljanje poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu u Općini Vojnić. 

 

Pročelnica Opačić javila se za objašnjenje te je nazočnima objasnila da se opskrba električnom 

energijom prije provodila prema Zakonu o javnoj nabavi ili internim aktom ako je vrijednost 

manja od propisane, međutim po novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu opskrba 

električnom energijom spada sada u komunalnu djelatnost gdje je načelnik dužan sprovesti 

postupak objave javnog natječaja i odabira ponuditelja, a konačnu odluku o odabiru na njegov 

prijedlog donosi Općinsko vijeće. 



 

Gosp. Čović daje 1. točku Dnevnog reda odnosno Odluku o odabiru za obavljanje poslova 

opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu u Općini Vojnić na usvajanje. 

Odluka je usvojena je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH . 

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju u najam/korištenje/zamjena nekretnine  

(kuća) u vlasništvu Općine vojnić na adresi Krešimirova 14, na K.Č. 4574/2 k.o. Vojnić 

 

 

Gosp. Čović  prelazi na 2. točku Dnevnog reda, razmatranje i donošenje Odluke o davanju u 

najam/korištenje/zamjena nekretnine (kuća) u vlasništvu Općine Vojnić na adresi Krešimirova 

14, na k.č. 4574/2 k.o. Vojnić. 

 

Načelnik Andrić se javlja za objašnjenje te je rekao da se radi o objektu gdje je bio Anđelko 

Zakarić. Vijeće je već doneslo odluku o prodaji tog objekta, Općina je objavljivala natječaj, ali 

se nitko nije javio. Sada imamo dva zahtjeva, što stoji i u materijalima. Jedan je od gosp. 

Matijevića koji  ga želi uzeti u najam, a drugi  od gosp. Dolića koji bi zamijenio nekretnine uz 

nadoplatu do procijenjene vrijednosti gdje nam on nudi svoje zemljište. O tim zahtjevima 

odluku mora donijeti Općinsko vijeće. Gosp. Matijeviću nismo mogli izaći u susret jer nismo 

imali odluku koja je stavljena tek danas kao nadopuna pod  9. točku Dnevnog reda. Općina ne 

može davati prostor u najam izravnom pogodbom nego to mora ići na natječaj te će se tako i 

odgovoriti gosp. Matijeviću ili u slučaju da se Općinsko vijeće odluči da izvrši zamjenu 

nekretnina uz nadoplatu, onda će biti odgovoreno da je taj prostor prodan. Na vijeću je da odluči 

o tome. Upozorio je također nazočne da je tražena od gosp. Dolića procjena sudskog vještaka 

njegove nekretnine te da ju on nije dostavio jer smatra da je procijenjena vrijednost puno manja  

od realne vrijednosti. On je sam procijenio svoju nekretninu i dao je Općinskom vijeću da 

prihvati tu njegovu cijenu.  

 

Pročelnica Opačić objašnjava da je u prilogu procjena Porezne uprave od 1,00 kn/m2  za 

Svinicu, premda Porezna uprava nije mjerodavna u procjenjivanju  zemlje osim u slučaju 

procjene za plaćanje poreza. 

 

Gosp. Čović poziva gosp. Martinovića koji se javio za riječ. 

 

Gosp. Martinović  pozdravlja prisutne i postavlja pitanja  vezano za iznos od 47 tis. kuna najma 

i na koji je to period te kako se do toga došlo. 

 

Pročelnica Opačić nakon uvida potvrđuje grešku  i potvrđuje da se taj iznos ne odnosi na cijenu 

najma.  Navedeni iznos odnosi se na vlastitu procjenu nekretnine gosp. Dolića.  

 

Gosp. Čović  potvrđuje da se za gosp. Dolića nema kompletna dokumentacija jer nije dostavio 

procjenu sudskog vještaka, te da ni dokumentacija o vlasništvu nije potpuna, te zaključuje da 

ga se obavijesti da je vijeće o tome raspravljalo i da zbog nedostajuće dokumentacije nije bilo 

u mogućnosti donesti nikakvu odluku. Što se tiče gosp. Matijevića može se ići na natječaj, a 

nakon provedbe natječaja može se donijeti odluka, što ne znači da će on biti i izabran jer se radi 

o javnom natječaju gdje se može svatko javiti.  Kako se nitko više nije javio za riječ gosp. Čović 

je dao na glasanje Odluku o davanju u najam stambenog objekta putem natječaja. 

Odluka je usvojena je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH. 



 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Vojnić 

 

Gosp. Čović prelazi na 3. točku Dnevnog reda koja glasi razmatranje i donošenje Odluke o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Vojnić.  

 

Načelnik Andrić se javio za riječ te je naglasio da je to jedna od najbitnijih točaka današnjeg 

Dnevnog reda te se nada da su svi uspjeli pročitati kod kuće ovu Odluku. Također je naglasio 

da se Odluka nalazi već duže i na internetskoj stranici Općine Vojnić te je ujedno pozvao 

vijećnike da povremeno otvore stranicu Općine i da pogledaju što ima novo i da se mogu 

informirati. Zamolio je na početku da se  sukladno jučerašnjem dogovoru sa komunalcima 

promijeni podatak o odvozu glomaznog otpada te da se umjesto dva puta stavi jedanput 

godišnje. Tako je dogovoreno zbog troškova odvoza i što je i u skladu sa Zakonom. Naglasio 

je ujedno, da građani mogu tokom cijele godine, bez naknade dovesti sami komunalno 

poduzeće glomazni otpad. Vezano za spomenute promjene moli  da se naprave promjene u čl. 

7,  čl. 14 i čl. 21 koji se odnose odvoz  glomaznog otpada. Obavijestio je također nazočne da je 

tržio od komunalca da se napravi kalendar, jasan  plan odvoza otpada za cijelu godinu, po 

naseljima, po ulicama gdje i koji dan se odvoz koji otpad. Navedeni kalendar biti će objavljen 

na internetskoj stranici i facebook stranici Općine, oglasnim pločama, a dobit će ga i u tiskanom 

obliku svi građani kako bi se građanima olakšalo i kako bi svi znali koji se otpad i kada vozi. 

Do sada je bio  problem jer se nikada nije znalo što i kada se vozi. 

 

U 9,45 izašao gosp. Durmić. 

 

Spomenuo je da je bilo puno razgovora oko načina prikupljanja, odvoza i razvrstavanja 

komunalnog otpada. Rekao je da je ova odluka njegov  prijedlog kao načelnika i da se za sve 

mane može optuživati njega jer komunalac je bio više za prepisivanje odluka koje kruže 

internetom gdje sve općine i gradovi prepisuju jedni od drugih te da je to  sustav koji je skup za 

građane, skup za općinu, koji nije održiv i nije pošten. Ovaj njegov prijedlog može biti dobar, 

pravedan i jeftin za naše građane ukoliko ga budu svi poštivali.  

 

U 9,47 ušao gosp. Durmić. 

 

Izrazio je svoja očekivanja da će vjerojatno biti otpora jer kod nas ima otpora u svemu. Ukratko 

prezentirao je kako će biti prikupljanje otpada. Rekao je da se ubuduće više neće dobivati računi 

za odvoz smeća, nego će se smeće stavljati u kupljene vrećice za miješani komunalni otpad. Te 

vrećice kupovati će se u komunalcu i biti će zapremnine 10, 20, 30 i 50 lit. Cijena vrećica još 

nije definirana. Oni koji budu razvrstavali smeće, stavljali na kompost itd. imat će puno manje 

smeća i time će plaćati manje odnosno trebati će vrećice manje zapremnine. Za one koji ne 

budu razvrstavali smeće i za koje komunalni redar utvrdi da to ne čine plaćati će velike kazne 

a time će im biti i skuplji odvoz smeća. Kako će se to sve nadgledati, kako će se spriječiti da 

ljudi ne bacaju smeće na divlje deponije i time smanje količinu smeća sve to definirano je i 

komunalni redar će početi sa radom. Sklopljen je sporazum sa Gradom Duga Resom i Općinom 

Ribnik, zaposlen je čovjek sa strane koji ne živi tu koji će raditi svoj posao i sa svakom kaznom 

će biti stimuliran na svoju plaću. Druga stvar, je još jedna odluka koja će biti nadopuna i kojom 

će se nagraditi svaki građanin općine Vojnić koji će prijaviti nepropisno odlaganje smeća. To 



će biti financijske nagrade kao poticaj da se ljudi nauče kulturi. U stambenim  zgradama ukidaju 

se kontejneri. Svaka zgrada ima drvarnice gdje svatko može držati svoje smeće te će ga na dan 

odvoza iznositi. Tako se neće desiti da netko dođe pred nečiju zgradu i ubaci smeće u kontejner, 

jer u slučaju da netko baci npr. mrtvog odojka u kontejner stanari bi solidarno trebali plaćati 

kaznu i sve ostalo za tuđe smeće. 

 

U 9,52 izlazi Juro Bijelić. 

 

Na ovaj način svatko će odgovarati za sebe i za svoje smeće. U narednih mjesec dana krenuti 

će se u nabavku vrećica i u edukaciju ljudi po mjesnim odborima. Svi građani će prvo dobiti 

izjavu da potpišu da su suglasni sa novim načinom i prikupljanjem otpada, ali mi ih prvo 

moramo upoznati. Održati će se prezentacije u mjesnim odborima i pokazati će se građanima 

kako se to radi. Realno se očekuje da bi se za dva mjeseca to sve moglo nabaviti. 

 

U 9,54 izlazi gosp. Mrkić. 

 

Što se tiče kompostiranja biootpada, u selima to nije problem jer svatko to može napraviti u 

svom dvorištu. U gradovima će biti postavljeni kontejneri kao što su već postavljeni i za pepeo. 

Problem je što već sada ljudi svašta bacaju u njih. Općina Vojnić je za odvoz smeća do sada 

godišnje plaćala cca. 300 tis. kuna što gradu Karlovcu i Ilovcu za deponiranje našeg smeća na 

odlagalištu na gradskom deponiju u Karlovcu. To nisu plaćali građani nego Općina, međutim 

novi Zakon koji je stupio na snagu jasno kaže da sve troškove mora trpjeti krajnji korisnik a to 

je građanin.  

 

U 9,56 ulaze gosp. Bijelić i gosp. Mrkić. 

 

Objasnio je da Općina Vojnić više nema mogućnost da za građane plaća deponiranje otpada u 

Gradu Karlovcu, ali može vršiti plaćanja drugih radnji i aktivnosti kao npr. odvoz smeća, rad 

ljudi komunalnog poduzeća i to će Općina sufinancirati da rastereti građane tog dijela troška 

koji bi im trebao biti uračunat u fiksni dio cijene što bi snosili naši građani. Cijena se još uvijek 

definira.   

Načelnik se u izlaganju, zatim vratio na temu odlaganja biootpada u gradu gdje će biti 

postavljeni  kontejneri za biootpad i pepeo gdje će oni biti ograđeni i zaključani zbog 

zloupotrebe gdje će stanari imati  ključ. Na kraju izlaganja, rekao je, da ukoliko Općina Vojnić 

u ovoj godini ne smanji količinu otpada za 50% platit će kaznu u iznosu od 300 tis. Kuna, što 

je regulirano Zakonom. Ujedno je rekao da za eventualne prijedloge i sugestije stoji na 

raspolaganju. 

 

Pročelnica Opačić skrenula je nazočnima također pažnju na izvješće o savjetovanju koje je 

provedeno  na našoj internetskoj stranici te je upoznala vijećnike na obavezu prethodnog 

provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za sve važnije odluke i akte sa svrhom da 

građani mogu dati svoje prijedloge. Nakon provođenja savjetovanja, vijeću se daje izvješće sa 

savjetovanja na usvajanje zajedno sa nacrtom odluke. Na kraju je još dodala da na nacrt ove 

odluke nije bilo nikakvih primjedbi. 

 

Gosp. Čović predlaže da se ljudima sve napiše na papir i dobro im se objasni vezano za 

razvrstavanje otpada jer su stariji. 

 



Gosp. Martinović pohvaljuje prijedlog kalendara za odvoz otpada jer se do sada nije znalo 

kada se što vozi. Postavio je i pitanje vezano za zelene otoke. Također je rekao da nije 

spomenuto da li se odvoz vrši prema težini ili volumenu. 

Načelnik Andrić odgovorio je gospo Martinoviću vezano za upit o zelenim otocima da oni 

moraju postojati jer su regulirani zakonom. Svoje negodovanje vezano za zelene otoke iskazat 

će i na sastanku sa ministrom Ćorićem koji će kao što je spomenuo biti 1. veljače u županiji. 

Njegovo je mišljenje da su zeleni otoci zlo, to su divlje deponije, jer tu svatko odlaže sve i 

svašta, dodao je da nam pola Velike Kladuše i Cazina tako ostavljaju smeće uz cestu na našim 

zelenim otocima. Rekao je da je već dao nalog da se sve uz cestu ukloni te je nabavljeno par 

nadzornih kamera i vodit će se računa što tko odlaže. Ujedno smatra da je pod odgovornost 

vlasnika ceste spada i ono što se uz cestu odlaže pa tako i smeće. Po njemu zeleni otoci nemaju 

svrhu ukoliko se vrši razdvajanje otpada na kućnom pragu. Rekao je da će se za sada zeleni 

otok postaviti u centru Vojnića kod komunalca iza tržnice, a tamo će biti premješteno i mobilno 

reciklažno dvorište koje građani još uvijek rijetko koriste za odlaganje opasnog otpada. U taj 

zeleni otok, koji će privremeno služiti kao reciklažno dvorište, građani će moći u svakodnevno 

donijeti smeće. U slučaju da će zakon i dalje odrediti da će morati postojati određeni broj zelenih 

otoka, ti otoci će morati biti ograđeni i nadzirani nadzornim kamerama te zaključani, dok naši 

građani ne shvate da bacanje vrećice sa smećem pored zelenog otoka dođe 4 – 5 tis. kuna ili 

kad bace smeće u šumu da je kazna prema Zakonu o zaštiti okoliša 10 tis. kuna. 

 

Gosp. Čović poziva da li se još netko želi javiti za riječ, po pitanju odlaganja otpada. 

 

Gosp. Knežević se javlja za riječ te postavlja pitanje vezano za odlaganje otpada životinjskog 

podrijetla te kako će komunalni redar postupati po tom pitanju. 

 

Načelnik Andrić odgovara da je za sve uginule životinje pa tako i za otpad životinjskog 

podrijetla odgovoran vlasnik životinje. Vlasnici životinja mogu na svom posjedu to zakopati ili 

isto predati ovlaštenoj firmi koja se bavi zbrinjavanjem takvog otpada. Također je rekao da je 

imao informaciju vezano sa osobe koje su u sustavu poticaja, da je troškove za zbrinjavanje 

uginulih životinja snosilo Ministarstvo poljoprivrede, da li je i sada tako ne zna. To uglavnom 

nije biorazgradivi otpad i ne baca se u kontejner jer kazne su velike. 

 

Gosp. Čović nakon što se više nitko nije javio za riječ daje Odluku o načinu pružanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Vojnić na glasanje. 

Odluka je usvojena je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH. 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Oluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vojnić 

 

Gosp. Čović prelazi na 4. točku Dnevnog reda, razmatranje i donošenje Odluke o mjerama za 

sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na 

području Općine Vojnić. 

 

Pročelnica Opačić pojašnjava da je načelnik već o tome prethodno govorio i da je svima 

stavljena nadopuna. Radi se o nadopuni Odluke u čl. 2 stavak 4. po kojoj će se vršiti 

nagrađivanje građana općine Vojnić  ukoliko prijave nepropisno odlaganje otpada. Isplate 



nagrada vršiti će se iz proračuna Općine Vojnić. Kriterije nagrađivanja će načelnik donijeti 

svojom odlukom. Ujedno je naglasila da su točka 4. i točka 5 sve vezane za komunalni otpad. 

 

Gosp. Čović daje Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama 

za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vojnić na usvajanje. 

Odluka je usvojena je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH. 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog otpada 

 

Gosp. Čović prelazi na 5. točku Dnevnog reda koja glasi razmatranje i donošenje Odluke o 

povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivo komunalnog 

otpada. 

 

Pročelnica Opačić pojasnila je da se ta odluka odnosi na naše komunalno poduzeće koje je 

odgovorno za prikupljanje otpada te se njima prosljeđuje. 

 

Gosp. Čović daje Odluku o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivo komunalnog otpada na glasanje. 

Odluka je usvojena je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH. 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih 

stranaka i nezavisnog člana zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vojnić 

 

Gosp. Čović prelazi na 6. točku Dnevnog reda koja glasi razmatranje i donošenje Odluke o 

redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnog člana zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Vojnić. 

 

Pročelnica Opačić upoznala je nazočne da se od Državnog izbornog povjerenstva dobio 

naputak, koji se nalazi svima u materijalima. Po tom naputku obavijestili su da stranka DSS 

nije izvršila svoju obvezu predaje financijskog izvješća u roku (zakasnili su dva dana) te je 

predložilo da im se ne isplati iznos za 2018. godinu. Takav prijedlog odluke je napravljen a 

vijeću se daje dalje na razmatranje. 

 

Gosp. Knežević pročitao je djelomično Odluku Državnog izbornog povjerenstva te je također 

iščitao da prema čl. 41 Zakona o financiranju političkih stranaka, obustava isplate traje do 

predaje financijskog izvještaja Državnom uredu za reviziju, a to je urađeno sa dva dana 

zakašnjenja. Zamolio je nazočne da imaju u vidu da su kao stranka još novi i prvi puta u vijeću 

te da se ne izvrši potpuna obustava nego da se iznos koji im pripada umanji. 

 

Načelnik Andrić kao predlagatelj ove obustave, naglasio je da uvijek nastoji da se poštuju red, 

rad i disciplina i da se rokovi moraju poštivati te da svatko tko nije na vrijeme izvršio svoje 

obveze snosi sankcije. Međutim u ovom slučaju postoji mogućnost koju je spomenuo gosp. 

Knežević i da ne mora biti potpuna obustava nego umanjenje te predlaže da se taj iznos umanji 

za 25 %  te da odluka umjesto na 400,00 kuna bude na 300,00 kuna. U ovom slučaju rekao je 

da je izišao u susret, te je upozorio sve ostale da se drže svojih obveza. 



 

Gosp. Čović zahvalio se načelniku na izlaganju i izrazio je svoju podršku na načelnikov 

prijedlog te je pozvao gosp. Mrkića koji se javio za riječ. 

Gosp. Mrkić smatra da bez obzira što su mlada stranka i prvi puta u vijeću da to nije isprika za 

kašnjenje. Kašnjenje dan, dva ili pet nije isprika i ako Zakon predlaže rok da se ne treba 

progledati kroz prste. Ujedno je izrazio svoj stav da je za potpuno ukidanje naknade za stranku 

DSS. 

 

Gosp. Čović nakon što se nitko više nije javio za riječ daje Odluku o umanjenju iznosa 

financiranja za stranku DSS na glasanje. 

Odluka je usvojena je sa 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV, 1 glas SUZDRŽAN. 

 

Gosp. Valentić zamolio je za pauzu u trajanju od 10 min. Pauza započela u 10,16 sati. 

 

U 10,26 sati nastavlja se sa sjednicom. 

 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Statuta Općine Vojnić 
 

Gosp. Čović prelazi na 7. točku dnevnog reda koja glasi razmatranje i donošenje odluke o 

usvajanju Statuta Općine Vojnić. 

 

Gosp. Bego se javio za riječ ispred Odbora za statut te je pojasnio nazočnima da su se izmjene 

u statutu morale donesti sukladno novo donesenom Zakonu tzv. „Lex sherif“ zakonu. Zamolio 

je ujedno pročelnicu Opačić za daljnja pojašnjenja. 

 

Pročelnica Opačić objasnila je nazočnima da je u Statutu ostalo sve isto osim što su se vršile 

izmjene sukladno novom Zakonu kao što je spomenuo gosp. Bego. Išlo na izradu novog statuta, 

i stavljanja van snage staroga iz razloga lakšeg snalaženja što smatra da je svima jednostavnije. 

Također je spomenula da se i za Statut provodilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na 

internetskim stranicama Općine te da se izvješće o provedenom savjetovanju nalazi u 

materijalima. Izmjene u novom Statutu s obzirom na stari vršene su u čl. 4. koji se odnosi na 

grb i na zastavu, zadnji stavak je dodan, zatim čl. 19. zadnji stavak je izmijenjen, u čl. 20 

izvršeni su dodaci vezano za referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika. Zadnji 

stavak je ostao kao i prije te je samo sada naveden rok. Zatim izmijenjen je čl. 21, nadalje čl. 

25 ima dopunu, čl. 31 se sav nadopunjuje, zatim čl. 36 ima dopunu 2. stavka, u čl. 52 izvršena 

je dopuna, čl. 65 također ima dopunu. Nakon uvida u sve izmjene pročelnica Opačić je naglasila 

da je sve drugo ostalo isto kao i u starom Statutu. Ujedno je pozvala nazočne da postave pitanja. 

 

Gosp. Mrkić se javio za riječ i izjasnio svoje zapažanje da su se izmjene najviše odnosile na 

načelnika i zamjenike te je postavio pitanje vezano za stari statut u kojem je stajalo da ukoliko 

se ne usvoji proračun pada načelnik,  međutim sada po novome ne usvajanjem proračuna dolazi 

do prestanka rada Općinskog vijeća te je rekao da pročelnica Opačić to nije spomenula. 

 

Pročelnica Opačić je potvrdila njegov navod i odgovorila da je to pitanje regulirano 

Poslovnikom vijeća. 

 

Gosp. Mrkić je predložio da se ipak u Statutu u čl. 38, gdje se spominje prestanak mandata 

vijećnicima, navede da im mandat prestaje ne usvajanjem proračuna. 



 

Pročelnica Opačić nema ništa protiv da se to stavi, ali se zna da sve što nije regulirano našim 

Statutom ili Poslovnikom da se za to primjenjuje zakon. Ujedno je upoznala nazočne da 

stupanjem na snagu ovog novog Statuta, Općina treba da promijeni sve akte i odluke odnosno 

da ih uskladi sa Statutom pa tako i Poslovnik vijeća, a rok za te promjene je 90 dana. 

Načelnik Andrić je ujedno objasnio da se prvo mora usvojiti ovaj Statut kako bi se onda išlo 

na ostale izmjene odluka i Poslovnika te da zbog toga to sve nije moguće napraviti na ovom 

vijeću. 

 

Gosp. Čović upitao je gosp. Mrkića da li želi da se izvrši dopuna. 

 

Gosp. Mrkić je odgovorio sa ne. 

 

Gosp. Čović dao je na glasanje predloženi Statut. 

Statut je usvojen je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH. 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Vojnić 

 

Gosp. Čović pročitao je 8. točku Dnevnog reda koja glasi razmatranje i donošenje Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vojnić. 

 

Pročelnica Opačić je objasnila da Općina ima Odluku o nerazvrstanim cestama međutim kako 

stalno imamo izmjene i dopune, te kad god nešto postaje naše odnosno kada neki put kao javno 

dobro pređe u vlasništvo Općine mi ga moramo upisati. 

 

Načelnik Andrić spomenuo je kako se radi o cesti Svinica – Široka Rijeka, koja ide pored 

jezera prema Mracelju. Ta cesta je djelomično bila i privatno zemljište te to nije bilo regulirano, 

a ovo se sada čini kako bi se dobila građevinska dozvola za rekonstrukciju te ceste jer je ta cesta 

kandidirana kroz projekt putem KARLE (Razvojne agencije Karlovačke županije) i također se 

nalazi na popisu projekata o kojem je prethodno pričao. Prošao je projekat za izradu tehničke 

dokumentacije za tu cestu tako da ćemo dobiti to sufinanciranje za navedenu dokumentaciju, a 

na nama je da moramo donijeti ove izmjene i dopune ove odluke odnosno uvrstiti ove dijelove 

dionice. 

 

Pročelnica Opačić napomenula je vijećnicima da je poziv za javni uvid za to objavljen na 

internetskim stranicama Općine Vojnić i da će biti u ponedjeljak u Općini Vojnić, te sve poziva 

da dođu. 

 

Načelnik Andrić objasnio je da se javni uvid radi zbog imovinsko-pravnih odnosa. 

 

Gosp. Čović nakon prethodno iskazanih objašnjenja vezano za navedene izmjene daje Odluku 

o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vojnić na 

glasanje. 

Odluka je usvojena je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH. 

 

 

Točka 9. 



Razmatranje i donošenje Odluke o davanju u najam stambenog objekta u vlasništvu 

Općine Vojnić. 

 

Gosp. Čović prelazi na 9. točku Dnevnog reda odnosno na razmatranje i donošenje Odluke o 

davanju u najam stambenog objekta u vlasništvu Općine Vojnić.  

Pročelnica Opačić je objasnila da Općina Vojnić nije nikada imala stambene objekte pa tako 

nikada nije bila ni donesena ta odluka. Sada kada imamo stambene objekte dužni smo donijeti 

takvu odluku kako bismo uopće mogli raspisati natječaj za najam. 

 

Gosp. Čović upitao je za iznos početne cijene. 

 

Pročelnica Opačić je odgovorila da je navedeno u Odluci i da se radi o zaštićenoj najamnini. 

 

Gosp. Kurtović je dodao da zaštićena najamnina iznosi  oko 2,55 kn po m2 i to je početna 

cijena. 

 

Pročelnica Opačić rekla je da je ta cijena regulirana uredbom te je stoga nismo stavljali u 

odluku jer je uredba podložna promjenama i kako mi uslijed promjena uredbe ne bi morali zbog 

toga stalno mijenjati odluku. 

 

Gosp Čović ovlastio je potom načelnika da sprovede daljnje radnje sukladno zakonima, te je 

dao na glasanje Odluku o davanju u najam stambenog objekta u vlasništvu Općine Vojnić.  

Odluka je usvojena je sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 glasova SUZDRŽANIH. 

 

Gosp.  Čović je sa usvajanjem posljednje točke, ustvrdio je da je iscrpljen je Dnevni red, te je 

pozvao nazočne ukoliko još tko ima što za dodati. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ sjednica je završila u 10,44 sati. 

 

 

 

     Zapisničar           Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Christine Ramovš                       Ramo Čović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


