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Vojnić , 08. ožujak 2018. godine  

 

 

Z A P I S N I K 

sa  sjednice Općinskog vijeća općine Vojnić održane dana 08. ožujak   2018. godine  s 

početkom u 10,00 sati 

 

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

Oparnica,  Mile Knežević , Miloš Mrkić , Đuro Šaula, Ljubica Brkić   

 

Odsutni :  Nikola  Eremić , Milorad Martinović , Violeta Kalem i Azim Durmić  

  

 

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  

 

Započeto u 10,00 sati  

 

Ramo Čović pozdravlja prisutne , otvara 8. sjednicu  Općinskog vijeća i predlaže da se pređe 

na informacije , prijedloge , mišljenja i vijećnička pitanja . 

 

Ivan Bego pita vezano za hitnu pomoć – dali se poslije prošlog vijeća nešto dogovorilo ? 

 

Nebojša Andrić odgovara  da je vezano za HMP održan niz sastanaka i Upravno vijeće Doma 

zdravlja je donijelo Odluku  da se  općini Vojnić pokloni čestica na kojoj je bila prije apoteka . 

Urađen je glavni  projekat , a općina se obvezala da će se kandidirati na neki od projekata kako 

bi se izgradila ta zgrada . U prizemlju bi bile prostorije za prijem i obradu pacijenata , a na katu 

bi bila 2 stana za liječnike . 

HMP se obavezala da će dati 800.000 kuna za opremu . 

Predložitiće za iduću godinu da se poveća iznos stipendije za studente medicine pa bi možda 

taj budući liječnik tu i ostao . 

Slijedeće informacije  

- Karlovačka županija je  organizirala međunarodni sajam projekata i od 43. strateška 

projekta općina Vojnić je imala 2 projekta i 1 od njih je aqva park i kogeneracija na bio 

masu .  

 

Trebalo bi se osnovati Općinsko poduzeće koje bi se bavilo proizvodnjom i prodajom električne 

i toplinske energije . Za općinu to ne bi bio trošak jer bi netko od djelatnika bio v.d. direktor 

tog poduzeća . 



Kompletna dokumentacija i vrijednost tog kupljenog  zemljišta će sve ići u novo poduzeće. 

Onog trenutka kad dobijemo građevinsku dozvolu , to poduzeće sklapa ugovor  sa Herom za 

otkup električne energije po povlaštenoj cijeni i Ugovor od Hrvatskih šuma za bio masu . 

Kad osnujemo svoje poduzeće svi ugovori koje imamo će biti vezani za to poduzeće. Nakon 

potpisivanja tog ugovora raspisujemo natječaj i tražimo investitora koji je spreman uložiti 50 

milijuna kuna za izgradnju kogenercije na bio masu Kad nađemo partnera koji je spreman to 

uložiti , onda će općina zadržati jedan paket u vrijednosti onog svega što smo  do sada uložili  

( izrada dokumentacije , vrijednost zemljišta ) . To će biti naša vrijednost i sa tom vrijednosti 

ćemo imati jedan udio – jedan kontrolni paket dionica ,  

 

- Raspisan je natječaj za dječje vrtiće gdje se može ( uređivati , proširivati , adaptirati ) . 

Mi ćemo svakako kandidirati  energetsku učinkovitost postojećeg vrtića ( vanjska 

izolacija i krov ).  Međutim ima dovoljno sredstva da bi mogli da proširimo vrtić i da se 

uvedu dvije grupe djece . To su stambeni kontejneri koji se slažu kao lego sistem . Iza 

vrtića se može staviti 5 ili 6 kontejnera prema Domu kulture koji će biti spojeni sa ovim 

tako da ćemo dobiti dvije prostorije koje su dostatne ( 1 igraonica i 1 soba za spavanje)  

Tu je povrat sredstava 85%  . To bi se dakle moglo relativno brzo i jeftino napraviti . 

Moli mišljenje svih vijećnika . 

- vezano za zimsku službu kao i obično ima pritužbi a ima i pohvala . Osobno je  

zadovoljan . Korišten je DVD i komunalno poduzeće . Nisu uzimani nikakvi vanjski 

suradnici . Napravljeno je puno sa relativno malo novaca .  

- Prošli tjedan je kandidiran na natječaj „ kultura u centru „ određen broj kulturnih 

programa i aktivnosti koji će se provoditi u ukupnoj  vrijednosti 2 milijuna kuna . U 

sklopu toga je i uređenje kino dvorane ( pozornica i najsuvremenija oprema ) . Ako 

projekat prođe povrat sredstava je 100% . Općinu Vojnić košta samo priprema 

dokumentacije . Kroz taj projekat su predviđene i  neke edukacije za mlade.  

-  

Miloš Mrkić  pita što je općina Vojnić poduzela za zaštitu od poplave možda barijere kao u 

gradu Karlovcu   , dali je sazvan Stožer za zaštitu i spašavanje , te dali se nešto poduzima oko 

rekonstrukcije mostova budući je Vojnić omeđen sa 4 mosta  i još most  u Kupljenskom – a to 

su uska grla za protoke vode ? 

Dalje pita što je sa odvozom smeća . Koliko se sjeća donesena je Odluka da se smeće iz mjesta 

odvozi jednom u tjednu , a dva puta iz okolnih mjesta . Napominje da će sutra tj. 9. 3. 2018. biti 

4 tjedna kako Komnalac nije išao npr. u Hajdine. Zašto se smeće ne odvozi , te dali je 

komunalcu dostavljena Odluka ? 

 

Nebojša Andrić odgovara što se tiče snijega i obrane od poplava Stožer nije sazvan ( nije bio 

sazvan ni kad je snijeg pao jer je stanje bilo pod kontrolom ). Što se tiče odbrane od poplava 

svaki dan se kontrolira visina rijeka i za sada nema opasnosti ,  a sve zahvaljujući tome što se 

već 4 godine sustavno radi na čišćenju kanala ( veliki dio kanala – Okić ., Živković Kosa , dobar 

dio Kupljenčice  , Vojišnice ) .  

Nasip koji se radi u Karlovcu je u stvari pilot projekat  i općina Vojnić ne može raditi nasipe 

sama bez dozvole Hrvatskih voda . 

Naše je u suštini da sa Hrvatskim vodama se kanali redovito čiste . Ovdje je najveći problem sa 

bujičnim poplavama , a to je kada velika količina kiše padne za kratko vrijeme , voda se slijeva 

sa okolnih brda .  

Tražili smo od Hrvatskih voda 5000 vreća za pijesak , naručen je pijesak u kamenolomu . 

Napisan je dopis svim onima koji su u  nebranjenoj zoni , da vrijedne stvari iz prizemlja i 

podruma sklone . 



Što se tiče mostova već dvije godine se dogovara sa Hrvatskim cestama da se radi 

rekonstrukcija 3 mosta  ( Vurdsa , Keko i Kolarić )  . Za njih je već gotova projektna 

dokumentacija i očekuje se ove godine kad se napravi reguliranje prometa da će se raditi jedan 

ili 2 mosta .  

Za odvoz smeća nema informaciju ,  moguće je da zbog velike količine snijega nije odvoženo  

 

Ramo Čović  pita jer je njega pitala  Bošnjačka nacionalna zajednica iz Karlovačke županije 

po pitanju škole u Svinici da se da Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine . Navodno je načelnik 

razgovarao pa pita do kud se sa tim stiglo ? 

 

Nebojša Andrić odgovara da je dio tog prostora predviđen za vatrogasno odjeljenje , a velika 

prostorija je potrebna za potrebe mjesnog odbora , kao i za održavanje izbora .Rečeno  im je da 

ne mogu dobiti cijelu zgradu , ali mogu dobiti jednu prostoriju u desnom dijelu gdje su bili 

uredi . Za sve edukacije i drugo može se koristiti zajednička dvorana. 

 

Ramo Čović naglašava da bi oni aplicirali da se cijela zgrada obnovi i uredi .  

 

Đuro Šaula pita do kud se stiglo sa projektom Ceste Šljiva ,  te  dali postoji mogućnost 

realizacije ? 

 

Nebojša Andrić odgovara da je potpisan ugovor i već danas se može krenuti sa raspisivanjem 

natječaja . Projekat će do jeseni sigurno biti završen .  

Natječaj nije raspisan jer Ministarstvo organizira radionicu oko javne nabave , jer tu je puno 

novaca u igri , pa ako se napravi bilo kakva pogreška odbit će nam dio sredstava . Dobio se 

maksimalan iznos – milijun eura što je u RH dobilo samo 5 općina i gradova . Ako sve bude u 

redu , realno je očekivati da se sa realizacijom krene u petom mjesecu . 

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnika sa 7 . sjednice Općinskog vijeća .  

 

Zapisnik sa 7. sjednice usvojen sa 10 ( deset ) za jednoglasno  

 

Predsjednik Vijeća daje na usvajanje   

 

 

dnevni red  

 

1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za 2017. godinu 

2. Razmatranje i usvajanje zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Vojnić 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu  

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

cestama na području općine Vojnić 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj  upotrebi 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za kč. br. 1182 k.o. 

Svinica  

7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom u 2017. 

godini 

8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa komunalne infrastrukture  za 

2017.godinu  

9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Vojnić 



10. Razmatranje i i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu općinskog načelnika za 2017. 

godinu 

11. Razmatranje i usvajanje izvješća o  radu Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu 

12. Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Vojnić 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o utrošku sredstava prikupljenih od prihoda od prodaje 

stanova u 2017. godini 

 

Konstatira se da je dnevni red usvojen sa 10 glasova za – jednoglasno . 

 

Točka 1. 

Razmatranje i usvajanje Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2017. godinu  

 

Nataša Opačić  kaže da je predstavničko tijelo dužno ovaj Plan usvojiti do 31. 3. tekuće 

godine i dalje ga proslijediti Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša .  

 

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

Glasalo se 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 2.  

Razmatranje i usvajanje zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Vojnić  

 

Ramo Čović daje na raspravu točku 2. dnevnog reda  

 

Nataša Opačić informira da se sastao Odbor za dodjelu javnih priznanja i od pristiglih 

prijedloga sve je u prilogu. 

 

Nebojša Andrić  naglašava da samo jedan prijedlog nije prošao jer se radilo o osobi koja 

nema prebivalište na području općine Vojnić niti je aktivna na području općine Vojnić ( to je 

jedini razlog ) .  

 

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

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

 

Nataša Opačić kaže da je izmjena Odluke samo usuglašavanje  sa zakonskim promjenama koje  

do sada nisu napravljene jer nismo imali komunalnog redara . Osnovna Odluka će doživjeti 

kompletnu izmjenu po usvajanju novog zakona o komunalnom gospodarstvu koji je u izradi .   

 

Ramo Čović daje na raspravu točku 3 . dnevnog reda  

Nije  bilo zainteresiranih za raspravu , pa daje točku na glasanje  

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno    

 

Točka 4.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Vojnić 

 



Ramo Čović daje na raspravu točku 4 dnevnog reda  

 

Nebojša Andrić   kaže da se radi o dijelu ceste Široka Rijeka – Svinica  i radimo građevinsku 

dozvolu za rekonstrukciju te ceste i rješavamo  imovinsko – pravne odnose u jednom dijelu 

tako da ove čestice treba pisati kao put . Kad se ovo riješi očekujemo građevinsku dozvolu i 

idemo k kandidiranju asfaltiranja te ceste . 

 

Predsjednik daje točku na glasanje . 

 

Glasalo se : 10  ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 5.  

Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi 

 

Predsjednik daje točku 5. na raspravu . 

 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu jer je sve u obrazloženju  prijedloga Odluke pa  daje 

točku na glasanje .  

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

 kč. br. 1182 k.o. Svinica  

 

Nataša Opačić je  objasnila da je ova točka povezana sa prethodnom , tj. mora se prije skinuti 

status javnog dobra pa se onda ide na raspisivanje javnog natječaja  

 

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

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 7.  

Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom  

u 2017. godini  

 

Nataša Opačić  napominje da je predstavničko tijelo dužno donijeti Odluku o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa upravljanja imovinom u 2017. godini 

 

Nebojša Andrić kaže da u prošloj godini nije došlo do realizacije nekih projekata jer su se neke 

aktivnosti protegle pa su već ušle u ovu godinu . Nije se išlo da se radi širokopojasni internet , 

jer je Karlovačka županija pokrenula aktivnost za cijelu županiju  , pa smo se tu uključili jer će 

biti povoljnije .  

Napominje da ćemo uskoro imati rebalans za ovu godinu . Izmjenom zakona o dohotku naš 

proračun se dobro puni , nemamo nikakvih financijskih problema , te se nada da će se u tom 

rebalansu povećati iznos  i za udžbenike jer se ove godine mijenjaju udžbenici .  

 

Nije više  bilo zainteresiranih za raspravu . 

Predsjednik  daje na glasanje točku  7. 



Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Programa komunalne infrastrukture 

 za 2017. godinu 

 

Ramo Čović otvara raspravu po točci 8 . dnevnog reda . Nije bilo zainteresiranih za raspravu 

pa daje točku na glasanje 

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

U 10, 50 pauza  

Nastavljeno s radom u 11,00 sati 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Vojnić 

 

Predsjednik otvara raspravu po točci 9 . dnevnog reda  

 

Nataša Opačić kaže da se izbori za Vijeća mjesnih odbora održavaju svake 4 godine , a  

zadnji su bili 27.  4. 2014. godine pa predstavničko tijelo treba donijeti Odluku . 

 

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

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno 

 

Točka 10. 

Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o n radu općinskog načelnika 

 za 2017. godinu 

 

 

Predsjednik daje točku na raspravu 

 

Nebojša Andrić  kaže da su u izvještaju nabrajane mnoge aktivnosti , no ima i puno manjih 

koje nisu spomenute. Napominje da prihodi vlastiti  od komunalne naknade i od poreza su naši 

prihodi i bili su u iznosu od 2.646 652 kune za 2017. godinu , a realizacija je bila 9.869, 902 

kuna .  

Znači da su svi zaposleni  u općini Vojnić radeći dobro zaradili svoju plaću .Napominje još da 

smo kroz projekte naše firme Vodovod i odvodnja ostvarili 1.500,000  kuna. 

Nada se da će ta cifra iduće godine biti i veća jer je već potpisan ugovor na milijun eura ,  a što 

je ostvareno prošle godine to je rad iz prethodnih godina . Uglavnom se ulaže u razvojne 

projekte . 

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

 

Glasalo se . 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

 

Točka 11. 



Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Vojnić 

 za 2017. godinu 

 

 

Predsjednik daje točku 11 na raspravu  

Nije bilo zainteresiranih za raspravu  

Predsjednik Vijeća daje točku 11 na usvajanje  

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Točka 12. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Vojnić 

u 2017. godini 

 

Ramo Čović daje točku 12. na raspravu . 

Nije bilo zainteresiranih za raspravu , pa daje točku na glasanje  

 

Glasalo se :  10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

 

 

Točka 13.  

 Razmatranje i donošenje Odluke o utrošku sredstava prikupljenih od prihoda od 

prodaje stanova u 2017. godini 

 

Ramo Čović daje točku na raspravu  

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

 

Glasalo se : 10 ( deset ) za – jednoglasno  

 

Nataša Opačić podsjeća vijećnike da je na web stranici općine Vojnić Poslovnik o radu 

Općinskog vijeća pa moli da ga vijećnici pročitaju i da znaju kad se bude usvajao . 

 

 

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

iscrpljenog dnevnog reda .  

 

Dovršeno 11,10 sati  

 

 

Zapisnik vodila                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                               

Milica Vučinić – Sipić                                                           Ramo Čović 

  
 


