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ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog vijeće
Općine Plitvička Jezera održane dana, 13. 9 . 2019. godine
Početak: 16:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg sv. Jurja 6.
NAZOČNI: Predsjednik Općinskog vijeća- Ante Bionda, vijećnici: Tomislav Užarević, Anto Božić,
Marko Maračić, Maja Miljanović, Zdravko Žigić, Jovo Bubalo i Roža Poznanović.
ODSUTNI: vijećnica, Marina Pešut, Ivana Ivančević, Sandra Skender (opravdano), vijećnici Boris
Luketić ( opravdano) i Ivan Majetić.
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: općinski načelnik- Ante Kovač, zamjenik
općinskog načelnika, Milan Prica i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Klara Orlić.
Zapisničarka, Marijana Jandrić.
Sjednica se tonski snima.
Predsjednik vijeća otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne. Na temelju izvršene prozivke konstatirao
da je prisutno 8 (osam) Vijećnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih akata te je
predložio dnevni red kao u dostavljenom pozivu i otvorio raspravu.
Vijećnik Užarević, postavio pitanje, zašto nisu predložene točke dnevnog reda ponuda nekretnine
Gradina i Izmjene i dopune Proračuna, koje su bile najavljene od strane Načelnika na zadnjoj sjednici
Vijeća, zatim je predložio dopunu dnevnog red: ponuda nekretnine Gradina i Izmjene i dopune
Proračuna.
Općinski načelnik dao je objašnjenje vijećniku Užareviću. Sjednica Vijeća se sazvala zbog donošenja
nekih akata do 15. rujna 2019. godine. Rebalans Proračuna Vijećnicima biti će dostavljen u ponedjeljak
ili utorak na čitanje. Ponuda nekretnine Gradina ići će na sjednicu Vijeća, te će se o tome raspravljati.
Nakon pojašnjenja Općinskog načelnika, vijećnik Užarević je odustao od prijedloga.
Predsjednik je dao na glasovanje predloženi Dnevni red
1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
4. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA
UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA
ZAŠTITU OD
POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA,
5. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA SOCIJALNA PITANJA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
6. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
7. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a
ZA OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI,
8. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE
POSLOVNIH PROSTORA U KIC-u,
9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH
PROSTORA U KIC-u
Dnevni red usvojen sa 7 glasova ZA, 1 glasa PROTIV
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1. Aktualni sat
Za postavljanje pitanja javili su se vijećnici, Anto Božić i Tomislav Užarević.
Vijećnik Anto Božić, pozdravio je sve prisute te postavio tri pitanja za Općinskog načelnika. Prvo
pitanje, vezano za videosnimke sa sjednice Općinskog vijeća. Zašto snimke nisu na stranici Općine
Plitvička Jezera? Dao je opasku, pitanje je postavljao više puta na sjednici Vijeća, građani ove Općine
nemaju nikakvih informacija što se radi, o čemu se raspravlja i što se donosi na sjednicama Vijeća, a
Načelnik uvijek govori o transparentnosti. Moli pisani odgovor od Općinskog načelnika.
Drugo pitanje, postavio je vezano za ponudu nekretnine u naselju Gradina. Vijećnik je prije
postavljanja pitanja usporedio prodaju nekretnine od crkve i prodaju nekretnine u Gradini (bez
kotlovnice i pratećih objekata), te je napomenuo kako je tu velika razlika u procijeni nekretnina. Smatra
da je realna vrijednost nekretnine u Gradini u pola manja od procijenjene vrijednosti. Što Načelnik misli
o cijeni koju je procijenio sudski vještak? Da li smatra, da je to realna cijena? Da li Načelnik stvarno
želi ući u to, i da Općina ulazi u kredit radi tolikog novaca ? Treće pitanja, koliko je rastao odvoz smeća
za iznajmljivače u postotku?
Načelnik je odgovorio da ne zna zašto se ne objavljuju videosnimke na stranici Općine. Nema nikakvih
tajnosti, niti ima što protiv da se objavljuju. Poznato mu je da je prije bilo iz tehničkih razloga.
Na pitanje vezano za nekretninu Gradina, odgovorio da je kao Općinski načelnik dobio pismo namjere,
te je isto proslijedio na Općinsko vijeće. Nekretnina ( crkva) je samo zemljište, a u ponudi za
nekretninu u naselju Gradina su: zemljište, garaža, kotlovnica i dr.., da li je precijenjeno ili ne to će
odlučiti dva vještaka koje Općina angažira, nakon toga će doći prijedlog- rasprava na Općinsko vijeće.
Na pitanje odvoza smeća, Načelnik je odgovorio da su sad tek stigli prvi računi. Za iznajmljivače odvoz
je bio 15 kuna po krevetu, tj. mjesečno plaćaju 150 kuna za deset kreveta, te smatra da je Općina
Plitvička Jezera među najnižima u plaćanju odvoza smeća.
Vijećnik Božić, replika, nije zadovoljan odgovorima, prvenstveno sa prvi odgovorom. Načelnikov je
odgovor ja to ne znam, mene ne zanima itd.,, tko bi trebao preuzeti odgovornost, Načelnik je odgovorna
osoba, onda treba mijenjati Poslovnik. Zamolio je pisane odgovore na prvo i treće pitanje.
Općinski načelnik odgovorio je vijećniku ako sumnje u postavljanje snimki sjednica, može se angažirati
i postavljati snimke na stranice Općine, te ako sumnja u postupku oko nekretnine Gradina da može biti
u Povjerenstvu. Pitanje odvoza smeća se ne može izračunati u postotku iz razloga što nemaju još niti
ulazne podatke, tek su ispostavljeni prvi računi.
Predsjednik vijeća zamolio Općinskog načelnika da dostavi pisane odgovore kako je i zatražio vijećnik
Božić.
Vijećnik Božić je prokomentirao ukratko, da je on već na drugoj sjednici Vijeća rekao kako neće biti
niti u jednom Povjerenstvu jer nema smisla iz razloga što oporba nije imenovana niti u jedno stalno
tijelo Općine.
Vijećnik Užarević, pozdravio je sve prisutne, te je postavio tri pitanja za Općinskog načelnika.
Prvo pitanje, po informacijama koje ima TD „Komunalac“ je preuzeo energetska postrojenja od JU NP
„Plitvička jezera“ u smislu stambenog zbrinjavanja i dr.., je li to istina? Postoji li nekakva Studija? Da
li TD Komunalac zna što to znači 9,4 megavata postrojenja, tko je to preuzeo?
Drugo pitanje, TD Komunalac ima već četvrtog direktora. Koji je razlog? Na prošloj sjednici Vijeća,
bilo je izvješće o radu Komunalca i na tragu je održivosti. Zašto ste mijenjali direktora? Da li smatrate
da će profesor geografije bolje voditi TD Komunalac, nego čovjek koji je vodio gradsku čistoću u
Karlovcu?
Treće pitanje, vezano za uređenje parka u Korenici. Vijećnik je komentirao da nigdje u Republici
Hrvatskoj, a u Ličko senjskoj županiji od tri parka ( centralana parka) nije vidio da se u centralnom
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parku nalazi boćalište, te da je park uništen ogromnom betonažom ( staze). Da li postoji projekt stručne
osobe za uređenje parka? Da li Načelnik zna što je napravio u završnom dijelu revitalizacije parka?
Općinski načelnik Kovače je odgovorio da se nije pripremio za pitanja te će dostaviti pisani odgovor, a
na treće pitanje može dati odgovor, da postoji projekt ovlaštenog projektanta.
Predsjednik vijeća konstatirao da će vijećnik Užarević dobiti pisani odgovor na prva dva postavljena
pitanja.
Vijećnik Užarević je zatražio pisani odgovor i na treće pitanje. Na što je Načelnik rekao da je već
vijećnik dobio odgovor da postoji projekt od ovlaštenog projektanta, na to je vijećnik Užarević
odgovorio da je postavio pitanje što se nalazi u tom projektu. Načelnik je odgovorio da podnese pisani
zahtjev za uvid u projekt, a da je postavio pitanje, da li Općina ima projekt.
Vijećnik Užarević, zamolio je da se utvrdi da je on vijećnik Općinskog vijeća a da je Načelnik Izvršna
vlast te da mu ne docira što on ima pravo tražiti, postavio je pitanja Općinskom načelniku, a Načelnik
nije spreman za odgovore te je rekao da će dostaviti u pisanom obliku. Načelnik je na to ponovno
odgovorio da je vijećnik postavio pitanje, da li ima projekt, na to je odgovoreno da ima projekt za
uređenje parka i da vijećnik može dobiti na uvid uz pisani zahtjev.
Vijećnik Užarević je zatražio da se presluša snimka i u sklopu toga da se odgovori.
Kako nije bilo daljnjih pitanja, Predsjednik je zaključio aktualni sat.
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća.
Nije bilo primjedbi. Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojilo zapisnik
sa 16. sjednice Općinskog vijeća.
3. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine
Plitvička Jezera.
Predsjednik je izvijestio vijećnike da je dobio informaciju da će izvjestitelj zamjenik načelnika Franjo
Anđić kasniti na sjednicu Vijeća, te će ukratko obrazloženje dati pročelnica Klara Orlić.
Pročelnica Orlić je ukratko obrazložila predloženu Odluku, naglasila da je dobivena suglasnost od
Ravnateljstva civilne zaštite- Gospić.
Predsjednik je otvorio raspravu.
U raspravi sudjelovali: vijećnik Anto Božić, postavio pitanje iz kojeg razloga dvije Osnovne škole na
području Općine Plitvička Jezera nisu navede u članku 1., predložene Odluke kao pravne osobe od
interesa civile zaštite? Pročelnica Orlić je odgovorila, da civilnu zaštitu vodi zamjenik Općinskog
načelnika Anđić, nije upoznata sa uvjetima i kriterijima. Vijećnik Užarević, mislio je postaviti isto
pitanje kao vijećnik Božić, te je odgovorio da jedan od kriterija za protupožarnu zaštitu je broj ljudi
koji na malom prostoru obitavaju, ima više djece u Osnovnim školama, nego u Srednjoj školi te aplicira
u članku 1. točka 6., upisati Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica i Osnovna škola Plitvička
jezera.
Nakon kraće rasprave, Općinskog načelnika, vijećnika Božića i vijećnika Užarevića, Predsjednik vijeća
je predložio da se ide na točku pet, a o točkama 3. i 4., da se raspravlja kada bude prisutan zamjenik
Anđić, koji će dati odgovore i pojasniti predložene točke.
Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog.
4. Donošenje Odluke o Agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Plitvička Jezera.
Nije otvorena rasprava.
5. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za socijalna pitanja Općine Plitvička Jezera
Predsjednik vijeća u ime predlagatelja riječ je dao pročelnici Klari Orlić.
Pročelnica Orlić obrazložila je predloženu Odluku, te na osnovu prijedloga kojeg su Vijećnici dobili u
materijalima došlo je do izmjene iz razloga što je Marijana Jandrić zatražila da ne bude predsjednica
Povjerenstva, nego član Povjerenstva. Nadalje, napomenula da je obavila razgovor sa gospođom
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Miljom Godeč- iz Centra za socijalnu skrb Gospić- Ispostava Korenica koja je prihvatila ako bude
trebalo da će biti član Povjerenstva te je iznijela svoje mišljenje/prijedlog da jedan od članova
Povjerenstva bude netko od vijećnika Općinskog vijeća.
Predsjednik je otvorio raspravu.
U kraćoj raspravi sudjelovali su: vijećnik Božić, vijećnik Užarević, Predsjednik vijeća i Općinski
načelnik Kovač.
Nakon rasprave Načelnik je dao prijedlog, u Povjerenstvo da se imenuju: Anita Ugarkovićpredsjednica, Ljiljana Hrgota, član, Mirjana Đević, član, Marijana Jandrić, član i Milja Godeč, član.
Predsjednik je zatim dao na glasovanje prijedlog. Općinsko vijeće je glasovalo sa 6 glasova „ZA“, 1
glas „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ te usvojilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za socijalna
pitanja Općine Plitvička Jezera.
( Oluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
6. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Plitvička Jezera
Predsjednik vijeća u ime predlagatelja riječ je dao pročelnici Klari Orlić.
Pročelnica Orlić ukratko je obrazložila predloženu Odluku, koja se donosi na temelju Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi. Sa prijedlogom
Pravilnika upoznat je sindikalni Povjerenik koji potvrđuje potpisom i pečatom.
Predsjednik je otvorio raspravu.
U kraćoj raspravi, vijećnik Užarević dao je opasku da sindikalni Povjerenik mora donijeti autonomnu
odluku- posebni dokument na kojem će stajati njegov potpis i štambilj. Pročelnica Orlić je odgovorila
da je dostavila e mail sindikalnom Povjereniku da se očituje na prijedlog Pravilnika, na što je dobila
usmeni odgovor da je suglasan s prijedlogom Pravilnika te će potpisat i staviti pečat na dokument
( prijedlog Načelnika). Vijećnik Užarević ,opaska da se ubuduće utvrdi procedura kako se donose akti
( radna prava) radnika JUO Općine. Općinski načelnik se uključio u raspravu te je naglasio da je vrlo
jasno da je svojim potpisom i pečatom sindikalni Povjerenik suglasan na prijedlog Pravilnika. Vijećnik
Užarević je ponovio proceduru donošenja akta sukladno Zakonu o radu te iznio da je ovakav predloženi
Pravilnik, ako se donese ništetan. Vijećnik je dao prijedlog u ime Kluba HDZ-a i oporbe da se ne izglasa
predloženi Pravilnik. Nadalje su ukratko raspravljali Općinski načelnik, Predsjednik vijeća.
Predsjednik vijeća povlači predloženu točku dnevnog reda.
7. Donošenje Odluke o određivanju poslovnih prostora u zgradi KIC-a za obavljanje određene
djelatnosti.
Predsjednik vijeća dao je riječ Općinskom načelniku.
Općinski načelnik Kovač dao je obrazloženje predloženih točaka dnevnog reda sedam, osam i devet. U
prijedlogu Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine visine prostora za poslovne prostor- ured,
umjesto početne cijene od 25, 00 kuna, prijedlog početna cijena u iznosu od 30, 00 kuna. Nakon
izlaganja Odluke o poslovnim prostorima i Odluke o kriterijima za određivanje visine zakupnine,
Općinskom vijeću je predložena Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u KIC-u.
Nakon obrazloženja Općinskog načelnika, Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Vijećnik Božić,
napustio je sjednicu Vijeća. Vijećnik Užarević, zatražio je pauzu od 10 minuta.
Predsjednik je odredio pauzu od deset minuta.
Nakon pauze, Predsjednik vijeća je konstatirao da na sjednici nije nazočan vijećnik Užarević.
Nema kvoruma ( nazočno 6 (šest) vijećnika) te zaključio rad sjednice Vijeća u 17,20 sati.
Zapisničarka
Marijana Jandrić

Predsjednik vijeća
Ante Bionda

