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Z A P I S N I K 

SA 8. IZVANREDNE (ELEKTRONSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

ODRŽANE U VREMENU OD 26.03.2021. GODINE (PETAK) OD 13.00 SATI DO 31. OŽUJKA 2021. 

GODINE (SRIJEDA) DO 15.00 SATI  IZJAŠNJAVANJEM PUTEM E-MAILA. 

 

 

Dana 26.03.2021. godine predsjednik Vijeća sazvao, iz osobito opravdanog razloga zbog nužnosti 

donošenja akata u rokovima, odnosno čije donošenje ne može čekati konstituiranje Općinskog vijeća 

po provedenim lokalnim izborima 2021. godine, 8. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća.  

 

Zbog izvanrednih okolnosti nastali uslijed epidemije koronavirusa COVID-19, u skladu s uputom 

Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020. 

godine, kao i preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, 8. izvanredna sjednica Općinskog vijeća 

Općine Plitvička Jezera održala se elektronskim putem u vremenu od 26. ožujka 2021. godine (petak) 

od 13.00 sati do 31. ožujka 2021. godine (srijeda) do 15.00 sati na slijedeći način.  

 

Materijali su vijećnicima dostavljeni dana 26. ožujka 2021. godine u 12:49 sati putem emaila na e-

mailove koji se nalaze u prilogu zapisnika, osim vijećnicima Jovi Bubalo i  Zdravku Žigić kojemu su 

materijali dostavljeni osobnim uručenjem uz potpisivanje dostavnice, obzirom da su isti izjavili da 

nemaju email. Materijali su javno objavljeni i na web stranici Općine Plitvička Jezera.  

 

Materijali su dostavljeni općinskom načelniku, zamjenicima općinskog načelnika, te pročelnici 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Od trenutka dostave materijala vijećnicima je omogućena međusobna korespondencija putem 

elektroničke pošte između vijećnika i Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička 

Jezera, a izjašnjavanje po točkama dnevnog reda isti su mogli izvršiti najkasnije do 31. ožujka 2021. 

godine do 15.00 sati putem linka koji im je dostavljen prilikom dostave materijala. Dostavljanjem 

popunjenog obrasca glasovanja potvrđuju prisutnost na samoj sjednici dana 31.03.2021. godine.. 

 

Ispis elektronske pošte zaprimljene tijekom sjednice čuva se trajno u pismohrani Općine Plitvička 

Jezera radi autentičnosti održane sjednice i donesenih akata. 

 

Kako bi se osigurala javnost rada održane sjednice, sukladno članku 84. Poslovnika Općinskog vijeća 

koji propisuje javnost rada Općinskog vijeća, iznimno od odredbe članka 81. Poslovnika Općinskog 

vijeća koja propisuje sadržaj Zapisnika, ovaj Zapisnik sadrži i sve elektronske pošte zaprimljene 

tijekom trajanja sjednice.  

 

Uvidom u dostavljene obrasce za glasovanje utvrđuje se da je 9 vijećnika dostavilo obrasce, te 

sukladno uputi iz saziva smatra se da sjednici prisustvuje 9 vijećnika čime postoji kvorum za 

donošenje pravovaljanih akata.  

 

VIJEĆNICI KOJI SU PRISTUPILI GLASOVANJU:  

1. Ante Bionda – dana 26.03.2021. g. u 14:27 sati  

2. Sandra Skender – dana 27.03.2021. g. u 19:29 sati  

3. Roža Poznanović – dana 29.03.2021. godine u 09:20 sati, 

4. Maja Miljanović - dana 30.03.2021. g. u 20:06 sati,  

5. Marko  Maračić – dana 30.03.2021. g. u 21:23 sati 

6. Tomislav Užarević – dana 31.03.2021. g. u 08:18 sati,  

7. Marina Pešut – dana 31.03.2021. g. u 10:35 sati 

8. Vijećnik Jovo Bubalo pristupio je glasovanju putem obrasca koji je identičan online obrascu 

za glasovanje, a koji mu je bio dostavljen uz materijale. Obrazac je zaprimljen u Općini 

dana 29.03.2021. godine u 12:10 sati 
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9. Vijećnik Zdravko Žigić pristupio je glasovanju putem obrasca koji je identičan online 

obrascu za glasovanje, a koji mu je bio dostavljen uz materijale. Obrazac je zaprimljen u 

Općini dana 29.03.2021. godine u 12:20 sati.  

  

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI O TOČKAMA DNEVNOG REDA:  

1. Ivana Ivančević  

2. Anto Božić  

3. Boris Luketić i  

4. Ivan Majetić. 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Plitvička Jezera,  

2. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET d.o.o., 

3. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne 

postrojbe Općine Plitvička Jezera u 2021. godini,  

4. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbnog cjevovoda 

Rešetar – Smoljanac,  

5. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. 11537/1 k.o. Korenica,  

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o pripremi, 

realizaciji i provedbi EU projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u 

aglomeraciji Plitvička Jezera 

7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.  

 

Tijekom roka za dostavu upita, zahtjeva, sugestija, amandmana nije stigla niti jedna primjedba niti 

dopuna Dnevnog reda. 

 

Izjašnjavanje po točkama dnevnog reda omogućeno je putem online obrasca sa mogućnošću 

odgovora ZA, PROTIV i SUZDRŽAN. Zaprimljene obrasce dana 31.03.2021. godine s početkom u 

15:05 sati zajednički pregledavaju predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda i pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić, te utvrđuju konačni broj glasova po svakoj točci dnevnog 

reda kako slijedi:  

 

 

1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Plitvička Jezera,  

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima donesena je sa 8 glasova ZA, 

i 1 glasom SUZDRŽANIM. 

 

2. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET d.o.o. 

Odluka o osnivanju trgovačkog društva Tesla Net d.o.o. donesena je sa 8 glasova ZA i 1 glasom 

SUZDRŽANIM. 

 

3. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne 

postrojbe Općine Plitvička Jezera u 2021. godini 

Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Općine Plitvička 

Jezera u 2021. godini donesena je sa 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.  

 

4. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbnog cjevovoda 

Rešetar – Smoljanac,  
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Odluka o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbnog sustava cjevovoda Rešetar -  Smoljanac 

donesena je sa 9 glasova ZA. 

 

5. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. 11537/1 k.o. Korenica 

Odluka o osnivanju prva služnosti na k.č. br. 11537/1 k.o. Korenica donesena je sa 9 glasova ZA.  

 

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o pripremi, 

realizaciji i provedbi EU projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u 

aglomeraciji Plitvička Jezera 

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 

izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Plitvička Jezera donesena je sa 9 glasova 

ZA. 

 

7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.  

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera donesena je sa 7 glasova ZA i 2 

glasa SUZDRŽANA. 

 

Nakon zaprimljenih obrazaca i utvrđenog broja glasova po pojedinoj točci dnevnog reda, predsjednik 

Vijeća zaključio je rad sjednice Vijeća dana 31. ožujka 2021. godine u 15.45 sati. 

 

 

 

    Zapisničarka:              Predsjednik Općinskog vijeća:  

 

      Klara Orlić                             Ante Bionda 


