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ZAPISNIK 
sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Plitvička Jezera održane dana 30.06.2021. godine 

 
Početak: 17:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg sv. Jurja 6. 
 
NAZOČNI:  
Predsjednik Općinskog vijeća- Ante Bionda, vijećnici: Marko Maračić, Sandra Skender, Maja 
Miljanović, Ivana Bilen, Martina Rosandić, Franjo Anđić, Josipa Matanić, Ivica Jandrić, Jovo 
Bubalo, Zdenko Mišić. 
 
ODSUTNI:  
Dijana Mlinarić – opravdano, Marko Starčević – opravdano. 
 
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: općinski načelnik- Ante Kovač, zamjenik 
Općinskog načelnika Milan Prica,  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić i 
voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo Marina Polić. 
 
Zapisnik vodi pročelnica Klara Orlić.  
 
Sjednica se snima tonski i videozapis. 
 
Predsjednik vijeća otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne, te zamolio pročelnicu da izvrši 
prozivku prisutnih vijećnika. Na temelju izvršene prozivke konstatirao je da je prisutno ukupno 
11 (jedanaest) vijećnika te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih akata.  
Po navedenom predsjednik otvara raspravu po predloženom dnevnom redu, te napominje da 
se sa dnevnog reda povlači točka pod brojem 24. „Donošenje Odluke o davanju suglasnosti 
Općini Plitvička Jezera za provedbu ulaganja „Nabava opreme na nogometnom igralištu 
Zdravko Rajković u Korenici“.  
Za riječ se javio vijećnik Zdenko Mišić s pitanjem zašto se povlači točka sa dnevnog reda, na 
što mu općinski načelnik odgovara da se ista povlači obzirom da nije dovršena projektna 
dokumentacija te prijedlog Odluke kao takav nije kompletan.  
Budući da nije bilo drugih nadopuna niti izmjena, predsjednik je dao predloženi Dnevni red sa 
izmjenom na glasovanje te je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera jednoglasno sa 11 
glasova „ZA“ usvojilo  
 

 
 D N E V N I   R E D  

1. AKTUALNI SAT 
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,  
3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA ZA NACIONALNE MANJINE, 
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE,  
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I 

PROPISE, 
6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA 

PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA REDOVITO FINANCIRANJE 
POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
PLITVIČKA JEZERA 

7. DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I NJEGOVIH RADNIH TIJELA,  

8. DONOŠENJE ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA IZ RADA OPĆINSKOG 
NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA 
SRPSKE NACIONALNE MANJINE, 

9. DONOŠENJE ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU RADA JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA  

http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-nacionalne-manjine.pdf
http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-proracun-i-financije.pdf
http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-statut-poslovnik-i-propise.pdf
http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-statut-poslovnik-i-propise.pdf
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10. USVAJANJE GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O  IZVRŠENJU  PRORAČUNA  OPĆINE 
PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.GODINE, 

11. USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020.GODINU, 

12. DONOŠENJE  ODLUKE  O  RASPODJELI  REZULTATA  POSLOVANJA  ZA 
2020.GODINU, 

13. DONOŠENJE  ZAKLJUČKA  O  USVAJANJU  IZVJEŠĆA  O  IZVRŠENJU 
PROGRAMA GRADNJE    OBJEKATA  I  UREĐAJA  KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE  NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2020.GODINI, 

14. DONOŠENJE  ZAKLJUČKA  O  USVAJANJU  IZVJEŠĆA  O  IZVRŠENJU  
PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  U  2020. GODINI  
NA  PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,  

15. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 
a) Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020.godinu 
b) Programu javnih potreba u sportu za 2020.godinu 
c) Programu javnih potreba u obrazovanju za 2020.godinu 
d) Programu javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020.godinu 
e) Programu javnih potreba u kulturi za 2020.godinu 
f) Programu javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu 
g) Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 
h) Programu utroška sredstava  turističke pristojbe za 2020.godinu 
i) Programu utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Plitvička Jezera za 2020.godinu, 

16. DONOŠENJE  ZAKLJUČKA O  USVAJANJU  IZVJEŠTAJA  O  RADU  OPĆINSKOG  
NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA II. POLUGODIŠTE 2020. GODINU,  

17. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA 
„SLAPIĆ“,  

18. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU 
DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SLAPIĆ“,  

19. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG 
VRTIĆA „SLAPIĆ“  

20. DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE 
PLITVIČKA JEZERA, 

21. DONOŠENJE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 
PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODINU,  

22. DONOŠENJE ODLUKE O ZABRANI PARKIRANJA NA PARKIRALIŠTU TRG 
SVETOG JURJA 19 – IZA ZGRADE KIC-a U KORENICI, 

23. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINI PLITVIČKA JEZERA 
ZA PROVEDBU ULAGANJA: „REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA 
VATROGASNOG DOMA U KORENICI“ 

 
Ad 1. AKTUALNI SAT 
 

Po usvajanju dnevnog reda predsjednik otvara aktualni sat. Na aktualnom satu nije bilo pitanja, 
primjedbi niti sugestija.  
 
Ad 2. USVAJANJE ZAPISNIKA S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
Članovi Općinskog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog 
vijeća te je isti jednoglasno sa 11 glasova „ ZA“ usvojen.  
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Predsjednik Vijeća upoznaje članove Vijeća da će Općinski načelnik odjednom obrazložiti 
prijedloge po točkama 3., 4 i 5. Dnevnog reda, te će se potom otvoriti rasprava i glasovati po 
točkama pojedinačno.  
 
 
Ad.3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA ZA NACIONALNE MANJINE 

Obzirom da u otvorenoj raspravi nije bilo primjedbi, pitanja ili sugestija vezano za ovu točku 
dnevnog reda, predsjednik Odluku o izboru Povjerenstva za nacionalne manjine stavlja na 
glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena.  
 
Ad.4. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE  

Obzirom da u otvorenoj raspravi nije bilo primjedbi, pitanja ili sugestija vezano za ovu točku 
dnevnog reda, predsjednik Odluku o izboru Povjerenstva za proračun i financije stavlja na 
glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena. 
 
Ad.5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I 
PROPISE 

Obzirom da u otvorenoj raspravi nije bilo primjedbi, pitanja ili sugestija vezano za ovu točku 
dnevnog reda, predsjednik Odluku o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise stavlja 
na glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena. 
 
Ad.6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA 
PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH 
STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA 
JEZERA 

Predsjednik Vijeća riječ daje izvjestiteljici Klari Orlić koja ukratko obrazlaže zakonsku osnovu 
za donošenje ove Odluke, te potom predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo primjedbi, 
pitanja ili sugestija, stavlja Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava 
proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera na glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 
glasova „ZA“ donesena.  
 
Ad.7. DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I NJEGOVIH RADNIH TIJELA 

Točku dnevnog reda obrazlaže pročelnica Klara Orlić, te potom predsjednik otvara raspravu.  
Obzirom da nije bilo pitanja, sugestija ili primjedbi predsjednik Odluku o utvrđivanju naknade 
za rad članovima Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera i njegovih radnih tijela stavlja na 
glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena.  
 
Ad.8. DONOŠENJE ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA IZ RADA OPĆINSKOG 
NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE 
NACIONALNE MANJINE 
Predsjednik daje riječ pročelnici Klari Orlić koja obrazlaže prijedlog Odluke, te iznosi zakonsku 
obvezu za donošenje iste, te potom predsjednik otvara raspravu.  
Kako nije bilo pitanja, primjedbi i sugestija, predsjednik Odluku o plaći i drugim pravima iz rada 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne 
manjine stavlja na glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena.  
 
Ad.9. DONOŠENJE ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU RADA JEDINSTVENOG 
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA  

Izvjestiteljica Klara Orlić obrazlaže prijedlog Odluke, te potom predsjednik otvara raspravu.  
Obzirom da nije bilo pitanja, sugestija i primjedbi, predsjednik stavlja Odluku o ustrojstvu i 
djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera na glasovanje, te je ista 
jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena.  
 

http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-nacionalne-manjine.pdf
http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-proracun-i-financije.pdf
http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-statut-poslovnik-i-propise.pdf
http://plitvicka-jezera.hr/download/Odluka-o-izboru-Povjerenstva-za-statut-poslovnik-i-propise.pdf
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Predsjednik Vijeća poziva voditeljicu Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo da 
obrazloži točke 10., 11. i 12. Dnevnog reda, a potom će po svakoj točci dnevnog reda biti 
provedena rasprava i glasovanje.  
 
Ad. 10. USVAJANJE GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O  IZVRŠENJU  PRORAČUNA  OPĆINE 
PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.GODINE 

Po provedenom izlaganju predsjednik otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te kako nije 
bilo primjedbi, pitanja i sugestija, Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 
razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine stavlja na glasovanje, te je isti jednoglasno 
sa 11 glasova „ZA“ usvojen.  
 
Ad.11. USVAJANJE IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 
OPĆINU PLITVIČKA JEZERA ZA 2020.GODINU 

Predsjednik otvara raspravu, te se za riječ javlja vijećnik Jovo Bubalo, koji samo moli da mu 
se pojasni obračun komunalne naknade za objekt Željavu vezano za obračune i zaduženja, 
od kad se ista obračunava te da li je pokrenut kakav sudski spor za navedenu naplatu.  
Predsjednik ga upozorava da prati Dnevni red, ali dozvoljava da mu se na pitanje odgovori, te 
mu pročelnica odgovara da je Rješenje o komunalnoj naknadi izdano prošle godine, te da je 
Ministarstvo pravovremeno podnijelo žalbu koja je sukladno Zakonu dostavljeno 
drugostupanjskom tijelu te da je isto u postupku.  
Na navedeno se nadovezuje i općinski načelnik koji navodi da se u naplatu istoga išlo s jedinim 
ciljem da se Ministarstvo konačno pokrene oko svoje imovine, odnosno da ili počnu brinuti o 
imovini, ili da je prepuste jedinici lokalne samouprave ili nek plaćaju za istu. No, nažalost isti 
se nisu pojavili niti na vršenju terenskog izvida u cilju utvrđivanja podataka za obračun.  
Po navedenom, a obzirom da za ovu točku dnevnog reda nije bilo pitanja, sugestija i primjedbi, 
predsjednik Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za Općinu Plitvička Jezera za 2020. 
godinu, stavlja na glasovanje te je isti jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ usvojen.  
 
Ad.12. DONOŠENJE  ODLUKE  O  RASPODJELI  REZULTATA  POSLOVANJA  ZA 
2020.GODINU 

Predsjednik otvara raspravu, te obzirom da nije bilo pitanja, primjedbi i sugestija, stavlja Odluku 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu na glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 
glasova „ZA“ donesena.  
 
 

Predsjednik Vijeća poziva općinskog načelnika da obrazloži točke 13., 14., 15. i 16. Dnevnog 
reda, a potom će po svakoj točci dnevnog reda biti provedena rasprava i glasovanje.  
 
Ad.13. DONOŠENJE  ZAKLJUČKA  O  USVAJANJU  IZVJEŠĆA  O  IZVRŠENJU 
PROGRAMA GRADNJE   OBJEKATA  I  UREĐAJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  
NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2020.GODINI 

Po izlaganju predsjednik otvara raspravu te se za riječ javlja vijećnik Ivica Jandrić, koji postavlja 
pitanje nabavke sjedalica za tribine na igralištu na Mukinju, odnosno da li je igralište na 
Mukinjama u funkciji jer prema njegovim saznanjima isto ne ispunjava uvjete za održavanje 
utakmica. Navodi da isto nije prigovor na nabavku već čisto konstatacije da se moglo sa istim 
sačekati dok se ne steknu uvjeti.  
Na pitanje mu odgovara općinski načelnik, koji navodi da samo igralište udovoljava uvjetima 
za održavanje utakmica, ali obzirom da Sportsko-rekreacijski centar nema svlačionice nije 
moguće dobiti uporabnu dozvolu, a bez toga ne mogu se na njemu održavati niti utakmice, pa 
se iz tog razloga utakmice igraju u Rakovici. Sjedalice su se nabavile i pohranjene su u Centru, 
te će biti montirane u dogledno vrijeme.  
Na isto se nadovezuje predsjednik Vijeća koji navodi da će se tehnički pregled Centra održati 
sutra, što potvrđuju i vijećnici Marko Maračić i Josipa Matanić, kao zaposlenici JUNP.  
Obzirom da nije bilo drugih pitanje, primjedbi ili sugestija, predsjednik zatvara raspravu te 
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
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infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini stavlja na glasovanje te je 
isti jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen.  
 
Ad. 14. DONOŠENJE  ZAKLJUČKA  O  USVAJANJU  IZVJEŠĆA  O  IZVRŠENJU  
PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  U  2020. GODINI  NA  
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

Predsjednik otvara raspravu, te kako pitanja, sugestija niti primjedbi nije bilo, Zaključak o 
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa komunalne infrastrukture u 2020. godini na području 
Općine Plitvička Jezera stavlja na glasovanje, te je isti jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ 
donesen.  
 
Ad.15. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O  

a) Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020.godinu 

b) Programu javnih potreba u sportu za 2020.godinu 

c) Programu javnih potreba u obrazovanju za 2020.godinu 

d) Programu javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020.godinu 

e) Programu javnih potreba u kulturi za 2020.godinu 

f) Programu javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu 

g) Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 

h) Programu utroška sredstava  turističke pristojbe za 2020.godinu 

i) Programu utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Plitvička Jezera za 2020.godinu 

Predsjednik otvara raspravu po ovoj točci dnevnog reda, te se za riječ javlja vijećnik Zdenko 
Mišić vezano za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godini, te 
ističe kako se u potpunosti slaže sa načelnikom da je potrebno dodatno urediti dodjelu 
jednokratnih novčanih naknada jer ovako nema smisla.  
Po ostalim podtočkama nije bilo pitanja, primjedbi ni sugestija pa predsjednik Vijeća daje 
Zaključke na glasovanje, te su jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ usvojeni Zaključci o usvajanju 
izvješća o izvršenju:  

a) Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020.godinu 
b) Programu javnih potreba u sportu za 2020.godinu 
c) Programu javnih potreba u obrazovanju za 2020.godinu 
d) Programu javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020.godinu 
e) Programu javnih potreba u kulturi za 2020.godinu 
f) Programu javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu 
g) Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 
h) Programu utroška sredstava  turističke pristojbe za 2020.godinu 
i) Programu utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog kori-štenja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička 
Jezera za 2020.godinu.  
 

Ad.16. DONOŠENJE  ZAKLJUČKA O  USVAJANJU  IZVJEŠTAJA  O  RADU  OPĆINSKOG  
NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA II. POLUGODIŠTE 2020. GODINE 

Po izlaganju općinskog načelnik predsjednik Vijeća otvara raspravu, te obzirom da nije bilo 
pitanja, sugestija i primjedbi, Zaključak o usvajanju izvještaja o radu općinskog načelnika 
Općine Plitvička Jezera za II. polugodište 2020. godine  stavlja na glasovanje, te je isti 
jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen.  
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Ad.17. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ 
Izvjestiteljica  Klara Orlić upoznaje vijećnike da se Općina kao Osnivač Dječjeg vrtića prijavila 
na javni poziv Ministarstva rada „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu radnog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja“ sa projektom „Kad se male ruke slože“ te je projekt 
odobren i čeka se potpisivanje ugovora. Kako se projektom predviđa zapošljavanje novih 
zaposlenika, nužno je isto uvrstiti u Pravilnik. Osim toga sukladno Zakonu Općina i inače daje 
suglasnosti i prethodne suglasnosti na akte Dječjeg vrtića, te je stoga ovo nužna procedura.  
Po navedenom predsjednik otvara raspravu, te kako nije bilo pitanja, sugestija i prigovora, 
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Slapić“ stavio je na glasovanje te je isti jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ 
donesen.  
 
Ad.18. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU 
DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SLAPIĆ“ 
Predsjednik riječ daje pročelnici koja upoznaje vijećnike da je i ovo zakonska procedura koju 
je potrebno ispoštovati, uz napomenu da se Općina prijavila na javni poziv kod Središnjeg 
državnog ureda za razvoj i digitalizaciju društva „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite 
elektroničke usluge u odgojne i obrazovne ustanove, te je i taj projekt odobren, pa se od ove 
godine kreće sa e-upisima u Dječji vrtić.  
Po provedenom predsjednik otvara raspravu, te se za riječ javlja vijećnik Jovo Bubalo, koji 
postavlja pitanje da li se u skladu sa tim mogu upisati sva djeca sa područja Općine, na što 
mu pročelnica odgovara da se upisi vrše u skladu sa ovim Pravilnikom prema točno utvrđenim 
kriterijima i da je na predupisu ostalo svega šestero djece koje se nisu uspjele upisati.  
Kako nije bilo drugih pitanja, sugestija i primjedbi predsjednik Odluku o davanju suglasnosti na 
Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić „Slapić“ stavlja na glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 
glasova „ZA“ donesena. 
  
Ad.19. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“  

Predsjednik vezano za ovu točku dnevnog reda riječ daje općinskom načelniku, koji čita 
prijedlog Odluke i obrazlaže način imenovanje.  
Po načelnikovom izlaganju predsjednik otvara raspravu, te obzirom da nije bilo primjedbi, 
pitanja niti sugestija, predsjednik Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Slap“ stavlja na glasovanje, te je ista donesena sa 10 glasova „ZA“ i jednim glasnom 
„SUZDRŽANIM“.  
 
Ad.20. DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE 
PLITVIČKA JEZERA 
Pročelnica Klara Orlić upoznaje vijećnike o postupku natječaja i odabiru, te po njenom 
izlaganju, predsjednik otvara raspravu.  
Za riječ se javlja vijećnik Zdenko Mišić koji postavlja pitanje, nevezano konkretno za ovu točku 
dnevnog reda, ali se odnosi na korištenje zelenih površinu, tko raspolaže i na koji način je 
regulirano korištenje iste, obzirom da na dobrom dijelu se iste koriste bez odobrenja. 
Pročelnica odgovara da su javne zelene površine pod upravljanjem Općine, a načelnik 
nadodaje da će se za narednu sjednicu nastojati pripremiti materijale vezano za navedenu 
problematiku. 
Po provedenoj raspravi predsjednik Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička 
Jezera stavlja na glasovanje te je ista jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena.  
 
Ad.21. DONOŠENJE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODINU 

Izvjestitelj po navedenoj točci dnevnog reda bio je načelnik Stožera g. Milan Prica, koji je 
ukratko obrazložio točku, te potom predsjednik otvara raspravu. 
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Obzirom da nije bilo primjedbi, pitanja i sugestija, predsjednik stavlja Provedbeni plan 
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu na 
glasovanje te je isti jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesen.  
 
Ad.22. DONOŠENJE ODLUKE O ZABRANI PARKIRANJA NA PARKIRALIŠTU TRG 
SVETOG JURJA 19 – IZA ZGRADE KIC-a U KORENICI 

Izvjestitelj općinski načelnik objašnjava razloge za donošenje Odluke, objašnjava na koji način 
bi isto bila organizirana tržnica na malo.  
Po njegovom izlaganju pročelnica navodi da je u međuvremenu došla i prethodna suglasnost 
MUP-a na Elaborat te će broj iste biti uvršten u Odluku pod člankom 1.  
Predsjednik otvara raspravu, te obzirom da nije bilo primjedbi, pitanja i sugestija, predsjednik 
Odluku o zabrani parkiranja na parkiralištu Trg sv. Jurja 19 – iza zgrade KIC-a u Korenici stavlja 
na glasovanje te je ista jednoglasno sa 11 glasova ZA donesena.  
 
Ad.23. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINI PLITVIČKA JEZERA 
ZA PROVEDBU ULAGANJA: „REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA 
VATROGASNOG DOMA U KORENICI“ 

Predsjednik vijeća riječ daje općinskom načelniku koji upoznaje vijećnike sa namjerom prijave 
projekta za rekonstrukciji, dogradnju i nadogradnju vatrogasnom doma u Korenici na mjeru 
7.4.1., a za isto je nužna suglasnost predstavničkog tijela.  
Po njegovom izlaganju predsjednik otvara raspravu, te se za riječ javlja vijećnik Ivica Jandrić, 
koji pita da li se radi o projektu na sadašnjoj zgradi JVP ili na nekoj drugoj lokaciji. Načelnik 
odgovara da bi se sadašnja zgrada rekonstruirala i dogradila, da bi se uredile garaže što je 
preduvjet za dobivanje vatrogasnih vozila iz fondova.  
Po provedenoj raspravi predsjednik Odluku o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za 
provedbu ulaganja „Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja vatrogasnog doma u Korenici“ 
stavlja na glasovanje, te je ista jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena.  
 
Vijećnik Ivica Jandrić postavlja pitanje o uređenju Gospićke ulice, odnosno da li bi se moglo 
nasipati 1 do 2 kamiona pijeska da se ista poravna, na što je načelnik odgovorio da je isto 
moguće.  
 
Kako više nije bilo pitanja, predsjednik vijeća zaključio je rad sjednice Općinskog vijeća u 18:22 
sati. 
 
 
Zapisničarka                                                                                                   Predsjednik vijeća 
Klara Orlić                                                                                                                Ante Bionda 
 
 


