ZAPISNIK
s prve redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane 20. srpnja 2017. u
Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s početkom u 19 h
Sjednicu je u 19h otvorio predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda.
Na sjednici su nazočni:
1. Marko Maračić
2. Maja Miljanović
3. Ante Bionda
4. Sandra Skender
5. Roža Poznanović
6. Ivan Majetić
7. Boris Luketić
8. Tomislav Užarević
9. Anto Božić
10. Zdravko Žigić
11. Jovo Bubalo.
Na sjednici nisu nazočni:
1. Ivana Ivančević
2. Antonio Kostelac, opravdano izostali.
Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednici su nazočni Ante Kovač, načelnik Općine, Franjo
Anđić, zamjenik Općinskog načelnika, Milan Prica zamjenik Općinskog načelnika te
pomoćnica pročelnika Vlatka Krznarić.
Zapisničarka Marijana Jandrić.
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Predsjednik Općinskog vijeća otvara 1. Redovnu sjednicu Općinskoga vijeća, te
pozdravlja sve nazočne. Konstatirao je da je na 1. redovnoj sjednici prisutno 11 od 13 članova
Vijeća, te da će donesene odluke biti pravovaljane. Predsjednik vijeća uz dostavljeni
predloženi dnevni red za sjednicu vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda i to: točka 13.
Donošenje odluke o povjeravanju poslova obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera, točka 14. Donošenje odluke o
povjeravanju poslova obavljanja komunalnih prijevoza putnika na području Općine Plitvička
Jezera, točka 15. Donošenje odluke o kupnji komunalnog vozila za otpad, točka 16.
Informacija o tekstu prijedloga odluke za izbore mjesnih odbora.
Predsjednik Vijeća zatim je dao dnevni red na raspravu.
Prijedlog dopune dnevnog reda imao je vijećnik Boris Luketić. Vijećnik predlaže da se iza
točke šest doda točka sedam „Donošenje odluke o imenovanju skupštine TD „Vodovod
Korenica d.o.o.“. Za ovaj prijedlog načelnik Ante Kovač objasnio je kako je po aktu osnivanja
istog trgovačkog društva načelnik u Vodovodu automatski skupština, dok u Komunalcu
skupštinu mora imenovati Vijeće. Vijećnik Luketić pitao je još gdje će to biti objavljeno.
Načelnik je odgovorio da promjene u aktu osnivanja treba napraviti, pa onda objaviti u
Županijskom glasniku. Vijećnik Luketić se zahvaljuje na odgovoru uz obrazloženje da je htio
podsjetiti da je njemu mandat skupštine Vodovoda Korenica d.o.o. istekao. Vijećnik Luketić
odustao je od predložene točke.
Budući da nije bilo više prijedloga izmjene ili dopune dnevnog reda, predsjednik Vijeća dao
je predloženi dnevni red uz dopunu na izglasavanje. Vijeće je jednoglasno usvojilo
predloženi dnevni red.
1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 1. (prve) konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
3. Izbor povjerenstva za statut, poslovnik i propise
4. Izbor povjerenstva za proračun i financije
5. Izbor povjerenstva za nacionalne manjine
6. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju skupštine Trgovačkog društva „Komunalac
d.o.o.“
7. Razriješene i imenovanje članova Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici
8. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu štete od
elementarne nepogode
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9. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
10. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2016. godinu
11. Donošenje odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila (Renault Talisman) u vlasništvu
Općine
12. Donošenje odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera
13. Donošenje odluke o povjeravanju poslova obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera
14. Donošenje odluke o povjeravanju poslova obavljanja komunalnih prijevoza putnika na
području Općine Plitvička Jezera
15. Donošenje odluke o kupnji komunalnog vozila za otpad1
16. Informacija o tekstu prijedloga odluke za izbore za mjesne odbore.

I
AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda. Za riječ su se javili vijećnici Anto
Božić, Boris Luketić i Tomislav Užarević. Prvo pitanje upućeno načelniku postavio je
vijećnik Anto Božić.
Vijećnik Božić pozdravio je sve prisutne, te još jednom, javno, čestitao novoizabranom
načelniku Općine Anti Kovaču, te podsjetio da je to prvi put kako je na tu dužnost izabrana
visoko obrazovana osoba. Vijećnik je postavio dva pitanja.
1. „Vi već danima vučete mantru da Vi niste išli u koaliciju s onima koji su uzrokovali stanje
u Općini kakvo jest. Mislim da to nije istina. Obzirom da SDSS tvori vlast u ovoj Općini
odnosno većinu kako god već tri saziva, čini mi se, i bio je tvorio većinu barem na početku
prošlog saziva. Tako da, mislim da su postojala tri vijećnika koja uopće nisu kontaktirana koji
su nezavisni, pa me zanima zbog čega ide ta, mogu slobodno reći, neistina da vi ne tvorite
većinu s onima koji nisu bili na vlasti kako ste rekli poslali smo ih na hlađenje. Zanima me
zašto niste SDSS poslali na hlađenje?
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2. Zadnji put, dakle, nije ušlo u zapisnik, ja sam vam to napomenuo poslije sjednice, ali eto
ovaj put neka uđe. Vi tumačite Poslovnik kao da je običaj da se potpredsjednik izabere ispred
vijećničke većine. U Poslovniku članak 25, odnosno 21. jasno stoji da jedan potpredsjednik
se bira na prijedlog vijećničke većine, a drugi na prijedlog vijećničke manjine. Dakle
Poslovnik članak 21. To nije nikakav običaj, nego to Poslovnik. I s time je zapravo zadnji put
prekršen Poslovnik. S obzirom da se vi pozivate na transparentnost i demokratičnost, mislim
da je već u startu na neki način to prekršeno.“
Načelnik Kovač je pozvao vijećnika Božića da dođe do njega u ured kako bi mu pokazao što
je radio njihov koalicijski partner posebno u posljednje dvije- tri godine, od raskola sa SDSS,
a od trenutka kada je Nezavisna lista Pero Aračić stupila u prešutnu koaliciju s HDZ-om. Niti
SDSS niti kasnije Nezavisna lista Pero Aračić nisu potpisali koaliciju s HDZ-om, ali su
sudjelovali u vlasti. Načelnik smatra da nije realno da netko tko ne sudjeluje u vlasti postane
ravnatelj, a nakon smjene istoga naslijedi vlastita žena. Što se tiče kršenja Poslovnika,
načelnik poziva g. Božića da pogleda što HDZ radi u ostatku županije.
Vijećnik Božić replicira na odgovor načelnika. Vijećnik smatra da nije dobro da načelnik
vodi privatni rat protiv Pere Aračića koji nije u Vijeću. U općinskom vijeću su dva nova člana
ispred liste, te jedan koji je bio u prošlom sazivu. Koalicija nije postojala, ali je bilo realno
podržati proračun kako ne bi došlo do prijevremenih izbora, smatra vijećnik Božić. Isto tako,
smatra vijećnik Božić, da nova općinska vlast čini isto što je HDZ činio cijelo vrijeme samim
time što načelnik poziva da se pogleda primjere HDZ-a u županiji.
Vijećnik SDSS Zdravko Žigić je pitao Predsjednika vijeća koja je funkcija g. Pere Aračića,
te je li najavio svoj dolazak na sjednicu.
Predsjednik vijeća odgovorio je da je g. Aračić predstavnik medija, na ovoj sjednici Vijeća
gosp .Aračić može ostati ali za ubuduće potrebno se najaviti.
Vijećnik Boris Luketić postavio je pitanja u vezi projekta aglomeracije na Plitvičkim
jezerima. Pitao je načelnika je li sudjelovao i na jednom sastanku vezanom za realizaciju tog
projekta, je li ostvario kontakte s ljudima iz Hrvatskih voda i resornih ministarstava, zna li se
odakle dolaze sredstva za taj projekt te koliki je iznos tih investicija? Uz to, dodao je i pod
pitanje smatra li i ovaj projekt lopovlukom bivše vlasti?
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Načelnik Kovač je kazao da nije mislio na to da je sve lopovluk, ali da ga brine podanički
odnos bivše vlasti i Županije. Tu je dao primjer mosta kod Plitvica Sela kojeg je bivša vlast
preuzela na Općinu u onom trenutku kada je Županija već imala projekt rekonstrukcije mosta.
Načelnik je spomenuo i ovrhe koje je JVP Plitvička Jezera potraživao od Lika cesta i
Županije, a bivši načelnik ih je nalogom oprostio. Načelnik navodi da je bivši načelnik
preuzeo obvezu Županije po sporazumu o projektu aglomeracije u iznosu od 165 tisuća kuna.
Načelnik je napomenuo da Općina i dalje „gura“ projekt aglomeracije i da je u tijeku prijenos
vlasništva cjevovoda na području Plitvičkih jezera s JUNP-a na Vodovod Korenica d.o.o., te
da postoji isti interes i u državnom vrhu za realizaciju projekta aglomeracije.
Vijećnik Luketić je rekao da je slušao predavanje o svom radu, te ponavlja pitanje i traži
konkretne odgovore.
Načelnik je rekao da je imao sastanak s gosp. Kolovratom, visokopozicioniranim osobom u
Hrvatskim vodama, te da će se uskoro susresti s g. Đurekovićem.
Vijećnik Luketić se zahvalio na odgovoru.
Po jedno pitanje načelniku i zamjeniku načelnika Milanu Prici imao je i vijećnik Tomislav
Užarević.
Vijećnik Užarević je upitao načelnika planira li Općina napraviti prigodnu proslavu
trostrukog praznika 5. kolovoza Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana branitelja.
Drugo pitanje upućeno je zamjeniku načelnika g, Prici u vezi najavljenog kontraprosvjeda na
dan 5. kolovoza od strane Milorada Pupovca, predsjednika SDSS-a. Vijećnika Užarevića
zanima je li g. Prica, odnosno SDSS nešto napravio po tom pitanju, te na koji će način
poštivati predsjednika stranke.
Načelnik je rekao da je prije, dok je i sam sudjelovao u NK Lika 95, klub organizirao
proslavu Oluje, međutim u zadnje vrijeme to radi udruga branitelja. Načelnik navodi da je
kontaktirao i s udrugom Prvi hrvatski redarstvenik koja bi trebala u Općinu doći 4. kolovoza,
a za sam dan 5. kolovoza će se još dogovoriti s udrugom braniteljima. Također tjedan dana
kasnije organizira se memorijalni turnir Franjo Bureš, pa je pitanje hoće li se odigrati dva
nogometna turnira u tjedan dana, navodi načelnik. Načelnik je istakao kako će novost u
Općini biti i obilježavanje i žrtava fašizma i žrtava komunizma, te dan antifašizma, a kako je
sama Oluja jedan od ključnih i najbitnijih dana u hrvatskoj povijesti.
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Zamjenik načelnika Milan Prica odgovorio je vijećniku Užareviću kako niti općinska niti
županijska organizacija SDSS-a nije dobila ikakvu informaciju o kontraprosvjedu. Vijećnik
Užarević zadovoljan je odgovorima.
Budući da nije bilo više pitanja, Predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat te prelazi na drugu
točku dnevnog reda.
II
USVAJANJE ZAPISNIKA S PRVE KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA
Predsjednik Vijeća dao je na raspravu Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice.
Vijećnik Užarević je sukladno čl.18. Poslovnika pozvao da se ubuduće odluke dostavljaju uz
zapisnik jer su i one same dio Zapisnika. Primjedba je uvažena. Budući da nije bilo više
prijedloga niti primjedbi, Predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje uz primjedbu.
Općinsko vijeće usvojilo je Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, uz
primjedbe vijećnika, jednoglasno s 11 glasova ZA.
III
IZBOR POVJERENSTVA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
Vijećnica Miljanović, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje, pročitala je
prijedloge za članove Povjerenstva. Predsjednik je zatim dao točku na raspravu. Nitko se nije
javio za riječ.
Prijedlog za članove Povjerenstva dostavljen vijećnicima.
Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog sa sedam glasova ZA, četiri SUZDRŽANA, te nitko
protiv.
(odluka je sastavni dio Zapisnika)

IV
IZBOR POVJERENSTVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Vijećnica Miljanović predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje, pročitala je
prijedloge za članove Povjerenstva za Proračun i financije. Predsjednik je zatim dao točku na
raspravu. Rasprave nije bilo.
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Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog sa sedam glasova ZA, četiri SUZDRŽANA, te nitko
protiv.
(odluka je sastavni dio Zapisnika)
V
IZBOR POVJERENSTVA ZA NACIONALNE MANJINE
Vijećnica Miljanović pročitala je prijedloge za članove Povjerenstva. Za nacionalne manjine.
Predsjednik je zatim dao točku na raspravu. Rasprave nije bilo.
Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog sa sedam glasova ZA, četiri SUZDRŽANA, te nitko
protiv.
(odluka je sastavni dio Zapisnika)
VI
DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SKUPŠTINE
TRGOVAČKOG DRUŠTVA „KOMUNALAC D.O.O.“
Vijećnica Miljanović pročitala je prijedloge za imenovanje Skupštine trgovačkog društva.
Predsjednik je zatim dao točku na raspravu. Rasprave nije bilo.
Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog sa devet glasova ZA, dva SUZDRŽANA, te nitko
PROTIV.
(odluka je sastavni dio Zapisnika)
VII
RAZRIJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG
VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
Vijećnica Miljanović pročitala je prijedloge za razrješenje i imenovanje Upravnog vijeća.
Predsjednik je zatim dao točku na raspravu. Rasprave nije bilo.
Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog sa sedam glasova ZA, četiri SUZDRŽANA, te nitko
PROTIV.
(odluka je sastavni dio Zapisnika)
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VIII
DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
Vijećnica Miljanović pročitala je prijedloge za razrješenje i imenovanje Povjerenstva.
Predsjednik je zatim dao točku na raspravu. Rasprave nije bilo.
Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog sa osam glasova ZA, tri SUZDRŽANA, te nitko
PROTIV.
(odluka je sastavni dio Zapisnika)
IX
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Predsjednik vijeća je napomenuo kako je ovo Izvješće trebalo biti izglasano u prošlom sazivu
Vijeća, a potom je dao točku na raspravu.
Vijećnik Užarević objasnio je da je šefica računovodstva bila odsutna te da zbog toga nije
doneseno ovo Izvješće. Vijećnik traži da se promijeni ime potpisnika- predsjednika Vijeća,
što je i uvaženo.
Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće s 10 glasova ZA, jednim SUZDRŽANIM, te niti
jedan glas PROTIV.
(Izvješće je sastavni dio Zapisnika)
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X
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Predsjednik vijeća otvara raspravu o ovom Izvješću. Vijećnik Boris Luketić smatra da je ovo
izvješće dokaz koliko se radilo u njegovom mandatu. Riječ zaključuje mišlju kako bi nova
vlast bila odlična kad bi bila samo upola dobra kao prošla.
Načelnik Ante Kovač odgovara kako se jest gradilo i dobro se plaćalo, ali pitanje je kako se
gradilo. Potom je naveo nekoliko primjera poslova gdje ne postoje narudžbenice, niti garantni
rokovi.
Vijećnik Luketić replicira i govori kako je sve odrađeno prema Zakonima. Smatra da je KIC
već trebao biti u funkciji, ali i da Općina nije prezadužena, da ne postoje krediti niti leasinga,
te da je nova vlast nesposobna pronaći novac.
Načelnik se osvrće na izvješće državne revizije, ali i na projektanta koji je radio većinu
poslova, ali po višim cijenama. Načelnik predlaže da se Izvješće izglasa i nastavi dalje.
Vijećnik Luketić smatra da načelnik ne zna što priča. Vijećnik tvrdi da je za svaki posao,
posebno za ceste, postojalo povjerenstvo koje bi načelniku dostavilo na prijedlog
najpovoljniju ponudu.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje Izvješće na izglasavanje.
Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće s devet ZA, jednim SUZDRŽANIM i jednim glasom
PROTIV.
(Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika)
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XI
DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA
(RENAULT TALISMAN) U VLASNIŠTVU OPĆINE
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnika Božića zanima što će se dobiti prodajom vozila i na što će se potrošiti novci od
eventualne prodaje.
Načelnik Kovač smatra da je bitna i sama poruka prodaje Talismana. Ceste nisu dobre, pune
su rupa i neumjesno je vozati se u tom bijesnom automobilu po neasfaltiranim cestama,
smatra načelnik. Načelnik obrazlaže kako se novac od eventualne prodaje automobila može
iskoristiti samo za dugotrajnu imovinu, pa je jedan od prijedloga i da se tim novcem
rekonstruira most u Plitvica Selu.
Vijećnik Luketić podsjeća načelnika da je u svojoj predizbornoj kampanji obećavao prodati
sva službena vozila. Vijećnik smatra da se prihodi od eventualne prodaje moraju planirati,
odnosno treba napraviti rebalans proračuna kako bi ti novce negdje sjeli.
Načelnik odgovara da je Rebalans trebao biti pripremljen za ovu sjednicu, ali nažalost zbog
nepotpune primopredaje, nakon koje stalno dolaze neki računi i ugovori, to nisu bili u
mogućnosti napraviti.
Budući da nitko više nije imao prijedloge i primjedbe, predsjednik Vijeća daje odluku na
izglasavanje.
Općinsko vijeće je izglasalo Odluku sa sedam ZA, četiri SUZDRŽANA, te niti jedan
protiv.
(odluka je sastavni dio Zapisnika)
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XII
DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Vijećnik Anto Božić primjećuje da je na odluci datum iz 2010. godine, što i nije toliki
problem, ali je trebalo ili kopirati staru odluku ili nekakvo obrazloženje što se tu točno
mijenja.
Načelnik Kovač objašnjava da je to sugerirano od strane revizije zbog promjena Zakona o
komunalnom gospodarstvu. Po novom se sve djelatnosti koje mogu obavljati mogu povjeriti
općinskom komunalnom poduzeću, ali ne i natječaji kako se ne bi dogodilo cjepkanje
natječaja i dr., obrazlaže načelnik.
Vijećnik Božić predlaže samo da se ubuduće dostave i obrazloženja odluka koje se donose.
Prijedlog se prihvaća.
Vijećniku Užareviću nije jasno je li se mijenjao postojeći Zakon iz 2015. godine ili je u
najavi novi Zakon o komunalnom gospodarstvu.
Načelnik Kovač objašnjava kako ne zna kada se Zakon mijenjao, ali da je to savjet Državne
revizije. Pomoćnica pročelnika gđa Vlatka Krznarić objašnjava kako se radi o usklađivanju
općinske odluke sa Zakonom, budući da se ista nije mijenjala posljednjih šest godina, a Zakon
je izmijenjen osam puta.
Prijedloga, pitanja i primjedbi više nije bilo, pa je predsjednik Vijeća Odluku dao na
izglasavanje.
Općinsko vijeće izglasalo je odluku sa sedam glasova ZA, četiri SUZDRŽANA i nitko
PROTIV.
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
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XIII
DONEŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA KOMUNALNU
DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Vijećnik Užarević ponavlja kako opet ne postoje obrazloženja za donošenje odluka te da se
90% materijala dobilo na stolu neposredno prije sjednice.
Načelnik obrazlaže kako je Komunalac d.o.o trebao provesti ovaj natječaj, međutim
naknadno je revizija savjetovala da natječaj provede Općina. Načelnik tvrdi da je natječaj
trebao biti već proveden, još u prošlom sazivu Vijeća jer su koncesije istekle u četvrtom
mjesecu. Načelnik ističe kako će koncesija za održavanje cesta ovaj put trajati godinu dana
kako bi se lakše moglo nadzirati koncesionare.
Predsjednik vijeća dopunjuje prijedlog odluke imenima članova povjerenstva.
Predsjednik vijeća daje odluku na izglasavanje.
Općinsko vijeće izglasalo je Odluku sa sedam glasova ZA, četiri SUZDRŽANA i niti
jedan protiv.
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
XIV
DONEŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA POVJERAVANJE
POSLOVA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA
U JAVNOM PROMETU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Predsjednik Vijeća otvara 14. Točku dnevnog reda te poziva načelnika Općine da obrazloži
ovaj prijedlog Odluke.
Načelnik objašnjava da je ovaj natječaj već bio obavljen u drugom mjesecu ove godine, ali je
isti i poništen, tako da se sad ponovno mora provesti natječaj.
Vijećnik Anto Božić ponavlja kako su se materijali i za ovu točku dobili neposredno prije
sjednice, na klupi, te da nije uspio u roku dvije tri minute pročitat sve što tamo piše.
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Vijećnik Boris Luketić pita koliko traje koncesija za prijevoz putnika.
Načelnik pojašnjava da je za prijevoz koncesija na četiri godine jer je u interesu Općine da to
netko uzme na duži period, te da postoji dnevni red vožnje i da prevozi ono što u koncesiji
stoji.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu te daje odluku na izglasavanje. Općinsko vijeće
izglasalo je Odluku sa sedam glasova ZA, četiri SUZDRŽANA i niti jedan PROTIV
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
XV
DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI KOMUNALNOG VOZILA ZA OTPAD
Načelnik Ante Kovač dao je pojašnjenje točke XV Dnevnog reda. Načelnik objašnjava
trenutnu situaciju oko prijevoza otpada iz Plitvica Sela gdje je nosivost mosta smanjena na tri
tone, a kako takav kamion Komunalac d.o.o. trenutno nema. Načelnik je obrazložio tri
ponude, od kojih je najpovoljnija ponuda rabljenog komunalnog vozila iz Komiže s 28 tisuća
prijeđenih kilometara. Načelnik kaže kako bi se Vijeće izglasavanjem ove odluke obvezalo
Rebalansom prenamijeniti sredstva, budući da ne postoji stavka za komunalno vozilo, ali
postoje stavke komunalne oprema od 30 tisuća kuna i kante od 100 tisuća kuna koje trenutno
nisu potrebne. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Boris Luketić ukazuje na kršenje Zakona jer nisu osigurana sredstva za takvo
vozila. Pojašnjava kako su brojne stvari hitne, ali da neće glasati za ovu Odluku jer nije
sukladna Zakonima.
Vijećnik Tomislav Užarević se slaže s vijećnikom Luketićem te poziva Vijeće da ne
izglasava ovu Odluku. Vijećnik obrazlaže kako se ovim načinom vlast grubo upliće u Zakon o
trgovačkim društvima jer ne postoji obrazloženje tko će platiti PDV.
Načelnik obrazlaže kako postoje brojne stavke u proračunu kojima se pomaže Komunalcu i
Vodovodu, a kako su primjerice kante Komunalcu trenutno nepotrebne, a vozilo je nužno.
Vijećnik Luketić objašnjava kako se iz stavke Kante ne može kupiti kamion jer je to grubo
kršenje Zakona.
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Vijećnica Roža Poznanović također sugerira na kršenje Zakona. Predsjednik Vijeća pita
može li se produžiti najam na još mjesec dana dok se ne donese rebalans proračuna.
Načelnik kaže da bi se to eventualno i moglo, ali da vlasnik kamiona najpovoljnije ponude
vjerojatno neće htjeti iznajmiti kamion na još mjesec dana jer je zainteresiran isključivo za
prodaju.
Vijećnik Luketić predlaže povlačenje odluke.
Vijećnik Anto Božić smatra kako je izrazito neozbiljno voditi raspravu o ovoj odluci bez
dostupnih materijala.
Načelnik povlači prijedlog Odluke.
XVI
TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU I PRAVILIMA IZBORA ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Načelnik je dao pojašnjenje točke 15. Dnevnog reda.
Načelnik kaže da je ovo materijal za razmatranje kako bi se eventualno na jesen moglo
raspravljati o broju mjesnih odbora, donošenju pravilnika i drugo. Načelnik smatra da bi
izbori trebali biti u 11. Mjesecu kako bi troškovi izbora stigli na napletu u idućoj kalendarskoj
godini. Načelnik poziva sve vijećnike da sudjeluju s prijedlozima.
Vijećnik Boris Luketić tvrdi da ova odluka nema težinu budući da prethodno treba izmijeniti
statut Općine Plitvička Jezera jer granice mjesnih odbora nisu određene.
Vijećnik Tomislav Užarević ukazuje na nesporazum jer ovo nije odluka, već informacija
vijećnicima.
Predsjednik Vijeća zaključuje 1. redovnu sjednicu Općinskog vijeća u 20:48 h.

Zapisničar

Predsjednik Vijeća

Marijana Jandrić

Ante Bionda, v.r.
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