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ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeće
Općine Plitvička Jezera održane dana 02.08.2018.godine
Početak: 17:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg sv. Jurja 6.
Zapisničar- Marija Vlašić
NAZOČNI: Predsjednik Općinskog vijeća-Ante Bionda, vijećnici- Boris Luketić, Tomislav Užarević, Ivan Majetić,
Ivana Ivančević, Marko Maračić, Maja Miljanović, Sandra Skender, Zdravko Žigić, Jovo Bubalo i Roža
Poznanović.
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: općinski načelnik- Ante Kovač, zamjenik općinskog
načelnika-Franjo Anđić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela- Klara Orlić, voditeljica odsjeka za proračun,
računovodstvo u financije-Marina Polić, voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti-Ana Karaula i
ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije-Stipe Mudrovčić.
ODSUTNI: Anto Božić i Antonio Kostelac.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je 10. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravio nazočne vijećnike
te konstatirao kako je na sjednici nazočno jedanaest od ukupno trinaest vijećnika, da se sjednica može održati i
donositi pravovaljane odluke.
Predložio je da u dostavljenom dnevnom redu točka 4. donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna
prostornog plana Općine Plitvička Jezera pređe u točku 3. zbog izvještavanja od strane ravnatelja Zavoda za
prostorno uređenje Ličko-senjske županije. Točka 3. usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine
Plitvička Jezera prelazi u točku 4. i dalje kako je predloženo.
Pitao je da li ima još prijedloga te je vijećnik Tomislav Užarević predložio dopunu dnevnog reda i to da se uvrsti
12. točka dnevnog reda-Informacija o implementaciji provedbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka jer je
predmetna materija vrlo osjetljiva. Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog vijećnika Tomislava Užarevića
na glasovanje te sa 4 glasa ZA i 7 glasova PROTIV prijedlog nije usvojen.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže Dnevni red kao u pozivu uz izmjenu redoslijeda točaka (3. i 4. točke).
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. AKTUALNI SAT,
2. USVAJANJE ZASPISNIKA SA 8. I 9 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
4. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
ZA 2017.,
5. DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU
POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA,
6. DONOŠENJE ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU,
7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN
PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA,
8. DONOŠENJE ODLUKE O PRUŽANJU POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I UKLANJANJE POSLJEDICA OD
ELEMENTARNE NEPOGODE,
9. DONOŠENJE ODLUKE
O POSTAVLJANJU TURISTIČKE SIGNALIZACIJE I UKLANJANJU
REKLAMNIH TURISTIČKIH PANOA SA JAVNIH POVRŠINA,
10. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA,
11. PRIHVAĆANJE IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA.
I.
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AKTUALNI SAT
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvara prvu točku dnevnog reda.
Vijećnik Boris Luketić je postavio tri pitanja.1. Da li su uprihodovani i utrošeni namjenski novci koje ste dobili
podizanjem dva kredita i da li je dobivena suglasnot od Ministarstva financija za te kredite?2. Da li je došao novi
direktor Komunalca i što se događa u Komunalcu?3. Da li je što asfaltirano ili su krpane udarne rupe u Općini
Plitvička Jezera?
Općinski načelnik Ante Kovač odgovara da je Općina Plitvička Jezera dobila kratkoročni kredit te se radi javna
nabava za nabavu vozila za zimsku službu. U Komunalcu je smijenjen dosadašnji direktor zbog različitih pogleda
u razvoju firme ali neke stvari jesu poboljšane za vrijeme njegovog mandata kao npr. zaposleno je 25 radnika.
Što se tiče asfaltiranja, u planu je na jesen kada se riješi kanalizacija.
Vijećnik Boris Luketić-replika-zanima ga što je sa tih novih 25 zaposlenih, kako su se zaposlili. Tražio je da mu se
dostavi trošak zimske službe za ovu godinu, ponovno moli da mu se dostavi traženo.
Općinski načelnik Ante Kovač odgovara kako su četiri sezonca ostala raditi i preko zime, deset je zaposleno na
javnim radovima, zaposleni su stolari, četri su zaposlena u Vodovodu.
Vijećnik Tomislav Užarević postavo je tri pitanja. 1. Znate li da postoji problem sa ogrjevnim drvom, nedostaje
sirovine?Predlažem da se uputi dopis ministru Tolušiću u kojem bi tražili još sirovine.Također predlažem da se
provede anketa te da se vidi koje su potrebe za ogrjevnim drvom.2. Zašto je poništeno rješenje za komunalnu
naknadu JU Nacionali park Plitvička jezera i što je sa uplaćenim novcima za 2017.?3. Hoće li biti Koreničko
kulturno ljeto 2018.?
Općinski načelnik Ante Kovač podržava prijedlog vijećnika Tomislava Užarevića da se uputi pismo nadležnom
ministarstvu ali da se imenuje povjerenstvo koje bi rješavalo probleme sa ogrjevnim drvom.Ukoliko bi provodili
anketu, oduzet će nam puno vremena a eto snijega. Što se tiče komunalne naknade za JU Nacionali park
Plitvička jezera još uvijek traje sudski spor, predvidjeli smo oko 4 miliona kuna prihoda od komunalne naknade a
možda ćemo imati 2 miliona kuna.Kulturno ljeto jeste planirano, jedna predstava je otkazana ali se nadam da
ćemo imati jednu predstavu ili koncert.
Vijećnik Tomislav Užarević traži da mu se dostavi u pisanom obliku odgovor o utrošenim novcima za komunalnu
nakadnu od Nacionalnog parka Plitvička Jezera u 2017.godini.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda odgovara kako će se dostaviti pisani odgovori.
Vijećnik Ivan Majetić postavio je dva pitanja. 1. Koliko je legalna smjena direktora u Komunalcu i da li je proveden
natječaj?2. Koliko je bila transparentna dodjela potpora za uređenje okućnica jer postoji sumnja u legalnost
dodjele potpora?
Općinski načelnik Ante Kovač odgovara kako direktora trgovačkog društva skupština može imenovati bez
natječaja sukladno zakonu. Za uređenje okućnica imamo 20 prijava i sve je transparentno.
Nije bilo više pitanja te je predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda zaključio prvu točku dnevnog reda.
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II.
USVAJANJE ZASPISNIKA SA 8. I 9 . SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
Nije bilo primjedbi na zapisnike.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 2 SUZDRŽANA usvojilo je zapisnike sa 8.
i 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.
III.
DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Ravnatelj Zavoda za postorno uređenje Ličko-senjske županije Stipe Mudrovčić kao izrađivač Prostornog plana
uređenja Općine Plitvička Jezera i voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnsoti Ana Karaula dali su
detaljno obrazloženje III. izmjenama i dopunama Prostornog palan uređenja Općine Plitvička Jezera.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je raspravu.
Vijećnik Boris Luketić pitao je da li su turističke zone ostale iste, što se planira sa Željavom, što je sa reciklažnim
dvorištem te sa zahtjevima koji nisu uvršteni u Prostorni plan?
Voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnsoti Ana Karaula odgovara kako su svi zahtjevi predani
izrađivaču ali nisu prihvaćeni iz određenih razloga što ime je i odgovoreno. Turističke zone su ostale iste osim u
Smoljancu i Rastovači koje nisu prihvaćene.Za Željavu imao više planova ali čekamo da pređe na nas.
Reciklažno dvorište se planira kod Komunalc (manje reciklažno dvorište) i u Gradini (sa kompostanom).
Vijećnik Boris Luketić-replika- turističke zone koje nisu uvrštene nisu u području Nacionalnog parka, gubimo dvije
bitne zone i investitore. Smatram da će nam se svi smijati ukoliko reciklažo dvorište bude u centru Korenice.
Voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnsoti Ana Karaula odgovara kako nismo ukinuli niti jednu
turističku zonu koja već postoji nego nismo uvrstili nove turističke zone.
Vijećnik Tomislav Užarević pitao je zašto nije provedena studija utjecaja na okoliš (čl. 128.st.11. Odluke). Zašto
se cijela kč.br. 11443 k.o. Korenica mijenja u komunalnu zonu, zašto je to sve reciklažno dvorište?
Voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti Ana Karaula odgovara kako nije mogla ići čestica na
pola. Nadležni ured za graditeljstvo je dostavio rješenje da ne treba studij utjecaja na okoliš.
Općinski načelnik Ante Kovač odgovara kako će reciklažno dvorište biti dimenzija 15x28 a kad bude IV izmjene i
dopune prostornog plana, dio te čestice neće ostati u K-3 zoni.
Vijećnik Tomislav Užarević pita gdje je objavljeno to rješenje jer se za to nije znalo.
Voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti Ana Karaula odgovara kako je sve objavljeno u
„Županijskom glasniku“ Ličo-senjske županije.
Vijećnik Jovo Bubalo je pitao zašto se nekima izdaju dozvole 50 m od ceste a nekima 60 metara od ceste? Traži
da mu se dostavi pisani odgovor.
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Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda odgovorio je da će za iduću sjednicu Općinskog vijeća voditeljica
odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti Ana Karaula pripremiti pisani odgovor.
Vijećnik Ivan Majetić pita zašto su zahtjevi 64. i 79. odbijeni?
Voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti Ana Karaula odgovara kako se mora rješiti pravo
služnosti da bi se udovoljilo zahtjevima.
Vijećnica Roža Poznanović pita da li smo zakasnili sa zahtjevom iz članka 104.st.3.?
Voditeljica odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnsoti Ana Karaula odgovora da jesmo.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje Odluku o
donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN donijelo
Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera.
Predsjednik Općinskog vijeća je odredio stanku od 10 minuta.
Nastavak sjednice u 18:50.
IV
USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017
Voditeljica odsjeka za proračun, računovodstvo i financije Marina Polić detaljno je obrazložila izvršenje proračuna
Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je raspravu.
Vijećnik Boris Luketić pitao je gdje se troše novci ako su prihodi od komunalne naknade veći, od komunalnog
doprinosa, povećan je priprez, višak prihoda od oko 100.000,00 eura je prenesen iz 2017., znači nije bilo dugova
u 2017. , u prethodnim godinama nije nilo zaduživanja, smanjeni su iznosi za udruge, za sport, nije ništa
asfaltirano a sve obaveze podmirene prema proračunskim korisnicima. Ne sviđa mu se rashodovana strana te
ovo izvješće neće podržati.
Općinski načelnik Ante Kovač odgovara kako je u lipnju 2016.godine na računu bilo oko 450.000,00 kn a dugova
oko 2 milona kuna. Do lipnja 2016.godine uprihodovano je oko 8 milona kuna a u istom razdoblju u 2017.godini
uprihodovano je 14 milona kuna. Tek smo na jesen uspjeli izaći iz minusa. Mi sada imamo oko 7 miliona kuna na
računu a nepodmirenih obaveza oko 30.000,00 kn.
Vijećnik Tomislav Užarević osvrnuo se na rashode. Navodi kako su rashodi 88,05 % a prihodi 96,6,%. Kakve
obveze imamo prema groblju u Drežniku?Zašto su rashodi za nabavu nefinancijske imovine 194%? Koliko je bilo
transfera novca za katastarsku izmjeru? Jesmo li probili rokove ili je ovaj izvještaj pripremeljen na vrijeme?
Voditeljica odsjeka za proračun, računovodstvo i financije Marina Polić ističe kako katastarska izmjera ide
sukladno donešenoj situaciji, prošle godine smo potrošili oko 300.000,00 kn a ove godine oko 700.000,00 kn, još
nismo dobili uplatnice za privatne osobe.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu te dao na usvajanje godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017.godinu.
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Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN usvojilo
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017.godinu.
Vijećnica Maja Miljanović napustila sjednicu u 19:45.
V
DONOŠENJE ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S
NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić obrazložila je predmetnu Odluku.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda dao je na glasovanje Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA usvojilo Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
VI
DONOŠENJE ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić obrazložila je predmetnu Odluku.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda dao je na glasovanje Odluku o autotaksi prijevozu.
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA usvojilo Odluku o autotaksi prijevozu.
VII
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić obrazložila je predmetnu Odluku.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je raspravu.
Vijećnik Boris Luketić pitao je da li je objavljena sistematizacija?
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić odgovara kako je sistematizacija objavljena u „Županijskom
glasniku“ Ličko- senjske županije br. 15/18.
Vijećnik Tomislav Užarević pitao je da li je moguće zaposliti sezonce?
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić odgovara da nije moguće zaposliti sezonce. Zaposlit će se 2
djelatnika sukladno uvjetima projekta ZAŽELI-Program zapošljavanja žena a sve financirano iz Europskog
socijalnog fonda.
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Nije bilo više rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu te dao na glasovanje Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA usvojilo Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Plitvička Jezera.
VIII
DONOŠENJE ODLUKE O PRUŽANJU POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I UKLANJANJE POSLJEDICA OD
ELEMENTARNE NEPOGODE
Zamjenik općinskog načelnika Franjo Anđić obrazložio je predmetnu Odluku.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je raspravu.
Ivan Majetić je pitao da li će se i Poljolici d.o.o. isplatiti naknada iz iznosa navedenog u Odluci te kojim ste se
kriterijima vodili?
Zamjenik općinskog načelnika Franjo Anđić odgovara kako će sada isplata ići samo fizičkim osobama a što se
tiče kriterija, ispunjavali su se propisani obrasci, unosili u ARKOD, imenovano je i privremeno povjerenstvo koje je
obišlo područje pogođeno elementarnom nepogodom.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu te dao na glasovanje Odluku o
pružanju pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica od elementarne nepogode.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezere je sa 6 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA i 0 PROTIV donijelo Odluku o
pružanju pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica od elementarne nepogode.
IX
DONOŠENJE ODLUKE O POSTAVLJANJU TURISTIČKE SIGNALIZACIJE I UKLANJANJU REKLAMNIH
TURISTIČKIH PANOA SA JAVNIH POVRŠINA
Općinski načelnik Ante Kovač obrazložio je predmetnu Odluku.
Ivan Majetić je pitao ako imamo tablu u svom dvorištu da li podliježemo ovoj Odluci te da li bi se trebao prvo
izraditi elaborat pa onda donijeti odluka?
Općinski načelnik Ante Kovač je odgovorio kako u privatnom dvorištu možete imati tablu koju hoćete ali na javnim
površinama postavile bi se unificirane table.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić je odgovorila na drugo pitanje vijećnika Ivana Majetića
navodeći kako se ne može ići u postupak izrade elaborata za uklanjanje reklamnih panoa, te postavljanje
turističke i gospodarske signalizacije ako nemamo ovu Odluku.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu te dao na glasovanje Odluku o
postavljanu turističke signalizacije i uklanjanju reklamnih panoa sa javnih površina.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA donijelo Odluku o postavljanu
turističke signalizacije i uklanjanju reklamnih panoa sa javnih površina.
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X
DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Općinski načelnik Ante Kovač obrazložio je predmetnu Odluku.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je raspravu.
Vijećnik Boris Luketić je rekao kako podržavaju ovu Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je raspravu te dao na glasovanje Odluku o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera je sa 9 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽAN donijelo Odluku o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora.
XI
PRIHVAĆANJE IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA
Općinski načelnik Ante Kovač je obrazložio izvješće za razdoblje lipanj 2017.- lipanj 2018. te je na sjednici
Općinskog vijeća dostavio i pisano obrazloženje.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je raspravu.
Vijećnik Boris Luketić istaknuno je kako Općina ima novaca jer se ništa ne radi, za ono što je dobro je zaslužna
aktualna vlast a za ono što nije, zaslužna je bivša vlast.
Općinski načelnik Ante Kovač je odgovorio kako se zaposlilo 20-ak ljudi u Komunalcu, sufinanciramo obnovu
krovišta, auto talisman smo prodali i kupili auta za Komunalac. Ne vidi u čemu je loše prenositi novce te imati
novaca na računu.
Nije bilo više rasprave. Općinsko vijeće Općine Plitviča Jezera je sa 6 glasova ZA, 3 PROTIV i 1 SUZDRŽAN
prihvatilo izvješće o radu Načelnika.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda je zaključio rad sjednice Općinsko vijeća u 20:32.

Zapisničar
Marija Vlašić

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Bionda, v.r.

