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ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeće
Općine Plitvička Jezera održane dana 01.10.2018.godine
Početak: 17:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg sv. Jurja 6.
NAZOČNI: Predsjednik Općinskog vijeća-Ante Bionda, vijećnici- Boris Luketić, Tomislav Užarević, Ivan Majetić, Anto Božić,
Marko Maračić, 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, zamjenik općinskog načelnika, Milan Prica, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela- Klara Orlić, voditeljica odsjeka
za proračun, računovodstvo i financije-Marina Polić.
ODSUTNI : Ivana Ivančević, Maja Miljanović,
Zapisničarka, Marijana Jandrić
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je 11. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravio sve nazočne te konstatirao da
sjednici prisustvuje deset (10) vijećnika, da postoji kvorum, da se može započeti sa radom. Predložio dopunu dnevnog reda:
točka devet- donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Plitvička Jezera i točka deset-informacija o izvansudskoj nagodbi između „Komunalca“ d.o.o. Korenica i
„Vodovod“ d.o.o. Korenica.
Nije bilo drugih prijedloga, te je Predsjednik vijeća dao na glasovanje predloženi dnevni red.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (10) usvojilo
DNEVNI RED
1.

USVAJANJE IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE O OSTAVCI VIJEĆNIKA ANTONIA KOSTELCA I
IZBORU NOVOG ČLANA VIJEĆA MARINE PEŠUT,
2. AKTUALNI SAT
3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
4. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2018. GODINE
5. DONOŠENJE ODLUKE O STJECANJU NEKRETNINE (Zvjezdarnica),
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE,
7. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEDLOGU ČLANOVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU,
8. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA,
9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
ZIMSKOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
10. INFORMACIJA O IZVANSUDSKOJ NAGODBI IZMEĐU „KOMUNALCA“ d.o.o.
Korenica i „VODOVOD“ d.o.o. Korenica.
I
Usvajanje izvješća Mandatne komisije o ostavci vijećnika Antonia Kostelac i izboru novog člana Vijeća Marine Pešut
Predsjednik Općinskog vijeća, otvorio je prvu točku dnevnog reda, riječ je dao predsjednici Mandate komisije, Sandri Skender
da podnese Izvješće.
Predsjednica Mandate komisije Sandra Skender u izvješću je istaknula da je Mandatna komisija prihvatila da vijećnika Antonia
Kostelca zamjeni Marina Pešut.
Vijećnicima je u materijalima dostavljeno Izvješće Mandatne komisije, Obavijest o postignutom dogovoru između HDZ-a OO
Plitvička Jezera i Nositelja nezavisne Općinske liste- Promjene- Pero Aračić, te Izjava o napuštanju dužnosti člana Općinskog
vijeća Antonia Kostelca. Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao na glasovanje izvješće Mandatne komisije. Općinsko vijeće
je JEDNOGLASNO(10) prihvatilo izvješće Mandatne komisije.
( Izvješće, Obavijest, Izjava te Zaključak su sastavni dio ovog zapisnika)
Svečana prisega
Predsjedavajući Ante Bionda pročitao je tekst prisege. Vijećnica Marina Pešut na poziv je ustala i izgovorila riječ
«PRISEŽEM» te istu vlastoručno potpisala.
( potpisana prisega se prilažu uz zapisnik)
Prisutno jedanaest (11) vijećnika.
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Aktualni sat
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvara drugu točku dnevnog reda.
Vijećnik Anto Božić, postavio je pitanja za Općinskog načelnika.
1. Prvo pitanje vijećnika bilo je vezano za isplatu štete od elementarne nepogode. Vijećnik je naglasio kako su mu se
obraćali stanovnici naselja Vaganca i Smoljanca. Razlog, netko je dobio isplatu za štetu, a netko nije, osobe koje
nisu dobile isplatu za štetu, dobili su informaciju da nisu na nekom spisku, te su isplate nekome išle na račun, a
nekome na ruke (u kuverte). Je li bilo sve transparentno? Zbog čega je nastala zavrzlama?
2. Zašto, zadnja snimka sjednica Općinskog vijeća nije na strancima Općine Plitvička Jezera?
3. Kako Općinski načelnik komentira, da je pola izbornog stožera Nezavisne liste „Stop“ sudjelovalo na
unutarstranačkim izborima HDZ-a?
Načelnik Kovač odgovorio je na pitanja. Na prvo pitanje dao je odgovor da je kod isplate štete od elementarne nepogode došlo
do zabune/ greške kod isplate. Nadalje, na početku mandata moralo se imenovati novo Povjerenstvo za elementarnu nepogodu te je imenovano i neslužbeno Povjerenstvo u sastavu: zamjenik načelnika Anđić i jedan član iz naselja Vaganca i jedan
član iz naselja Smoljanca. Osobe koje nisu na prvom spisku razlog je tome što su se neki papiru zagubili u administraciji
Općine. Povjerenstvo će ponovno izaći na teren utvrditi osobe koje nisu bile na zadnjem spisku. Isplata štete je išla na taj
način da je nekome uplaćeno na račun a nekome u gotovini ( iz blagajne - računovodstva) ovisilo je o visini isplate sredstva.
Drugo pitanje, zadnja snimka sjednice Vijeća nije postavljena na WEB stanicu Općine, zbog novog Zakon o zaštiti osobnih
podataka. Službe Općine napravile su provjeru, da li vijećnici moraju potpisati Izjavu, te nakon provjere je utvrđeno da nema
razloga ne objavljivati snimke sjednice Vijeća. Načelnik je komentirao vezano za unutarstranačke izbore HDZ-a, te je postavio
pitanja vijećniku Božiću na koje ljude misli, te da mu je drago da je tako jer je uvijek HDZ-e ulazio u biračko tijelo drugih. Istina
je da je puno osoba iz HDZ-a bilo na Nezavisnoj listi „Stop“ iz razloga što su bili razočarani HDZ-om.
Vijećnik Božić dao je repliku, nejasno iz odgovora Načelnika, tko je izvršio procjenu, da li neslužbena Komisija ili netko drugi?
Smatra da se radi o netransparentnosti. Drugim odgovorom je zadovoljan. Na treći odgovor je dao komentar da Općinski
načelnik vrlo dobro zna o kojima se ljudima radi.
Načelnik je odgovorio da službenu komisiju imenuje Općinsko vijeće te je teoretski bilo nemoguće sve izvesti
( novo povjerenstvo, sazivanje Općinskog vijeća, lozinka za ući u aplikaciju, izići na teren, utvrditi štetu i dr.). Elementarna
nepogoda se dogodila par dana nakon što je preuzeo vlast u Općini, te se moralo ići sa neslužbenim Povjerenstvom. Na
repliku oko unutarstranačkih izbora HDZ-a, Načelnik je ponovio da je na Nezavisnoj listi „Stop“ bilo dosta članova HDZ-a, koji
su bili razočarani HDZ-om.
Nadalje, za riječ se javio vijećnik Luketić te je dao komentar vezano za dostavljeni odgovor na njegovo postavljeno pitanje od
prije šest mjeseci te se obratio Predsjedniku vijeća da se povede ubuduće računa o zakonskim rokovima. Drugi komentar od
vijećnika Luketića bio je vezan za transparentnost Općine Plitvička Jezera. Na stranicama Općine Plitvička Jezera nema zapisnika sa sjednica, nema poziva za sjednicu, odluka te nema nikakvih informacija o radu Općinskog vijeća. Stranica Općine
je jako loša.- netransparentno. Postavio je pitanja, tko vodi stranicu Općine Plitvička Jezera? Drugo pitanje, tko su članovi
Povjerenstva za elementarnu nepogodu te koliko su oni stručni i na temelju čega su oni radili procjenu?
Predsjednik vijeća prihvatio je kritiku vijećnika Luketića te se ispričao. Riječ je dao Općinskom načelniku.
Općinski načelnik Kovač potvrdio da je WEB stranica loša, ali je naglasio da ima nove ponude za izradu WEB stanice Općine
Plitvička Jezera.
Načelnik Kovač je odgovorio vijećniku Luketiću da je krajnje neozbiljno što vijećnik Luketić proziva ovaj saziv zbog imenovanja
članova za Elementarnu nepogodu, a vijećnik Luketić u cijelom svome mandatu ( kao Općinski načelnik) nije imenovao novo
Povjerenstvo za elementarnu nepogodu.
Vijećnik Luketić nije zadovoljan odgovorom te je zatražio da mu se dostavi pisani odgovor na zadnje postavljeno pitanje Općinskom načelniku.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda odgovorio kako će se dostaviti pisani odgovor.
Vijećnik Tomislav Užarević postavio je dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na izdavanje suglasnosti legaliziranja terase kafića
„Imperija“ vlasnik gsp. Jerković, koji se nalazi na javnoj površini u ulici Pere Šnjarića, te po informacijama vlasnik kafića ne
plaća zakup javne površine, što drugi plaćaju. Moli da Općinski načelnik razjasni dvojbu.
Drugo pitanje, zanima ga koliko se sredstva ( iz Općine) transferiralo prema trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Korenica
do 30. 09. 2018. godine? ( ima indicija sumnjati kako se poslovi vode netransparentno – bez dokaznice troškova - čišćenje
snijega i dr.)
Općinski načelnik Kovač je odgovorio na prvo pitanje, da se radi o šest kvarata koje bi trebalo parcelirati, iznajmiti ili prodati
vlasniku kafića. Vlasnik kafića je dolazio i kod bivših načelnika Općine ali nije naišao na razumijevanje te nije mogao dobiti niti
kredit, urediti gornju etažu kuće zbog šest kvadrata. Vlasnik kafića „Imperija“ dobio je suglasnost na legalizaciju od Općine
Plitvička Jezera.
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Na drugo pitanje Općinski načelnik je postavio pitanje vijećniku Užareviću da kaže konkretno na koja sredstva misli da su
netransparentno uplaćivali- transferirali prema Komunalcu.
Predsjednik vijeća zamolio je da se konkretno postavljaju pitanja i daju odgovori na postavljena pitanja te da se ne treba vraćati
unazad deset godina što je netko radio ili nije radio nego poboljšati- rješavati sadašnjost.
Vijećnik Užarević replika, konkretno je postavio pitanje, koliko je uprihodovao Komunalca d.o.o. Korenica do 30.9.2018.
godine, a koliko je ukupno od tih prihoda došlo iz Općine do 30.9.2018. godine?
Replika na prvi odgovor, konkretno je postavio pitanje. Što je Općinski načelnik napravio po pitanju kafića Imperija?
Općinski načelnik je odgovorio zašto se prije nije plaćala javna površina- terasa kod Fadila. Izvješće Komunalca bilo je na
sjednici Vijeća prije par mjeseci te je naglasio da nema mjesta kriminalu dok Općina uplaćuje svom komunalnom poduzeću.
Vijećnik Užarević nije zadovoljan odgovorom te je zatražio pisani odgovor. Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda odgovorio kako će se dostaviti pisani odgovor.
Na sjednici prisutna vijećnica Maja Miljanović. Prisutno dvanaest (12) vijećnika.
III
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnicima Tomislavu Užareviću, Borisu Luketiću i Jovi Bubalu, dostavljeni su u pisanom obliku odgovori na njihova pitanja
sa sjednice Vijeća.
Predsjednik vijeća, pitao je da li ima netko primjedbi na zapisnik.
Vijećnik Božić, zatražio je da mu se razjasni, nije bio na zadnjoj sjednici Vijeća, u točci devet zapisnika kod usvajanja Izvješća
o radu Općinskog načelnika, piše da je izvješće prihvaćeno sa šest glasova „ZA“. Da li je potrebna većina glasova svih vijećnika.
Vijećnik Božić dobio je pojašnjenje da je u skladu s Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
Nitko se nije javio više za riječ te je Predsjednik vijeća dao na glasovanje zapisnik.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 11 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ te usvojilo zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća.
IV
Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za
razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine
Vijećnicima je u materijalima dostavljena Bilješka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.
Predsjednik vijeća u ime predlagatelja riječ je dao voditeljici odsjeka za proračun, računovodstvo i financije,
gospođi Marini Polić. Marina Polić- pročitala je bilješke uz polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Plitvička
Jezera za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine ( koje su sastavni dio zapisnika).
Nakon toga je Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Za raspravu se javio vijećnik Luketić, koji je pohvalio detaljno izlaganje gospođe Polić te se osvrnuo na prijedlog polugodišnjeg
izvještaja Proračuna.
- Komentar- ostali rashodi u iznosu od 2.175.000,00 kuna, prijašnjoj vlasti se spočitavalo, a iznosili su najviše do 500
tisuća kuna.
- Proračunski korisnici, izdvaja se na plaće oko 32/%, a najviši zakonski maksimum je 20%.
- Bivšoj vlasti je država doznačila sredstva u iznosu oko 500 tisuća kuna, a upravo sadašnjoj vlasti ( Općinska) zbog
HDZ-a na čelu s premijerom Vlade, te od ulaznica JU NP „Plitvička jezera“ doznačen je iznos oko 10 milijuna kuna.
- Udrugama je smanjen iznos, ali se povećao znatno iznos na naknadama za kućanstva, novčane pomoći što se
spočitavalo prijašnjoj vlasti kako se davale naknade u kovertama ili na ruke.
- Nema dugovanja prema proračunskim korisnicima- pohvala ali je dao naglasak da
situacija u tvrtkama nije u najboljim odnosima ( ne zdrava klima, međuljudski odnosi i dr.)
- Prihodi od šumskog doprinosa uplaćena su određena sredstva. HDZ-e vodi računa o ovoj Općini.
- Projekti idu dalje, što mu je darago, ali kao da vidi projekte od prijašnje vlasti, nema ništa novo.
- Izrada projektne dokumentacije- geodetsko snimanje mosta u Selu Plitvice, na koji se most odnosi?
Vijećnik Užarević, kratko je komentirao da je vidljivo na prvoj stranici izvještaja da nekome očito nedostaje sredstva, kada su
prihodi poslovanja 41 %, a ukupni rashodi 24%., zahvalio se gospođi Polić na detaljnom obrazloženju, ali se ne slaže da na
stavci - ostali rashodi nije detaljno opisano i razjašnjeno na što se odnosi.
Nadalje, je rekao da nema kapitalnog ulaganja, nema ideja, nije transparentno te je pozvao Općinsko vijeće da ne prihvate
polugodišnji Izvještaj te da se slaže sa izlaganjem vijećnika Luketića.
Općinski načelnik Kovač je odgovorio da nikome ne nedostaje novca, samo je nedostajalo bivšoj vlasti. Kada je preuzeo vlast
na računu je bilo 400 tisuća kuna a obveze su bili preko tri milijuna kuna te je naglasio da je ova vlast bolja od bivše barem za
20%.
Gospođa Marina Polić dala je pojašnjene vijećnicima vezano za stavku ostali rashodi.
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Za raspravu se javio vijećnik Božić te je ukratko dao komentar na prijedlog polugodišnjeg izvještaja te je u izlaganju izjavio da
se u dobrom dijelu slaže sa vijećnikom Luketićem, vezano za prihode- sredstva od države, ulaznica, subvencija za ceste i
dr..
Postavio je pitanje, povećanje stope prireza sa 5% na 8% , koliko se povećalo u odnosu na 2017/2018. godinu? Vijećnik je
napomenuo da može i u pismenom obliku ako se sad ne zna podatak.
Gospođa Marina Polić je odgovorila da se radi o povećanju prihoda oko 103 tisuće kuna u odnosu na 2017.
godinu. Vijećnik Božić zadovoljan odgovorom. Ne treba se dostaviti u pismenom obliku.
Nadalje, u raspravi su kratko sudjelovali: Općinski načelnik Kovač, vijećnik Božić i vijećnik Luketić.
Nakon rasprave, Predsjednik vijeća dao na glasovanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 2 glasa
„SUZDRŽANA“ te usvojilo
Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine
( polugodišnji izvještaj sastavni dio je zapisnika)
Predsjednik vijeća odredio je pauzu od deset minuta.
V
Donošenje Odluke o stjecanju nekretnine ( Zvjezdarnica)
Nakon pauze od deset minuta, Općinsko vijeće je započelo sa radom te je Predsjednik vijeća uvodnu riječ dao pročelnici
Jedinstvenog upravnog odjela Klari Orlić.
Pročelnica Orlić, dala je kratko obrazloženje predložene Odluke, da Astronomsko društvo „Korenica“, zastupano po Nikoli
Mazarekić izjavilo je slobodnu volju da Zvjezdarnicu u Korenici daruje Općini bez naknade i bilo kakve protučinidbe, a u cilju
turističkog razvoja Općine.
Predsjednik vijeća nakon obrazloženja Pročelnice, otvorio je raspravu.
Za raspravu se javio vijećnik Božić koji je naglasio da mu je sad još više žao što njegov amandman na prijedloga Proračuna
nije prošao ( povećanje sredstava za Zvjezdarnicu) te da je logično da Općina bude vlasnik objekta u koji je uložila svoja
sredstva ali naravno pohvala i za gosp. Mazarekića.
Za riječ se javio vijećnik Luketić te je naglasio kako je ideja i inicijativa za gradnju Zvjezdarnice bila od prijašnje vlasti te će
podržati predloženu Odluku.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje predloženu Odluku.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (12) usvojilo Odluku o stjecanju nekretnine
( Zvjezdarnica)
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
VI
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera
Predsjednik vijeća uvodnu riječ dao je pročelnici Klari Orlić.
Pročelnica je ukratko obrazložila predloženu Odluku da sukladno čl. 9. Odluke o osnivanju Narodne knjižnice, Općinsko vijeće
je 2002. godine imenovalo privremenog ravnatelja Knjižnice koji je obavljao dužnost do ožujka 2007. godine. Odlukom Općinskog vijeća iz 2007. godine imenovan je v.d. ravnatelj Knjižnice. Obzirom da nije proveden Natječaj za imenovanje ravnatelja,
a vršitelj dužnosti ravnatelja dužnost može obavljati najduže godinu dana neophodno je raspisivanje natječaja.
Nakon obrazloženja, Predsjednik je otvorio raspravu.
U raspravi su kratko sudjelovali: vijećnik Božić koji je napomenu kako će podržati predloženu Odluka ali se nada da se unaprijed nije radio za nekoga javni natječaj. Vijećniku je odgovorila Pročelnica da se može svatko javiti na natječaj tko zadovoljava
uvjet natječaja te će se imenovati Povjerenstvo, provesti testiranje kandidata i druge provjere kandidata. Vijećnik
Luketić također podržava predloženu Odluku te je napomenu kao je ovo jedni natječaj s kojim je upoznato Općinsko vijeće, u
današnjoj raspravi je rečeno kako u Komunalcu ne radi više petnaest ljudi nego dvadesetdevete a niti jedan javni natječaj
Vijeće nije vidjelo. Vijećnik Užarević, također podržava prijedlog te je postavio pitanje, da li mora biti Povjerenstvo za izbor i
imenovanje Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera jer to Povjerenstvo sukladno kriterijima javnog natječaja u članku 2.
alineja 5., nema kompetencije da bi odredilo posjedovanje stručni, radnih i organizaciji sposobnosti iz djelokruga djelatnosti
budućeg kandidata.
Pročelnica Orlić je odgovorila vijećniku Užareviću, da Općinsko vijeće može predložiti još članova u Povjerenstvo.
Općinski načelnik Kovač se uključio u raspravu te je odgovorio vijećniku Luketiću kako su bili natječaji u Komunalcu, te mu nije
jasno da netko spominje namještaje, a HDZ- e je imao v.d. ravnatelja punih dvanaest godina.
Nije bio više rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO (12) usvojilo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
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VII
Donošenje Odluke o prijedlogu članova za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću
Pod točkom sedam obrazloženje vijećnicima dala je pročelnica Klara Orlić te je napomenula da je
dostavljeno Općinskom vijeću ( vijećnicima) da predlože sudce porotnike. Općinski načelnik nema prijedlog.
Predsjednik je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali: vijećnik Luketić, naglasio kako se trebalo dostaviti poprati dopis Vijećnicima u materijalima da dostave prijedlog sudaca porotnika. Općinski načelnik je na to odgovorio kako je Vijećnicima dostavljeno u materijalima dopis od
Ličko – senjske županije- Tajništvo. Predsjednik vijeća Bionda je predložio da se može donijeti odluka da Općinsko vijeće
nema prijedloga ili ostaviti točku za slijedeću sjednicu Vijeća. Vijećnik Božić smatra da je to propust Općinskog tijela, što je
prihvatio Predsjednik vijeća kao njegovu grešku- propust. Vijećnik Jovo Bubalo je izjavio kako on nema prijedlog te da se iz
materijala koji je dostavljen vijećnicima može iščitati da su vijećnici na sjednici trebali dostaviti prijedlog sudaca porotnika.
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera jednoglasno(12) zaključilo da se predložena točka dnevnog
reda odgodi do slijedeće sjednice Vijeća.
VIII
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera
Pod točkom osam obrazloženje Vijećnicima dao je Općinski načelnik Ante Kovač. Obrazloženje predložene točke dostavljeno
je u pisanom obliku. Nije bilo rasprave .Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 11 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas
„SUZDRŽAN“ usvojilo Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
IX
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova zimskog održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera
Pod točkom devet usvojenog dnevnog reda obrazloženje Vijećnicima dao je Općinski načelnik Ante Kovač.
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“ usvojilo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
X
Informacija o izvansudskoj nagodbi između trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. Korenica i„Vodovod“ d.o.o.
Korenica
Pod točkom deset informaciju o izvansudskoj nagodbi dao je Općinski načelnik Ante Kovač gdje je rekao kako imovina od
Komunalca i Vodovoda nije bila podijeljena. Vodovod je imao također dug prema Komunalcu d.o.o. Korenica. Izvršena je
procjena imovine. Nakon procjene imovine Vodovod je ¼ imovine prepustio Komunalcu d.o.o. , u svrhu otplate duga prema
istom te je tom nagodbom sad vlasnik Komunalac ¾ imovine a Vodovod Korenica ¼ imovine.
Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao je informaciju na usvajanje. Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 9 glasova
„ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo Zaključak o prihvaćanju informacije o izvansudskoj nagodbi.
( zaključak se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice u 19:15 sati.
Zapisničarka
Marijana Jandrić

Predsjednik vijeća
Ante Bionda, v.r.
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