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ZAPISNIK 
sa 12. sjednice Općinskog vijeće 

Općine Plitvička Jezera održane dana 28.11. 2018.godine 
 
Početak: 17:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg sv. Jurja 6. 
 
NAZOČNI: Predsjednik Općinskog vijeća-Ante Bionda, vijećnici- Tomislav Užarević, Ivan Majetić, Marko 
Maračić, Sandra Skender, Maja Miljanović, Zdravko Žigić, Jovo Bubalo i Roža Poznanović. 
 
ODSUTNI: Vijećnica Ivana Ivančević, vijećnik Boris Luketić, vijećnica Marina Pešut i vijećnik  Anto Božić- 
nisu opravdali izostanak. 
 
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. 
Sjednici je nazočan, gsp. Tomislav Dolečki, izrađivač UPU-a Rastovača 1 i  Rastovača 3.   
 
Zapisničarka, Marijana Jandrić 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je 12. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravio sve 
nazočne te konstatirao da sjednici prisustvuje devet (9) vijećnika, da postoji kvorum,  da se može započeti 
sa radom. Predložio dopunu dnevnog reda: točka trinaest- donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice 
Dječjeg vrtića „Slapić“. Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz poziv. Materijal za dopunu točke 
dnevnog reda, Vijećnicima će biti dostavljeno na klupe. 
Nije bilo drugih prijedloga za dnevni red, te je Predsjednik vijeća dao na glasovanje predloženi dnevni 
red. 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (9 ) usvojilo 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. AKTUALNI SAT 

2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,  

3. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 

1. I RASTOVAČA 3,  

4. DONOŠENJA ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG GLASILA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,  

5. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,  

6. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,  

7. DONOŠENJE ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE,  

8. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU, 

9. DONOŠENJE ODLUKE O ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ODORI KOMUNALNOG REDARA,  

10. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE UGROŽENOSTSI OD POŽARA I PLANA 

ZAŠTITE OD POŽARA,  

11. DONOŠENJE ODLUKE O PRETHODNOJ SUGLASNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA O 

ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA,  

12. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEDLOGU ČLANOVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA 

OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU 

13. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ 
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I 
 
AKTUALNI SAT 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvara prvu točku dnevnog reda. 
 
Za riječ se javio vijećnik Tomislav Užarević, pozdravio je sve nazočne, te je postavio tri pitanja za 
Općinskog načelnika.  Vijećnik je napomenuo da odgovore na pitanja može Općinski načelnik dostaviti  u 
pisanom obliku.  

1. Prvo pitanje se odnosilo na posljedicu  povećanje prireza na 8 %, koliko je građana u lošijem 
materijalnom statusu, odnosno koliko je građana koji ne plaćaju komunalnu potrošnju ( voda, 
otpad, komunalna naknada..). Koliko je građana bilo na dan 1.1. 2018. godine, a koliko je na dan, 
28. 11. 2018. godine.  

2. Drugo pitanje je bilo vezano u prvo postavljeno, ako je posljedica povećanja prireza, jesu li 
Načelnik , direktori Komunalca i Vodovoda, otpisivali dugovanja građanima za vodu, otpad, 
komunalnu naknadu te koliko je ukupno otpisano duga. 

3. Plaćanje potpora u gospodarstvu pravnim osobama  bila i prije Mjera gospodarstva na području 
Općine. Mnoge su pravne osobe otišle u stečaj,  pod stečaj  ili  likvidnost. Da li  Općina i dalje 
plaća pravnim osobama potpore iako su otišli pod stečaj, te ako ima takvih koji su kriteriji da im 
se nastavi i dalje plaćati potpora. 

 
 
Načelnik je ukratko odgovorio kako povećanjem prireza na 8%, nije zahvatilo manje stojeće građane nego 
dobrostojeće građane oni koji imaju veća primanja te i prije povećanja prireza pola građana Općine nije  
plaćalo isporuku vodu.  Opširniji odgovor vijećnik Užarević dobit će u pisanom obliku. 
Na drugo pitanje Načelnik je odgovorio da sad konkretno ne zna podatke,  te da će Vijećnik dobiti odgovor 
u pisanom obliku. Na treće postavljeno pitanje, Načelnik je odgovorio da je i bivša vlast sufinancirala – 
potporu u gospodarstvu te da je na stavci bilo 70 tisuća kuna za tu namjenu,  a sada je u Proračunu 40 
tisuća kuna. Odgovor detaljniji će vijećnik dobiti u pisanom obliku. 
 
Vijećnik Užarević je zatražio da mu se dostavi pisani odgovor na sva tri postavljena pitanja.  
Predsjednik vijeća je odgovorio da će odgovori  biti dostavljeni na slijedećoj sjednici Vijeća.  
 
Vijećnik Ivan Majetić, postavio je pitanja za Općinskog načelnika. Prvo pitanje je postavio vezano za 
isplatu štete od elementarne nepogode. Na prošlim sjednicama Vijeća  bilo je postavljeno pitanje već za 
elementarnu nepogodu i od strane drugih vijećnika. U dostavljenom odgovoru vijećniku Luketiću, piše da 
je Vijeće imenovalo Povjerenstvo dana, 20.7.2017. godine, Načelnik je imenovao privremeno 
Povjerenstvo dana 19.6.2018.godine.  Zašto i zbog čega? U odgovoru vijećniku Luketiću stoji da je šteta 
na zasađenoj kulturi raž : 13,86 ha, iznos od: 44 tisuće kuna. Na  koji se način došlo do toga podatak, jer 
mu je poznato da u njegovom kraju nije zasađeno niti malo raži.  Koliko je izdvojeno sredstva iz Općine 
za isplatu štete? Da li je isplaćena šteta Poljolici? Što će biti sa malim OPG-ovima koji su pretrpjeli štetu? 
Drugo pitanje, da li je konstituirana sjednica Mjesnog odbora Vaganac i tko su članovi Mjesnog odbora? 
 
Načelnik Kovač, odgovorio je prvo na drugo pitanje, da je konstituirana sjednica mjesnog odbora Vaganac 
te da su bili pozivani svi članovi koji su izabrani ali da se nisu odazvala dva člana HDZ-a te da na 
stranicama Općine Plitvička Jezera ima odluka o izboru članova. 
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Na prvo pitanje Načelnik je odgovorio kako je išla procedura vezana za elementarnu nepogodu 
( nepogoda se dogodila tjedan dana nakon preuzimanja vlasti, trebalo je imenovati novo Povjerenstvo)  
te da nije istina što je vijećnik rekao kao se imenovalo privremeno Povjerenstvo kasnije. Imenovano je 
privremeno Povjerenstvo u sastavu tri člana, nakon toga je Općinsko vijeće imenovalo stalno 
Povjerenstvo. Općina je ponovno poslala u provjeru privremeno Povjerenstvo iz razloga što su se u 
jednom trenutku zagubili  papiri. Općina je isplatila oko 130 tisuća kuna štete za elementarnu nepogodu i  
Poljolici nije išla isplata, a mali OPG-ovi koji su se prijavili svi su dobili isplatu za štetu. 
 
Vijećnik Majetić dao je repliku. Odluku o imenovanju Povjerenstva Općinsko vijeće je donijelo na prvoj 
sjednici dana, 20.7.2017. godine ( te je pročitao članove Povjerenstva). Načelnik imenuje privremeno 
Povjerenstvo dana, 19.6.2018. godine, to stoji u odgovoru vijećniku Luketiću. 
Načelnik je na to odgovorio da je greška u pisanju da se radi o datumu 19.6. 2017. godine, te da je u 
sastavu toga Povjerenstva: Tomislav Jakovljević, Ante Rukavina i Franjo Anđić. 
Pojašnjenje vijećniku dao je i predsjednik  Ante Bionda.  
Vijećnik Majetić nakon toga prihvatio je da je omaška u pisanju, ali smatra da je trebalo naći stručnije 
osobe za procjenu štete te da su trebali ići kod svih koji imaju otvoren OPG-e.  Zatražio je od Načelnika 
da mu odgovori na pitanje za zasađenu kulturu raž, na koji se način došlo do podatka. 
Prije nekoliko sjednica je također postavio pitanje zamjeniku Anđiću te mu je tada rečeno kako će ići 
najviše isplata za travu. 
Vijećnik Majetić dao je repliku na odgovor vezano za mjesni odbor Vaganac. Smatra da nije  
ispoštovana procedura oko sazivanja konstituirajuće sjednice jer su članovima dostavljali pozivi isti dan, 
a članovi su morali ići na posao. 
Načelnik je na to odgovorio kako mu nije sad poznato koliko je bilo sati, ali zna da je bilo jako kasno, te 
da su pozvani naravno i dva člana HDZ-a, ali se nisu odazvali jer su rekli da nisu zainteresirani ( tako su 
načelniku rekli ostali članovi MO Vaganac). 
Pročelnica Klara Orlić također je odgovorila da je poziv za sjednicu bio objavljen na stranicama Općine 
Plitvička Jezera sedam dana prije održavanja sjednice. 
Predsjednik Vijeća  dao je opomenu vijećniku Majetiću i načelniku Kovaču, iz razloga što su komunicirali 
( upadali jedan drugom u riječ) bez dopuštenja predsjednika Vijeća.   
Vijećnik Majetić postavio je pitanje predsjedniku vijeća. Da li predsjednik Vijeća smatra da je ispoštovana  
procedura pri sazivu prve konstituirajuće sjednice MO Vaganac? 
Predsjednik je odgovorio kao ne može sad konkretno odgovoriti nego treba napraviti provjeru,  ako je 
relevantno da bude objavljeno na stranicama Općine poziv, tada je ispoštovana procedura,  ali isto tako 
smatra da nije uredu poslati pozive za isti dan. 
Nije bilo više pitanja na Aktualnom satu. 
 
 
 
 

II 
 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nije bilo primjedbi na zapisnike. Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  Jednoglasno (9) je usvojilo 

zapisnik. 

 

 

 



4 
 

 

III 

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1. I 

RASTOVAČA 3  

 

Predsjednik vijeća, otvorio je treću točku dnevnog reda. Riječ je dao gsp. Tomislavu Dolečki. 

 

Gsp. Tomislav Dolečki, iznio je obrazloženje. Planom se propisuje obaveza priključenja svih planiranih 

građevina na javnu vodoopskrbu mrežu kao dijelu cjelovitog vodoopskrbnog sustava Općine Plitvička 

Jezera, povezanog preko magistralnog ( regionalnog) vodovoda uz državnu cestu D1 I D25 s  drugim 

vodoopskrbnim resursima na područjima okolnih gradova i općina, odnosno povezanog sa 

vodocrpilištima za koja se trenutačno provode istražni radovi ( vrelo Koreničko) ili sa vodocrpilišta za koja 

će se eventualno u budućnosti utvrditi da su nakon istraživanja pogodna za korištenje. Sukladno mišljenju 

Ministarstva zaštite i okoliša od 24.9.2018. godine, određeno je da je zbog blizine područja ekološke 

mreže i osjetljivosti područja vezano očuvanje prirode i bioraznolikosti, propisuje obveza provedbe 

postupka ocjene prihvatljivosti za svaki zahvat koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan 

negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže. Postupak se provodi sukladno 

Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu. 

Rastovača 1, - člankom 128. stavak 3. Odredbi za provedbu PPUO Plitvička Jezera, propisano je da 

najveća gustoća korištenja zone može iznositi 120 kreveta/ha. Planom je popisano da u zoni površine 

12,23 ha može biti najviše 770 kreveta, najveća gustoća korištenja može iznositi 62,9 kreveta/ha, što je 

52& dopuštenog kapaciteta- 

Rasovača 3, - nakon provedene analize najveći planirani kapacitet kampa (T3) je dodatno smanjen- sa 

700 gostiju-kampista i najviše 230 smještajnih jedinica, na najviše 600 gostiju – kampista i najviše 200 

smještajnih jedinica. Površina kampa je sa 6,92 ha, smanjena na 5,21 ha. Prema PPUO Plitvička jezera, 

u zoni je dopušteno 625 kreveta, odnosno 200 smještajnih jedinica. Općinski načelnik je donio Zaključak 

o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU- Rastovača 1 i Rastovača 3, koji se nalazi u materijalima za 

sjednicu Vijeća.  

 

Predsjednik vijeća zahvalio se na izlaganju, te je  otvorio  raspravu. Nije bilo rasprave. 

Predsjednik je dao na glasovanje.  

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“ usvojilo 

Odluku o donošenju UPU- Rastovača 1 ( T1/T2). 

( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

 Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“ usvojilo 

Odluku o donošenju UPU- Rastovača 3 ( R/T3). 

( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
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IV 

 

DONOŠENJA ODLUKE O IZDAVANJU SLUŽBENOG GLASILA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA  

 

Pod točkom četiri pojašnjenje Vijećnicima je iznijela pročelnica Klara Orlić. 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (9) je usvojilo Odluku o izdavanju službenog 

glasila Općine Plitvička Jezera. 

( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

v 

 

DONOŠENJE ODLUKE O VISINI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

Pod točkom pet, obrazloženje Vijećnicima iznijela je pročelnica Klara Orlić , da po uputi Ministarstva 
uprave trebalo donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u JUO Općine 
Plitvička Jezera, koji je objavljen dana 26.10.2018. godine u Županijskom glasniku Ličko – senjske 
županije.  Slijedom toga je potrebno donijeti novu  Odluku o koeficijentima službenika i namještenika u 
JUO Općine kojima bi se odredili koeficijenti sukladno točnim nazivima radnih mjesta, kategoriji i 
klasifikacijskom rangu svakog radno mjesta. Promjene po koeficijentima odnose se na radno preporuka 
Ministarstva: mjesto- domar da 1,20 na 1,10, te viši stručni suradnik sa 1,85 na  1,70, novi naziv radnog 
mjesta: viši referent za komunalnu naknadu 1,40. Također je napomenula da je Sindikalni povjerenik bio 
upoznat s Odlukom o koeficijentima, za istu nema potpisa, te je dao suglasnost -potpis na Pravilnik.  
 
Za riječ se javio vijećnik Uažrević, te je postavio pitanje, koja je vrijednost koeficijenta za radno mjesto 
čistačica, da li obavlja u osmosatnom radnom vremenu svoj posao te je li usklađena plaća sa Zakonom 
o minimalnoj plaći.  
Pročelnica Orlić odgovorila da je  radno mjesto čistačice usklađeno sa Zakonom o minimalnoj plaći. 
Vijećnik Užarević se obratio pročelnici Orlić, sve  što je usmeno iznijela  trebala je  dostaviti u pisanom 
obliku uz materijale za sjednicu Vijeća, jer u trenutku preuzimanja materijala on nije znao da je bio upoznat 
Sindikalni povjerenik sa prijedlogom Odluke.  Ako Povjerenik nije upoznat sa prijedlogom Odluke i nemate 
njegov potpis, predložena Odluka ako se donese može niti obustavljena. 
 
Predsjednik vijeća je također napomenuo ako se nije poštovala procedura ( pisano savjetovanje s 
Sindikalnim povjerenikom)  predložena Odluka na kraju može  biti obustavljena. 
Pročelnica Klara Orlić je na to odgovorila da je  razgovarala sa Sindikalnim povjerenikom o predloženoj 
Odluci i o koeficijentima ali nema pisani trag. 
Vijećnik Užarević je naglasio neka bude upozorenje/ opomena, jer se mora dati na savjetovanje 
Sindikalnom povjereniku. Nadalje je dao opasku uz  obrazloženje nije detaljno napisano što predložena 
Odluka znači u financijskom i materijalnom smislu, temeljem članka 15. Zakona o plaćama.  
Pročelnica je odgovorila da se ništa nije mijenjalo te da je sve ostalo na postojećoj razini -masa plaća 
sukladno članku 15. Zakona o plaćama.  
Vijećnik Užarević nije imao više pitanja. 
Načelnik Kovač uključio se u raspravu, te je rekao da se korigirao samo koeficijent za radno mjesto 
domara, te da sadašnji domar uskoro odlazi u mirovinu, u ovoj godini to se neće primjenjivati za sadašnjeg 
domara.  
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Vijećnik Maračić se javio za riječ, te je postavio pitanje Pročelnici, da li je  predložena Odluka bila 
preporuka Ministarstva uprave ili obavezujuća.  
Pročelnica je odgovorila da su iz Ministarstva uprave kontaktirali te naložili da se obavezno donese novi 
Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta, a preporuka da se uskladi Odluka o visini 
koeficijenata za obračun plaća sa Pravilnikom. 
Vijećnik Maračić, zahvaljuje na odgovoru, te je postavio pitanje za Načelnika. Načelnik je u izlaganju rekao 
da se ne odnosi na sadašnjeg domara, a u predloženoj odluci piše da se primjenjuje za mjesec prosinac 
2018. godine. Je li Vam domar najavio odlazak u mirovinu, te kad ide u mirovinu. 
Općinski načelnik je odgovorio da neće biti umanjena plaća domaru  sukladno  Zakonu o radu. 
Nije bilo više rasprave. 
Predsjednik je dao na glasovanje predloženu Odluku 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 6 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“, 2 glasa „SUZDRŽANA“ 
usvojilo Odluku o visini koeficijenta za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Plitvička Jezera. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 

VI 
 
 
DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 
 
Pod točkom šest, obrazloženje predložene točke u ime predlagatelja dala je pročelnica Klara Orlić, te je 
istaknula da je u osmom mjesecu stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu i jedinice 
lokalne samouprave su dužne donijeti Odluku o komunalnoj naknadi u roku od šest mjeseci od dana 
stupanja na snagu novog Zakona te je naglasila da predložena točka nema puno novina osim što je novo 
da će se od sada moći naplaćivati građevinsko zemljište izvan granica građevinskog područja. 
 
Nakon obrazloženja pročelnice Orlić, Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici:  Tomislav Užarević, te je postavio pitanje i prokomentirao na osnovu 
mjerila iz članka 1. , predložene odluke,  zašto je naselje Ličko Petrovo Selo u prvoj zoni a naselje 
Smoljanac u drugoj zoni i ako je poznat podatak, koliko na području Općine ima najmoprimaca – zaštićene 
najamnine. 
Pročelnica Orlić je odgovorila da trenutno nema podataka vezano za broj najmoprimaca zaštićene 
imovine, te prijedlog zona mogu predložiti i Općinski vijećnici posebnom odlukom.  Načelnik Kovač 
uključio se u raspravu gdje je ukratko odgovorio i složio se sa vijećnikom Užarevićem da zone treba 
izmijeniti te će vjerojatno u dogledno vrijeme biti predložena Odluka na jednoj od sjednica Vijeća, ali kad 
se za to ispune uvjeti.  Vijećnik Maračić, zatražio je pojašnjenje vezano za građevinsko zemljište izvan 
građevinskog područja, te je predložio da naselje Ličko Petrovo  Selo uđe u drugu zonu. Vijećniku je 
pojašnjenje dala pročelnica Orlić i Općinski načelnik Kovač. 
 
Nije bilo više rasprave. Predsjednik vijeća dao na glasovanje predloženu točku. 
Općinsko vijeća  Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 0 
„SUZDRŽANIH“ i usvojilo 
Odluku o komunalnoj naknadi Općine Plitvička Jezera 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 
Predsjednik je odredio pauzu od 10 minuta. 
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VII 
 
DONOŠENJE ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 
Nakon pauze, Vijeće je započelo sa radom. 
Pod točkom sedam, obrazloženje predlože točke dao je Općinski načelnik Ante Kovač.  
Predsjednik je nakon obrazloženja otvorio raspravu. Za raspravu se javio vijećnik Užarević, ukratko  je 
rekao da uz predloženu točku nije dostavljeno financijski dio predložene Odluke, kakav je to učinak, koji 
je učinak predloženog akta u smislu financija, jer su to značaja sredstva za Općinu.  
Načelnik Kovač je obrazložio da Općina ima sporove sa JU NP „Plitvička Jezera“ , vezano za naplatu 
komunalne naknade i nisu se sporovi najbolje završili za Općinu. Izvršenje do sad na stavci komunalna 
naknada je bilo oko 2,3 milijuna kuna, a predloženom odlukom oko 4,5 milijuna kuna.  
Nije bilo više rasprave. 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovao je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 glasa 
„SUZDRŽANA“ te usvojilo Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 

VIII 
 
DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU  
 
Pod točkom osam, obrazloženje predlože točke dao je Općinski načelnik Ante Kovač. 
Nije bilo rasprave. 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  JEDNOGLASNO (9) je usvojilo Odluku o komunalnom 
doprinosu. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 
 

IX 
 
DONOŠENJE ODLUKE O ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ODORI KOMUNALNOG REDARA 
Pod točkom devet obrazloženje predložene točke u ime predlagatelja dala je pročelnica, Klara Orlić. 
Nije bilo rasprave. 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  JEDNOGLASNO (9) je usvojilo Odluku o iskaznici i službenoj 
odori komunalnog redara. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 

X 
DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I PLANA ZAŠTITE 
OD POŽARA 
 
Pod točkom deset, u ime predlagatelje obrazloženje predložene točke dao je zapovjednik JVP Plitvička 
Jezera, gsp. Ivan Pejkunović, naglasio kako u tekstualnom dijelu nije došlo do bitnih promjena. Promjene 
koje se predlažu su:  sa tri područja djelovanja, na dva područja djelovanja- sjeverni  i južni dio, smanjenje 
broja vatrogasaca sa 17 na 14 vatrogasaca, smanjiti broj prekovremenog rada  
( pasivni), preustroj stožernog DVD-a Plitvička Jezera u naselju Korenica s ukupno 10 čiju bi obuku i 
spremnost provodila JVP kroz vatrogasnu zajednicu općine i koje bi bilo pričuvna snaga JVP Pl. Jezera, 
ustrojavanje ostalog DVD-a Ličko Petrovo Selo (10 vatrogasaca), čiju bi obuku i spremnost, također 
provodila JVP kroz vatrogasnu zajednicu općine i koje bi bilo pričuvna snaga JVP Pl. Jezera. 
Nakon izlaganja zapovjednika Pejkunovića, u kraćoj raspravi su sudjelovali: Općinski načelnik Kovač, koji 
je obrazložio Vijećnicima,  nastale  prekovremene sate  za koje se izdvajaju znatna sredstva. 
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 JVP Pl. Jezera je uz povećanje broja vatrogasaca a neprimjenu predloženog rasporeda rada sama 
povećala broj prekovremenih sati rada vatrogasaca kroz loš raspored rada (rad u turnusu) bez uočljivog 
povećanja operativne spremnosti (povećanje pasivne pripravnosti). 
 Vijećnik Majetić, je postavio pitanje, ako bi došlo do smanjenja broja zaposlenih, kako zbrinuti tri čovjeka 
koji bi ostali bez posla. Općinski načelnik je odgovorio da ne bi došlo smanjenja broja zaposlenih, nego 
bi se trebalo riješit problem prekovremenih sati. Intervencije će naravno biti plaćene. Nadalje su u kraćoj 
raspravi sudjelovali vijećnik Maračić, Općinski Načelnik i zapovjednik Pejkunović, Nije bilo više  rasprave. 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, O „ PROTIV“ i 2 glasa 
„SUZDRŽANA“ te usvojilo odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 

XI 
 
DONOŠENJE ODLUKE O PRETHODNOJ SUGLASNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU 
POSLOVNOG PROSTORA 
 
Pod točkom jedanaest obrazloženje predlože točke dao je Općinski načelnik Ante Kovač. 
Nije bilo rasprave. 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 
usvojilo Odluku o prethodnoj suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastani dio) 
 

XII 
 
DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEDLOGU ČLANOVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA 

OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU 

 
Pod točkom dvanaest, nije bilo rasprave, niti prijedloga članova za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Gospiću. 

XIII 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ 

 

Pod točkom trinaest obrazloženje predlože točke dao je Općinski načelnik Ante Kovač. 
U raspravi su kratko sudjelovali: vijećnik Užarević, koji je naglasio kao mu nije drago da netko iz druge 

Općine ili Grada dolazi na radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici, te je  postavio je 

pitanje, što je sa  ravnateljicom Marijanom Mijić. Vijećnik Užarević dobio je odgovor od pročelnice Klare 

Orlić, da se gospođa Mijić izjasnila kako ne želi biti više ravnateljica Dječjeg vrtića „Slapić“, a gospođa 

Bobinac se jedina prijavila na natječaj i ima uvjete.  

Nije bilo više rasprave. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ 
usvojilo Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Slapić“. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
Predsjednik vijeća zaključio je rad sjednice u 19,00 sati. 
 
Zapisničarka                                                                                                 Predsjednik vijeća 
Marijana Jandrić                                                                                           Ante Bionda, v.r. 

 
 


