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ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog vijeće
Općine Plitvička Jezera održane dana, 18.12. 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, Marina Pešut, Marko Maračić, Sandra Skender, Maja Miljanović, Zdravko Žigić, Jovo Bubalo i Roža
Poznanović.
ODSUTNI: vijećnica Ivana Ivančević.
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: općinski načelnik- Ante Kovač, zamjenik općinskog načelnikaFranjo Anđić, zamjenik općinskog načelnika, Milan Prica, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela- Klara Orlić,
voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo- JUO, Marina Polić.
Zapisničarka, Marijana Jandrić.
Sjednica se tonski snima.
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je 13. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravio sve nazočne te
konstatirao da sjednici prisustvuje dvanaest (12) vijećnika, da postoji kvorum, da se može započeti sa radom.
Predložio dopunu dnevnog reda: točka tri- donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Slapić“.
Materijale za sjednicu, Vijećnici su dobili uz poziv. Materijal za dopunu točke dnevnog reda, Vijećnicima dostavljeno
na klupe. Predsjednik je pitao, da li ima drugih prijedloga.
Vijećnik Anto Božić, predložio je izmjenu dnevnog reda i to: predložene točke do Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2017. godinu da se razmatraju na današnjoj sjednici, a ostale točke, predlaže nastavak sjednice
Vijeća iza 25.12. 2018. godine, te je ukratko dao obrazloženje iz kojih razloga predlaže izmjenu dnevnog reda.
Načelnik Kovač, smatra da nema razloga da se sjednica Vijeća održi u dva djela. Predložena točka – Rebalans
Proračuna radi se o izravnavanju stavki sa krajem godine, te su predviđeni manji izdaci.
Nije više bilo prijedloga. Predsjednik, daje na glasovanje prijedlog vijećnika Božića. Općinsko vijeće glasovalo sa
5 glasova ZA, 7 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH. Nije usvojen prijedlog vijećnika Božića.
Predsjednik zatim daje na glasovanje predloženi dnevni red kao u pozivu uz dopunu točke.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH i
usvojilo
DNEVNI RED
1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA
„SLAPIĆ“
4. DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
5. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA 2018. GODINU:
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Plitvička Jezera u 2018.godini
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini na području Općine
Plitvička Jezera
c. Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2018.godini
d. Programa javnih potreba u sportu za 2018.godinu
e. Programa javnih potreba u školstvu za 2018.godinu
f. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018.godinu
g. Programa javnih potreba u kulturi za 2018.godinu
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h. Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2018.godinu
i. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
j. Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018.
godini
k. Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu
6. DONOŠENJE II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020. GODINE
7. DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
8. DONOŠENJE IZMJENE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA
2017. GODINU
9. DONOŠENJE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021.
GODINU
10. DONOŠENJE PROGRAMA ZA 2019. GODINU:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Plitvička Jezera u 2019.godini
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine
Plitvička Jezera
c) Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2019.godini
d) Programa javnih potreba u sportu za 2019.godinu
e) Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019.godinu
f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019.godinu
g) Programa javnih potreba u kulturi za 2019.godinu
h) Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2019. godinu
i) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
j) Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području Općine Plitvička Jezera u 2019. godini
k) Programa utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu
11. DONOŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA
RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE
12. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
13. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO
SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU,
14. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
15. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU
16. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,
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1. Aktualni sat
Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda.
Vijećnik Boris Luketić, postavio je tri pitanja za Općinskog načelnika.
1. Broj ishođenih građevinskih dozvola ove vlasti, i za koje projekte?
2. Zašto nema realizacije u 2018. godini? Opaska - nema nikakvih infrastrukturnih radova.
3. Zašto Kulturno informativni centar nije završen u 2018. godini?
Općinski načelnik Kovač odgovorio je na pitanja. Vezano za pitanje građevinskih dozvola, odgovorio je da ima
dosta građevina koje ne zahtijevaju građevinsku dozvolu kao primjer je naveo projekt parkiralište iza Općinskog
suda u Korenici. Za reciklažo dvorište nije ishođena građevinska dozvola jer se „guralo“ da se ne dobije građevinska
dozvola ali je napravljen glavni projekt. Ishodovana je građevinska dozvola za petu fazu Aglomeracije te se očekuje
i za šestu fazu. Što se tiče realizacije, Općinski načelnik odgovorio je kada se preuzimala vlast, ostalo je preko
osam milijuna kuna ne izvršenih radova za KIC, te je postavio pitanje, s kojim sredstvima da se završi KIC. Bivša
vlast je potpisala Ugovor za KIC, u iznosu od petnaest milijuna kuna, ova vlast postepeno završava radove.
Obnovljena su krovišta na nekoliko stambenih zgrada u Korenici.
Vijećnik Boris Luketić, dao je repliku, te je rekao da nije zadovoljan odgovorom Općinskog načelnik. Konkretno je
postavio pitanja. Pitanje se odnosilo na projekte ove vlasti, a Općinski načelnik je govorio o projektima bivše vlasti,
te je zamolio ako Načelnik može odgovoriti samo kada će biti završen KIC.
Općinski načelnik Kovač odgovorio da za KIC nikad ne bi potpisao Ugovor na iznos od 15 milijuna kuna i obujam
zgrade. Bivša vlast je izgradila zgradu Kulturno informativnog centra, ali je ova vlast ishodila građevinsku dozvolu
za Kulturno informativni centar. Za Aglomeraciju ova vlast je izdvojila sredstva za projektnu dokumentaciju.
Opširniji odgovor vijećnik Luketić može dobiti u pisanom obliku.
Predsjednik vijeća pitao je vijećnika Luketića, da li želi odgovore u pisanom obliku.
Vijećnik Luketić odgovorio da ne treba, jer bi odgovori bili isti.
Vijećnik Anto Božić, postavio je dva pitanja za Općinskog načelnika.
Prvo pitanje, vijećnik Božić postavio je vezano za donošenje Odluke o visini komunalne naknade koja je donesena
na prošloj sjednici Vijeća. Općina Plitvička Jezera jedina je podigla komunalnu naknadu za 100%, dok su druge
općine i gradovi maksimalno do 30%. Postavio je pitanje Općinskom načelniku, čime to pravda?
Drugo pitanje, vezano je za video zapise sa sjednica Općinskog vijeća. Naglasio je da je to pitanje već postavio
na jednoj od sjednica Vijeća, te se Načelnik tada pravdao – zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka. Sjednice se i
dalje ne objavljuju, te građani Općine nemaju nikakvu informaciju. Zašto se ne objavljuju video zapisi sjednica
Vijeća? Vijećnik je zatražio pisani odgovor na pitanje.
Općinski načelnik odgovorio da je u nekim gradovima i općinama ( naveo je primjere: Osijek, Karlovac , Udbina )
komunalna naknada veća, a negdje manja na osnovu Općine Plitvička Jezera. Obitelj koja ima 50 m2 do sada je
plaćala deset kuna mjesečno , a primjenom nove Odluke plaćat će 20 kuna mjesečno Prihodi od komunalne
naknade idu direktno u Proračun Općine Plitvička Jezera. Prihodi od komunalne naknade- građana iznosili su
tristotisuća kuna. Nadalje, je rekao kako je jasno da je to nepopularno ( povećanje naknade), ali smatra da će
građani povećanjem dobit puno više.
Odgovor na drugo pitanje Vijećnik će dobiti u pisanom obliku od zamjenika Općinskog načelnika, Franje Anđića.
Vijećnik, Anto Božić dao je repliku na odgovor Općinskog načelnika, te je iznio da nije istina što govori Načelnik,
da je Općina među najnižim što se tiče plaćanja komunalne naknade. Vijećnik je iznio podatak za druge gradove i
općine koji plaćaju nižu komunalnu naknadu.
Opaska za video snimke sjednice Vijeća, ako se ne namjeravaju postaviti na stranice Općine, koja je svrha
snimanja.
Načelnik Kovač, odgovorio je Vijećniku da su građani stambenog prostora plaćali 20 lipa/m2, te da duplim
povećanjem komunalne naknade se ne može dostići razina koju plaćaju građani Gradova i Općina koje je vijećnik
Božić nabrojio ( Senj, Vukovar, Sisak). Povećanje komunalne naknade građani će plaćati 40 lipa/m2.
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Za riječ se javila pročelnica Orlić, te je pojasnila vijećniku Božiću da se išlo samo sa povećanjem vrijednosti boda
sa 0,20 na 0,40, nije se povećao koeficijent zone i koeficijent namjene. Obitelj sa 50 m2 stambenog prostora
mjesečno plaća deset kuna komunalne naknade. Obitelj sa 120 m2 stambenog prostora plaća 240 kuna godišnje
komunalne naknade.
Vijećnik Božić, zahvalio se na pojašnjenju pročelnici Klari Orlić.
Vijećnik Tomislav Užarević, postavio je tri pitanja za Općinskog načelnika.
1. Kada će biti otvaranje vodovoda u naselju Rudanovac?
2. Za parking kod Suda. Da li ima troškovnik i projekt , da li se dobila suglasnost te kada će završiti radovi?
3. Što se namjerava raditi po pitanju dovršetaka katastra- infrastrukture, da li ne imanje katastra- infrastrukture
štetuje Općinu u materijalnom smislu?
Načelnik Kovač je odgovorio da su probijeni rokovi za vodovod Rudanovac iz razloga što se radila prenamjena
vodospreme iz jednodijelne u dvodijelnu ( ljetni i zimski period) tako su izvođači i opravdali svoje kašnjenje. Tehnički
pregled je napravljen prošli tjedan a priključci trebaju ići iza Nove godine. Parking kod Suda je jednostavna
građevina te nije potrebita građevinska dozvola. Prihod puteva, Općina ima sporove te su uložene žalbe, Odvjetnici
rade na tim predmetima pa će se vidjeti ishod. Radi se po pitanju katastra – infrastrukture, napravljen je registar
cesta te se ide u daljnju realizaciju.
Vijećnik Majetić, postavio je pitanje za Načelnika, vezano za Program javnih potreba u socijalnoj srbi, te je povalio
ideju Programa, ali je istaknuo da je realizacija Programa katastrofa. Ukratko je objasnio razlog svoga mišljenja,
smatra da je Program trebao biti za korisnike kojima je najpotrebitije te je postavio pitanje Načelniku, zašto do toga
nije došlo?
Načelnik je odgovorio da je bio javni poziv te da je sve bilo objavljeno na stranicama Općine i da su službenice išle
na teren i kontaktirale Crveni križ. Osobe koje nisu ušle u Program ZAŽELI, mogu svoja prava ostvariti nekim
drugim Programom. Osobe koje su prijavljene u program Crvenog križa ne mogu biti prijavljene u Program
„ZAŽELI“.
Vijećnik Majetić je objasnio kako se radi o jednom njegovom sumještaninu iz Donjeg Vaganca, koji nije uključen u
Program „Zaželi“. ( starije životne dobi te živi sa tri bolesna sina).
Načelnik, je odgovorio kako sad trenutno ne može ući u Program „Zaželi“ iz razloga što su prošli rokovi, ali vijećnik
Majetić može dostaviti podatke – dokumentaciju ( za sumještanina) u Jedinstveni upravni odjel, može ostvariti
svoja prava nekim drugim Programom.
Nije više bilo pitanja. Predsjednik je zaključio prvu točku dnevnog reda.
2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
Primjedbu na zapisnik dao je vijećnik Anto Božić. Primjedba se odnosila na evidentiranje odsutnih Vijećnika na
sjednici Vijeća, dao je prijedlog da se ubuduće ne stavlja u zapisnik da Vijećnici nisu opravdali izostanak sa
sjednice Vijeća.
Predsjednik je pročitao članak 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća te odgovorio vijećniku Božiću, da i u pozivu
za sjednice Općinskog vijeća piše da Vijećnici opravdaju izostanak.
Nije bilo više primjedbi na zapisnik.
Općinsko vijeće je sa 9 glasova za, 3 glasa protiv i 0 suzdržanih, usvojilo zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća.
3. Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Slapić“
Pod točkom tri usvojenog dnevnog reda, obrazloženje točke dala je pročelnica Klara Orlić.
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera sa 9 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“, usvojilo
Odluku o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Slapić“
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
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4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu
Pod točkom četiri usvojenog dnevnog reda, obrazloženje vijećnicima dao je Općinski načelnik Ante Kovač, te je
naglasio izmjenu na osnovu predloženog Rebalansa sa stavke R157- iznos od 150 tisuća kuna prebaciti na R
199/3 i 199/5- stavka vodovod Rastovača i Rudanovac. Vijećnicima su uz prijedlog Rebalansa Proračuna
dostavljene Bilješke i Rebalans po stavkama - radni dio- koji se ne objavljuje.
U raspravi su sudjelovali: vijećnici Boris Luketić, Tomislav Užarević, Anto Božić te Općinski načelnik Ante Kovač.
Nije bilo amandmana na Rebalans Proračuna od strane Vijećnika. Nakon završene rasprave, Predsjednik
Općinskog vijeća zaključuje raspravu i daje na usvajanje II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 PROTIV i 0 SUZDRŽANA usvojilo II. Izmjene i dopune Proračuna za
2018. godinu ( II. Izmjene i dopune Proračuna prilažu se uz zapisnik i čine njegov sastavni dio)
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa za 2018. godinu
Pod točkom pet usvojenog dnevnog reda, obrazloženje vijećnicima dao je Općinski načelnik Ante Kovač. Vijećnici
su i u pisanom obliku dobili prijedlog Programa. Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu. U raspravi su
kratko sudjelovali: vijećnik Luketić i Općinski načelnik Ante Kovač. Nakon zaključene rasprave, Predsjednik je dao
na glasovanje pojedinačno predložene Programe i to:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Plitvička Jezera u 2018.godini
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini na području Općine
Plitvička Jezera
c) Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2018.godini
d) Programa javnih potreba u sportu za 2018.godinu
e) Programa javnih potreba u školstvu za 2018.godinu
f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018.godinu
g) Programa javnih potreba u kulturi za 2018.godinu
h) Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2018.godinu
i) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
j) Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018.
godini
k) Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je (11) jedanaest Programa usvojilo sa:
7 glasova ZA, 5 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH.
( Programi se prilažu uz zapisnik i čine njegov sastavni dio)
6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018.2020. godine
Pod točkom šest usvojenog dnevnog reda, obrazloženje vijećnicima dao je Općinski načelnik Ante Kovač. Nije bilo
rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 PROTIV i 0 SUZDRŽANA usvojilo II. Izmjene i dopune Plana razvojnih
Programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018.-2020. godine.
( Plan razvojnih se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
7. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu Pod točkom
sedam usvojenog dnevnog reda, obrazloženje vijećnicima dala je voditeljica odsjeka za proračun, financije i
računovodstvo, gospođa Marina Polić . Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu. Nije bilo rasprave.
Predsjednik Općinskog vijeća dao na usvajanje predloženu Odluku.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 PROTIV i 0 SUZDRŽANA, usvojilo Odluku o II. Izmjenama i dopunama
Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
( II. Izmjene i dopune Odluke prilažu se uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
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8. Donošenje Izmjene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
Pod točkom osam usvojenog dnevnog reda, obrazloženje vijećnicima dala je voditeljica za proračun i financije
gospođa Marina Polić . Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik Općinskog
vijeća dao na usvajanje predloženu Odluku.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 5 PROTIV i 0 SUZDRŽANA, usvojilo Odluku Izmjene Odluke o raspodjeli
rezultata poslovanja za 2017. godinu
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
9. Donošenje Proračuna za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu
Pod točkom devet usvojenog dnevnog reda obrazloženje predložene točke dao je predlagatelj Općinski načelnik
Ante Kovač. Nakon izlaganja Općinskog načelnika, Predsjednik vijeća otvorio je raspravu te se za riječ javio vijećnik
Anto Božić koji je iznio usmeni amandman. Pisani amandman na predloženi Proračun poslao je elektroničkom
poštom na Ured načelnika ( 18.12. 2018.). Nakon vijećnika Božića, za riječ se javio vijećnik Boris Luketić u ime
Kluba HDZ-a, podnio je pisane amandmane, koje je pročitao Predsjednik vijeća. Nije više bilo amandmana na
predloženi Proračun za 2019. godinu. ( Pisani amandmani, prilažu se uz zapisnik)
Predsjednik vijeća odredio je pauzu od deset minuta. Nakon pauze, Vijeće je započelo sa radom te je
Predsjednik vijeća dao na glasovanje predložene amandmane temeljem članka 55., stavak 2. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća. Nakon glasovanja Vijeća. Predsjednik vijeća je konstatirao da predloženi amandmani od
vijećnika Božića i Luketića nisu usvojeni ( 5 glasova za, 7 glasova protiv).
Nadalje, u raspravi su sudjelovali: vijećnik Luketić, vijećnik Božić, vijećnik Užarević, Općinski načelnik Kovač te
Predsjednik vijeća, te su u tijeku rasprave sjednicu Vijeća napustili vijećnici: Luketić, Užarević i Majetić.
Prisutno 9 ( devet) vijećnika.
Nakon rasprave, Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje predloženi Proračun za 2019.
godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu kao što je dostavljen uz poziv.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN usvojilo Proračun za 2019. godinu sa
projekcijama za 2020. i 2021. godinu
( Proračun sa projekcijama prilaže se uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Nakon glasovanja sjednicu je napustio vijećnik Božić.
10. Donošenje Programa za 2019. godinu
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN usvojilo Programe za 2019. godinu i
to:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u
2019.godini
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Plitvička Jezera
c) Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2019.godini
d) Programa javnih potreba u sportu za 2019.godinu
e) Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019.godinu
f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019.godinu
g) Programa javnih potreba u kulturi za 2019.godinu
h) Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2019. godinu
i) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
j) Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području
Općine Plitvička Jezera u 2019. godini
k) Programa utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu
( Programi se prilažu uz zapisnik i čine njegov sastavni dio)
Nakon izglasavanja Programa sjednicu je napustila vijećnica Marina Pešut.
Prisutno 7 ( sedam) Vijećnika.
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11. Donošenje Plana razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2019. – 2021. godine.
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH usvojilo Plana razvojnih Programa Općine
Plitvička Jezera za razdoblje 2019. – 2021. godina
( Plan se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
12. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH usvojilo Odluku o izvršenju Proračuna za
2019. godinu
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastani dio)
13. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH usvojilo Odluku o visini paušalnog poreza
po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
14. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH usvojilo Odluku o imenovanju ravnatelja
Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
15. Donošenje Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH usvojilo Analizu stanja sustava Civilne
zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu
( Analiza se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
16.Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH usvojilo Plan razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu
( Plan se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Predsjednik zaključio rad sjednice u 20:15 sati.
Zapisničarka
Marijana Jandrić

Predsjednik vijeća
Ante Bionda, v.r.

