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ZAPISNIK
s druge redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane 18. rujna 2017. u
Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s početkom u 18 h
Sjednicu je u 18 h 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.
12. Ivana Ivančević
13. Antonio Kostelac.
Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednici su nazočni Ante Kovač, načelnik Općine,
Franjo Anđić, zamjenik Općinskog načelnika, Milan Prica zamjenik Općinskog načelnika,
v.d. pročelnica, Marina Polić, pomoćnica pročelnice Vlatka Krznarić, gsp. Delač- Geodetski
zavod Rijeka i građanka Josipa Majstorović.
Sjednica se tonski snima.
Zapisničarka Vlatka Krznarić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 2. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća, te
pozdravlja sve nazočne. Konstatirao da je na 2. redovnoj sjednici prisutno 13 od 13 članova
Vijeća, te da će donesene odluke biti pravovaljane. Predsjednik vijeća uz dostavljeni
predloženi dnevni red za sjednicu vijeća predlaže izmjenu Dnevnog reda i to: točka 1.
Aktualni sat, točka 2. Usvajanje zapisnika, točka 3. Donošenje odluke o prihvaćanju
sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području
Općine Plitvička Jezera ( predsjednik dao pojašnjenje) točka 4. Donošenje odluke o
razrješenju i imenovanju člana UV Dj. vrtić „Slapić “ u Korenici, točka 5. Donošenje odluke
o izradi Strateškog razvojnog programa Općine, točka 6. Donošenje odluke o raspoređivanju
sredstva za rad političkim strankama, točka 7. Donošenje odluke o povjeravanju poslova
održavanja nerazvrstanih cesta, točka 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.
godinu, prijedlog točke dnevnog reda donošenje Odluke o porezima se briše iz razloga što se
Zakon o nekretninama povlači i točka 9. Razno.
Budući da nije bilo više prijedloga izmjene ili dopune dnevnog reda, predsjednik
Vijeća dao je predloženi dnevni red uz izmjenu na izglasavanje. Vijeće je jednoglasno (13)
usvojilo predloženi
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D N E V N I RED
1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1.(PRVE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG
VIJEĆA,
3. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O PROVOĐENJU
KATASTARSKE IZMJERE U SVRHU IZRADE KATASTRA NEKRETNINA NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
4. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI,
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI STRATEŠKOG RAZVOJA PROGRAMA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIM STRANKAMA,
7. DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
8. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2017. GODINU,
9. RAZNO.

I
AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda. Riječ daje vijećniku Luketiću.
Vijećnik Luketić pozdravio je sve prisutne. Postavio je dva pitanja za Općinskog
načelnika.
1. U predizbornom obećanju rekli ste plaću Općinskog načelnika sa zakonski
osigurane spustiti na sedam i pol tisuća kuna. Prijedlog odluke o koeficijentu za
obračun plaće Općinskog načelnika nije još došao na klupe Općinskim
vijećnicima, a skoro ste sto dana na vlasti. Kada to planirate učiniti?
2. Odnosi se također na vaše predizborno obećanje. Podsjećam da ste rekli kako ćete
kao Općinski načelnik osigurati sve da otvorite nova radna mjesta i osigurate
povećanje plaće u privatnom sektoru. Kako to namjeravate provesti?
Načelnik Kovač- odgovorio je vijećniku Luketiću. Kako je on svoju plaću već
smanjio, na taj način da koeficijent nije mogao mijenjati iz razloga što njegova plaća veže
plaću pročelnika JUO. Ako bi on sebi smanjio koeficijent tada se mijenja i koeficijent
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Potpisao je Izjavu koju je predao u računovodstvo,
koeficijent ostaje isti s tim da računovodstvo odbija oko dvije tisuće sedamsto kuna i taj dio
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novca uplaćuju u proračun Općine za stipendije. Plaća je oko 7.800,00 kuna sa putnim
troškovima.
Načelnik Kovač je odgovorio na drugo pitanje. On niti je rekao, niti može to učiniti
da natjera privatnike da povećaju plaće svojim radnicima. Općina jedino što može napraviti je
da Općinsko vijeće donese Odluku u kojoj bi se određenim poduzetnicima umanjila
komunalna naknada, ali da to uvjetuje minimalnu plaću. Obećali su u predizborno vrijeme da
će osnovati Fond za poticanje samozapošljavanja u visini od petnaest tisuća kuna. Zašto to
nije napravljeno, razlog je taj što u ovih sto dana plaćamo Vaše dugove, a koji nisu bili
spomenuti na primopredaji. Ostavljen je dug samo za KIC u Korenici oko sedam milijuna
kuna.
Vijećnik Luketić - Prvo se obratio Predsjedniku, kako je ovo aktualni sat i obično kad
vijećnik postavi pitanje Općinskom načelniku ne mora odgovarati na pitanje načelnika.
Replika načelniku. Općina Plitvička Jezera nije osnovana od 10.6.2017. godine.
Naslijedili ste dugove i to je jedan financijski proces ( fiskalna godina 2017.). Naslijedili ste
Ugovore, oni Ugovori koji su vam dobri javno pripisujete sebi, Ugovori koji imaju dugove to
prepisujete da smo krivi mi. Spominjete čišćenje snijega, smatram da nitko ne može
predvidjeti kada i u koje vrijeme će biti snijega i koja količina. Preuzeli smo jedan dio
županijskih cesta i tu je došlo do povećanja sredstava.
Načelnik Kovač, odgovor. Vi ste u prva četiri mjeseca potrošili veliki iznos sredstava
za čišćenje snijega a niste smjeli bez odluke Općinskog vijeća. Potpisali ste katastarske
izmjere a niste također smjeli bez Općinskog vijeća. Aglomeracija, ja ne kažem da su to loše
stvari ali kako će to Općina sve realizirati jer se radi o vrlo visokim sredstvima.
Vijećnik Božić, postavio je tri pitanja za Općinskog načelnika.
1. Uvodno vijećnik je rekao da se dogodila najbolja i najgora stvar. Najbolja, da je
HDZ-e nakon 20 godina pao, a najgora što je sadašnji načelnik dobio izbore. Na
prošloj sjednici Općinskog vijeća u Povjerenstva ste postavili sve ljude iz pozicije.
Da li vi smatrate da je to demokracija?
2. Također, na zadnjoj sjednici Vijeća, bila je točka dnevnog reda prodaja Talismana,
nije protiv ali smatra da je to politička odluka ako mi znamo da u Vijeću imaju dva
potpredsjednika Općinskog vijeća. Jedan potpredsjednik može zamijeniti
predsjednika. Također, jedan potpredsjednik u četiri godine dobije naknade upravo
u visini vrijednosti automobila ( Talismana). Trebamo mijenjati Statut Općine
tako da bude jedan potpredsjednik . Niste nam predstavili gsp. Žigića, tko je i što
je on? Nismo dobili u materijalima točno pojašnjenje na što vi konkretno mislite
utrošiti novac od prodaje automobila?
3. Mi smo na prošloj sjednici Vijeća trebali na klupe dobiti nalaz Revizije o kojoj vi
pričate. Ako nalaz revizije nije bio negativan onda ne znam o čemu ovdje pričamo
i zašto uvijek napadate HDZ-e, što nemam protiv ali zašto napadati ako nalaz
revizije nije negativan. Također na zadnjoj sjednici Vijeća je bilo skandalozno
glasanje vaših vijećnika gdje su podržali Izvješća ( HDZ-a) osim gospođe
Poznanović i mene osobno. Prozivam vas i vijećnike jer niste morali podržati.
Načelnik Kovač- odgovor. Vijećnik Božić o sebi ima veliko mišljenje jer ste mislili
ako uđete u koaliciju da će se oni promijeniti. Zašto vi koalirate sa HDZ-om a ako se radujete
što je pao!?. Sami se zapitajte!? Osobno je ponudio razgovor Peri Aračiću i HDZ-u. Svi su
odbili susret. Vijećnik Božić je taj koji je birao s kim će koalirati.
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Talisman osobno za mene je ne bitna stvar. To je jedna poruka narodu da se ne može
Općinski načelnik voziti po rupama na cesti u vozilu koji ima masažna sjedala.
Sredstva od prodaje Talismana smo prošli put na sjednici rekli da će se namijeniti za
dugotrajnu imovinu.
Ne znam zašto pitati mene da predstavim gsp. Žigića? Pitajte ga sami da vam se predstavi.
Naknade vijećnicima su odluke koje su još iz vremena vašeg koalicijskog partnera. Ako
želite možete se odreći naknade u korist stipendija, kao što sam ja napravio sa svojim plaćom.
Nalaz revizije će doći na klupe vijećnicima kada dođe konačan izvještaj od strane Državne
revizije.
Predsjednik vijeća daje riječ zamjeniku načelnika Milanu Prici.
Zamjenik Prica- nema pravo postavljati pitanja vijećnicima ali bi zamolio vijećnika
Božića da pojasni svoje pitanje vezano za vijećnika Žigića. Što je mislio pod tim kad je
postavio pitanje „ tko je on i što je on“?
Vijećnik Božić- upozorio je predsjednika Vijeća, da zamjenik načelnika krši
Poslovnik.
Odgovor načelniku Kovaču. Vi ovdje prozivate da koaliram sa HDZ-om, a ja osobno glasam
protiv Izvješća, što znači na konkretnim stvarima a sve drugo je prazna priča. Ovdje
spominjete sve što je učinio HDZ-e, a ne spominjete SDSS koji je u ovoj Općini na vlasti već
tri mandata. SDSS tvori vašu vlast. Vijećnika Žigića sam spomenuo u kontekstu.
Promijenimo Statut pa da se i tu uštedi. Govorite da svojih 500 kuna naknade doniram. Kako
vi imate saznanja da ja i ne doniram svojih 500 kuna naknade?
Nadalje, pogledajte druge općine i gradove koji su isto bili u dugovima pa su se za godinu
dana izvukli iz dugova i sad ulažu u investicije ( Metković i Otočac). Vi morate priznati da
nemate kadra i nemate kapaciteta napraviti nešto dobro za ovu Općinu, ali ja se još uvijek
potajno nadam da će biti nečeg dobrog.
Načelnik Kovač- nezavisna lista vijećnika Božića sudjelovala je u vlasti zadnjih
nekoliko godina. Nezavisna lista vijećnika Božića je podržala proračun samo zbog toga da ne
propadne proračun( tako je zadnji put rečeno) a koji je bio prijedlog HDZ-a.
Ne znam zašto prozivati vijećnika Žigića, kao da je on manje važna osoba, eto vi ćete raditi a
on samo sjediti. Govorite da nezavisna lista „Stop“ nema kadra, eto vi ste kadar pa niste imali
petlje doći na našu listu da pojačate naše kapacitete. Po čemu ste Vi kadar? Koje su to vaše
sposobnosti, da napravite Križni put do Plješevice.
Vijećnik Božić – replika. Za razliku od vas ja iznosim istinu a Vi neistine. Pogledajte
u arhiv i vidite da je SDSS zajedno sa nezavisnom listom Pere Aračić digao ruku, a vi
koalirate s njima. Mjesto potpredsjednika je izmišljeno mjesto.
Predsjednik vijeća zahvaljuje i riječ daje vijećniku Majetić.
Ivan Majetić- vijećnik se zahvaljuje u ime mještana Vaganac načelniku, što je
financijski pomogao u slavlju Sv. Uzvišenja Križa ( Križeva) u Vagancu te je dao samo
konstataciju da je bilo došlo do nesporazuma oko plaćanja računa.
Pitanje za načelnika.
1. Da li Vam što znači datum 27.8.1991. godina?
2. Godišnjica pada Vaganca je 8.10., da li ćete učiniti nešto po tom pitanju?
Konstatacija za vijećnika Božića. Zahvaljujući HDZ-u, on i vijećnik Božić su ovdje.
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Načelnik Kovač- vezano za Križevo u Vagancu. Pozvao sam novog svećenika da
potpiše Ugovor kako bi se moglo na osnovu Ugovora isplatiti. Svećenik se nije odazvao. Moj
cilj je bio da se sklopi Ugovor. Ja vas uopće nisam izbjegavao. Sad je to riješeno, biti će
plaćeno na osnovu računa iz trgovine Izbor Jandrić.
Što se tiče drugog i trećeg pitanja. Osobno sam bio na svim polaganjima vijenaca na kojima
sam bio pozvan. Ne mogu znati baš sve i kakav je gdje običaj. Ako se mene pozove ja ću rado
doći ili predstavnik Općine. Problem je u tome ako mene netko pozove a ja ne dođem.
Ivan Majetić- replika. U našem razgovoru sam odmah rekao kako se može provjeriti
ovdje u Računovodstvu način plaćanja koji je do sad bio običaj. A to je da se napravi račun u
trgovini Jandrić i račun ispostavi Općini. Riješeno. Ne bih više o tome.
Što se tiče datuma godišnjica nečiji propust.
Vijećnik Užarević – dva pitanja za općinskog načelnika i jedna konstatacija.
1. Građani naselja Rudanovac, pitaju kada će biti početak radova vodovoda u naselju
Rudanovac?
2. Službeni automobili. Molim da mi se odgovori u pisanom obliku. Koliko su bili
troškovi službenih automobila u prošlom razdoblju od 20.6.2016. – 30. 6. 2017.
godine?
Koliko su do sada bili Vaši troškovi? Ako ste koristili privatni automobil u službene
svrhe.
Vijećnik Užarević osvrnuo se i na izlaganje vijećnika Božić. Zamolio je vijećnika Božića da
se ovdje javno očituje ili pisanim putem, da on izlazi iz koalicije iz koje je došao u ovo časno
Vijeće. Zamolio je vijećnika da javno ovdje kaže da je sad nezavisna lista i da nastupa sam.
To traži i radi samih građana koji su ih izabrali da ih zastupaju u Vijeću.
Vijećnik Božić, upozorava Predsjednika da je vijećnik Užarević prekršio Poslovnik.
Moli Predsjednika vijeća da se svi drže Poslovnika o radu Općinskog vijeća.
Načelnik Kovač- natječaj za Rudanovac i Rastovaču je završen. Sad treba odabrati
najpovoljnijeg ponuditelja i nakon toga ima žalbeni rok. Moglo bi se započeti sa radom
negdje početkom listopada ove godine. Natječaj je probio predviđena sredstva. Konstatacijaprošle godine Natječaj za Rastovaču predviđena sredstva su iznosila oko milijun i tristo
tisuća kuna. Natječaj je od prošle godine poništen (bivši načelnik Luketić), da bi ove godine
Natječaj iznosio za milijun kuna više. Ove godine idemo u investiciju jer Hrvatske vode bi
plaćale 90%, a možda uspijemo i u 100% iznosu.
Službeni automobili - vijećnik Užarević može dobiti analitičke kartice. Talisman nije imao
niti jedan službeni nalog, ali svaka provučena kartica iznosila bi od 2500-3000 kuna na ime
Talisman – službeni put (za vrijeme bivšeg načelnika).
Napravljena je izmjena odluke u kojoj je bilo 2 kune po kilometru sada je 1 kuna po
kilometru, ako se koristi privatni automobil u službene svrhe.
Vijećnik Užarević- molim da se dostavi sve u pisanom obliku kako sam i zatražio,
također i po vašoj odluci od 1 kune.
Vijećnik Luketić- htio bih upozoriti Općinskog načelnika da ne govori neistine.
Molim da mi Općinski načelnik navede kada je to Talisman i kako je mogao koštati toliki
iznos službenog putovanja?
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Nadalje, vijećnik Božić je pokazao svoje dostojanstvo. Da nije bilo HDZ-a ne bi niti ušli u
ovo Vijeće, niti bi itko znao za Vas. HDZ-e Vam je dao sve i to nemojte zaboraviti.
Načelnik što je rekao da nam je nudio mjesto u povjerenstvu za elementarne
nepogode. Smatram da to nije političko mjesto i nije neko bitno Povjerenstvo jer u praksi se u
to Povjerenstvo imenuju službenici, nije nam nuđeno mjesto u Upravna vijeća i dr..
Direktoru Vodovoda sam zatražio da poništi natječaj iz razloga što mi nismo bili vlasnici
vodovoda na Plitvičkim Jezerima, nismo u to vrijeme preuzeli vodovod na tome području.
Smatrao sam da nije dobro uložiti sredstva u tuđi vodovod.
Načelnik Kovač- nije nebitno Povjerenstvo za elementarnu nepogodu. Kad smo
preuzeli vlast nakon nekog vremena upravo se dogodila elementarna nepogoda ( tuča-led)
mi smo imali Povjerenstvo iz 2010. godine, koje je trebalo davno izmijeniti Općinsko vijeće
te zbog toga smo zakasnili prijaviti štetu u zadanom zakonskom roku i plus šifra koju smo
imali bila je stara šifra s kojom se nismo mogli prijaviti.
Predsjednik vijeća zaključuje prvu točku dnevnog reda.
II
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1.(PRVE) REDOVNE
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjednik vijeća otvara drugu točku dnevnog reda.
Vijećnik Božić – primjedba na zapisnik. U točci devet i deset kod usvajanja izvješća
Programa održavanja i Programa gradnje stoji da se glasovalo deset za, jedan suzdržan, te niti
jedan protiv. Molim da se napravi ispravka jer to nije točno. Vijećnica Poznanović je bila
protiv u jednom od ta dva Programa.
Predsjednik vijeća zatražio je da se presluša još jednom tonski zapis i ako je tvrdnja
vijećnika Božića točna, također moli da se napravi ispravka u zapisniku.
Vijećnik Užarević- točka dva iz zapisnika sa prošle sjednice Vijeća nije izvršena.
Molim još jednom da nam se dostave sve odluke , prijedlozi i imenovanja Povjerenstva sa
prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća zamolio je stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela da za
slijedeću sjednicu u materijalima dostave odluke i prijedloge sa prve konstituirajuće sjednice
kako je vijećnik Užarević i zatražio.
Predsjednik vijeća u ime gospođe Polić, primjedba na zapisniku a vezano za konstataciju
vijećnika Užarevića sa prošle sjednice Vijeća pod točkom devet. Vijećnik Užarević je
objasnio da je šefica računovodstva bila odsutna te se zbog toga nisu donijela izvješća.
Gospođa Polić je napisala očitovanje i traži izmjenu konstatacije u zapisniku.
Marina Polić pročitala je očitovanje.
Vijećnik Užarević je naglasio da je tadašnji v.d. pročelnik Mile Grbac rekao da je
gospođa Polić bolesna i da nije prisutna na poslu, a to se može provjeriti u evidenciji.
Jeste vi bili tada odsutni ili ne?
Gospođa Polić je rekla da Izvješća nisu u domeni njenoga Odsjeka, nego Voditelja za
gospodarstvo i društvene djelatnosti.
Predsjednik vijeća pitao je vijećnika Užarevića, da li želi izmijeniti svoj iskaz?
Vijećnik Užarević ne želi izmijeniti svoj iskaz iz razloga zato što je on tako rekao
kako piše u zapisniku.
Predsjednik vijeća konstatira da se uz zapisnik sa ove sjednice Vijeća dostavi i
očitovanje gospođe Polić, da bude sastavni dio ovoga zapisnika te je dao na glasovanje
zapisnik sa prve redovne sjednice Općinskog Vijeća.
Općinsko Vijeće Općine Plitvička Jezera usvojilo je zapisnik sa 10 glasova „ZA“, 3 glasa
„PROTIV“, 0 „SUZDRŽANIH“.
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Predsjednik vijeća odredio je pauzu.

III
DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O PROVOĐENJU
KATASTARSKE IZMJERE U SVRHU IZRADE KATASTRA NEKRETNINA NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Vijeće je nakon pauze počelo sa radom.
Predsjednik vijeća dao je riječ općinskom načelniku Anti Kovač.
Načelnik Kovač- sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra
nekretnina na području Općine Plitvička Jezera potpisan od strane bivše vlasti bez odluke
Općinskog vijeća. Sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere u Sporazumu su omjer
50% Općina, a 50% JU NP Plitvička jezera. Također je rečeno da je ovo prvi put da DGU ne
sudjeluje u sufinanciranju. Mi smo imali već sastanke i dogovore sa Parkom da uzmu
sufinancirati sa više od 50%, i iz razloga što oko 80 % površine je u Nacionalnom parku, 10%
građani i Općina, 10% - županijske ceste. Moramo što hitnije donijeti odluku da bi se išlo u
izrađivanje, a nakon toga se može donijeti Aneks Ugovor ili Sporazum oko udjela u
sufinanciranju Izrade Katastra nekretnina.
Predsjednik vijeća daje riječ odabranom izvršitelju, Geodetski zavod Rijeka, gsp. Delač.
Odabrani izvršitelj radova, gsp. Damir Delač – predstavnik je izvoditelja koji je
odabran na javnoj nabavi kao najpovoljniji ponuditelj. Projekt je trajao tri godine prije
raspisivanja natječaja.
Stanje ne odgovara stanju na terenu. K.O. Prijeboj nema zemljišnih knjiga. Natječaj je
raspisan u trećem mjesecu ove godine, nakon proteka žalbenih rokova, ugovor je svečano
potpisan 17.7. 2017. godine. Ugovor se potpisali Državna geodetska uprava, Nacionalni park
„Plitvička jezera“ i izvođači, Općina Plitvička Jezera nije potpisala Ugovor. Mi ćemo kao
izvoditelji radova morati sad produljiti i taj rok za početak radova.
Vlasnici zemljišta mogu sufinanciraju katastarsku izmjeru kad bi se organiziralo da sudjeluju i
sa 50 kuna na mjesec kroz nekoliko godina to je 3000-4000 kn. Izvođači radova mogu dati
nekakav vid savjeta, prijedloga na osnovu naših dosadašnjih iskustava, ali sve je na Općini
kako odluči. Ako se potiše Ugovor potrebno je pozvati vlasnike čestica i upoznati ih sa
izmjerama, planirani početak radovima u 11. mjesecu, što znači da bi bilo dobro što prije
početi sa radovima.
Predsjednik vijeća zahvaljuje. Otvara raspravu. Riječ daje vijećniku Užareviću.
Vijećnik Užarević- ima nekoliko pitanja za gsp. Delača, nedoumica te prijedloga na
odluku.
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Gsp. Delač je govorio o činjenicama. Zašto nemamo osnovane zemljišne knjige za ove dvije
katastarske općine? Da li parice postoje u Beču? Izmjera je učinjena 1848 obrada podataka
1849 a knjiženje 1850. godine.
Odabrani izvršitelj radova, gsp. Damir Delač- knjige ne postoje jer su izgorjele u
drugom Svjetskom ratu i nikada nisu obnovljene te ne postoje niti parice u Beču. Katastar –
Ispostava Korenica ima stare katastarske planove a zemljišnih knjiga nema i one su u
nadležnosti Općinskog suda ili Ministarstva pravosuđa. Zakon kaže da se zemljišne knjige
rade na temelju katastarskih planova. Zemljišne knjige reguliraju vlasništvo, a katastar je
zadužen za oblik, površinu i namjenu parcele. To su dvije odvojene Institucije. Zemljišne
knjige su izgorjele i nema prijepisa.
Vijećnik Marko Maračić- pitanje. Mene zanima da li je bivši načelnik mogao
potpisati Sporazum bez ove odluke.
Predsjednik vijeća, pita vijećnika Luketića, da li želi odgovoriti.
Vijećnik Luketić- meni je upućeno pitanje te ću dati odgovor. Prvo se osvrnuo na
izlaganje gsp. Delača. Kao što je rekao i gospodin Delač na ovome se radilo tri godine gdje
sam i sam bio inicijator toga. Načelno je dogovoreno da se ide paušalno sa 1000 kuna po
vlasniku parcele tako da Općinu ne bi iznosilo previše sredstva, zato je i stavljen omjer 50/50.
Dogovoreno je sa predsjednicom Suda da će Općina osigurati prostor za rad, računalo i
djelatnika. Svakako ću podržati ovaj prijedlog Odluke.
Vezano za pitanje vijećnika Maračića. Smatram da je i Revizija tu nešto rekla. Bivši saziv
Općinskog vijeća je itekako bio upoznat sa Izmjerom, kroz Financijska izvješća, službene
zabilješke, proračun. Formalnu odluka o provođenju Sporazuma nije izglasalo, jer se smatralo
pravovaljanim sve ovo što sam unaprijed rekao, nisam protiv da se donese današnja odluka o
prihvaćanju Sporazuma te smatram da nisam niti ja pogriješio. Vijećnici HDZ-a će podržati
ovaj sporazum. Danas je prilika da se to ispravi.
Načelnik Kovač- vijećnik Luketić u svome izlaganju je rekao da je načelno bilo
dogovoreno da se ide sa tisuću kuna po vlasniku parcele, to bi se skupilo negdje oko
1.300,000,00 kuna, a katastarska izmjera iznosi oko 5.500,000,00 kuna, u projekcijama
Proračuna osigurano za 2017-2019. godinu iznos od 900.000,00 kuna. Postavio bih pitanje
gsp. Luketiću, gdje su sredstva od tri milijuna kuna? Kako da ja nešto potpišem, što trenutno
ne mogu platiti.
Vijećnik Luketić- čuli ste izlaganje gsp. Delača da je to posao negdje od 2-3 godine,
u nekim Općinama i do deset godina. Ne možete vi planirati u jednoj fiskalnoj godini da ćete
završit posao. Država nije išla u sufinanciranje i iz razloga što smo mi razvijena Općina.
Radite Rebalans Proračuna. Vi još niste toliko ušli u neke stvari, ali vidjet ćete koliko je teško
i nemoguće nešto planirati. Stavili smo okvirno iznos.
Predsjednik vijeća prekida raspravu između vijećnika Luketića i općinskog načelnika Kovača
te daje riječ vijećniku Užareviću.
Vijećnik Užarević- kako ćete vi provesti izmjeru ako nema zemljišnih knjiga,
svjedoka, posjednika, vlasnika i dr.., ja ovdje apeliram na Vijeće i Povjerenstvo da bude desna
ruka izvođačima da se utvrdi vlasništvo.
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Odabrani izvršitelj radova, gsp. Damir Delač- mi ne utvrđujemo vlasništvo, nego
zemljišno knjižni odjel. Mi izlazimo na teren i formiramo parcele, pozivamo svjedoke da daju
svoje podatke i podatke o vlasniku parcele na temelju toga mi formiramo parcelu i vlasnik
potpisuje izjavu onda takvi podaci idu prema sudskoj komisiji i dolazi sudac koji ispituje
vlasnika. Poziva se državno odvjetništvo, ceste, Općine i kada se sve napravi ide se u
izlaganje i pozivaju se vlasnici da li se slažu s tim i tek onda ide zemljišna knjiga što mi
nemamo veze s tim. Mi smo predvidjeli da bi moglo sve ovo biti gotovo za tri godine.
Vijećnik Užarević- da li se planira javna rasprava kada se dođe do prijedloga za upis
u zemljišnu knjigu?
Odabrani izvršitelj radova, gsp. Damir Delač- svaki vlasnik dobije sudski poziv za
izlaganje sa svim dokumentima. To se radi po grupama. Obavijestit će se i u javnim glasilima.
.
U raspravu su se uključili vijećnica Poznanović i vijećnik Bubalo koji je naglasio
kako će se teško napraviti Izrada za katastarsku općinu Prijeboj te od Parka treba tražiti veće
učešće u Izradi.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao prijedlog odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće je glasovalo sa 6 glasova „ZA“, 7 glasova „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“
Predsjednik vijeća konstatira da predložena odluka nije usvojena.
IV
DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
Predsjednik vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda. Riječ daje predsjednici
Povjerenstva za izbor i imenovanje Maji Miljanović.
Maja Miljanović – predlaže se razrješenje Marije Perković, Mukinje 31, Plitvička
Jezera, a imenovanje Maje Miljanović, Rudanovac, Rudanovac 103.
Nije više bilo prijedloga. Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 4 glasa
„PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ i donijelo ODLUKU O RAZRJEŠENJU I
IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U
KORENICI
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
V
DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI STRATEŠKOG RAZVOJA PROGRAMA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Predsjednik vijeća otvara petu točku dnevnog reda. Riječ daje općinskom načelniku.

10

Načelnik Kovač dao je pojašnjenje prijedloga Odluke te je u izlaganju rekao da postoji
Strateški razvojni program Općine za 2014-2018. godinu. Općina se može prijaviti do
13. 10.17., na bespovratna sredstva za izradu novog Strateškog razvojnog programa.
Mišljenja je da je dobro donijeti ovaj dokument i da se otvori javna rasprava, donese Strateški
razvojni program koji će biti vrijedan. Ako se ide prema Fondovima i ako nema nešto u
razvojnom programu Općine ne možete dobiti niti sredstva.
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Božić u prijedlogu odluke stoji da općinski načelnik imenuje Radnu skupinu.
Na dosadašnjim povjerenstvima smo vidjeli da ne postoji nikakav demokratski proces pa
stoga oporba za ovu predloženu odluku nikako ne može biti.
Načelnik Kovač pozvao je vijećnika Božića u Radnu skupinu.
Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje
prijedlog Odluke.
Općinsko vijeće je glasovalo sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 glasa
„SUZDRŽANA“ i donijelo
Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) )

VI
DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD
POLITIČKIM STRANKAMA
Predsjednik vijeća otvara šestu točku dnevnog red. Riječ daje v.d. pročelnici Marini Polić.
v.d. pročelnica Polić- dala je pojašnjenje prijedloga Odluke te je istaknula na temelju
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke promidžbe ovu odluku donosi Općinsko
vijeće. Sredstva su osigurana u Proračunu Općine za 2017. godinu i namijenjena su za rad
političkih stranki i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću. Za svakog člana utvrđuje se
jednaki iznos sredstva razmjerno broju članova u Općinskom vijeću. Za svakog člana
Općinskog vijeća podzastupljenog spola naknada se uvećava za 10%.
Nije bilo rasprave. Predsjednik je dao prijedlog odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće je glasovalo JEDNOGLASNO (13) usvojilo Odluku o raspoređivanju
sredstva za rad političkim strankama.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
VII
DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Predsjednik vijeća otvara sedmu točku dnevnog reda. Riječ daje zamjeniku općinskog
načelnika Franji Anđić.

11

Zamjenik Anđić- povjerenstvo za provedbu javnog natječaja u sastavu: Mile Grbac,
Danijela Gvojić i Franjo Anđić razmatralo je ponude te sukladno natječaju zaprimljene su
tri ponude i to: prijevoz „Plitvice“ vl. Nikola Antonić, Lika ceste- Gospić i Braniteljsko
socijalno- radna zadruga- upravitelj Marijan Marković, od tri zaprimljene ponude dvije
zadovoljavaju uvjete natječaja i to: prijevoz „Plitvice“ vl. Antonić i Lika ceste- Gospić.
( vijećnici su u materijalima dobili i zapisnik Povjerenstva)
Predsjednik otvara raspravu. Nije bilo rasprave te daje na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3
glasa „SUZDRŽANA“ i donijelo Odluku o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Plitvička Jezera
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

VIII

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2017. GODINU
Predsjednik vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda. Riječ je dao v.d.pročelnici
Marini Polić.
v.d.pročelnica Marina Polić- dala je objašnjenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu.
( vijećnicima je u materijalima dostavljena bilješka uz polugodišnji izvještaj. Bilješka se
prilaže uz zapisnik)
U raspravi su sudjelovali vijećnik Užarević, koji je imao upit oko velikih potraživanja
komunalne naknade od strane NP „Plitvička Jezera“. Pojašnjenje vijećniku Užareviću dao je
Općinski načelnik koji je naglasio da su išla četiri Rješenja za komunalnu naknadu i to: za
zatvorene prostore – koje uredno plaćaju, za asfaltirani parking- prigovor samo na jedan
objekt , za neasfaltirani parking i obavljanje ostalih poslovnih djelatnosti- pružanje usluga u
turizmu. Naglasio je također da će se ići u dogovor sa Parkom zajedno sa našim odvjetnicima
i odvjetnicima u Parku.
Vijećnik Luketić koji se osvrnuo i na rad prijašnje vlasti. U kojem je vidljivo da nema
nikakvih zaduživanja kako se ovdje na Vijeću priča, da se radilo i da je bilo investicija.
Naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja je u prošlom razdoblju bila dostatno
manja. Općini Plitvička Jezera uplaćeno tri milijuna kuna, a općini Vrhovine za jedan milijun
više. Omjer Parka je u Našoj općini 50% , a u općini Vrhovine 45%.
Pohvale novoj vlasti što su se i ove godine financirali udžbenici prvih razreda.
Načelnik Kovač u pola godine tj. za prvih šest mjesec od planiranih 34 milijuna kuna
vi ste ostvarili 8 milijuna kuna što je oko 23%. Koje su to investicije? To su uglavnom nule
kod investicija a kod manifestacija se trošilo. Također one investicija što se imali ostavili ste
nama da platimo. Komunalna naknada se naplaćuje oko 300 tisuća fizičke osobe, 200 tisuća
apartmani, 200 tisuća kuna poduzetnici i sve je to jedan opći nered. Manifestacije- od
osiguranih 150 tisuća kuna potrošeno je 155 tisuća kuna. Ostavili ste totalni nered kod
Vatrogasaca. Udruge nekima ste platili nekima niste.
Preko 600 tisuća kuna za čišćenje snijega, odvjetnici- nered.
Izvješće niste poslali u Ministarstvo u što ste utrošili sredstva od naknade.
Mi do Nove godine gubimo još oko četiri milijuna kuna.
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Vijećnik Luketić replika na izlaganje općinskog načelnika. U ove četiri godine vide
se rezultati rada. Napravljeno je više nego što ćete vi napraviti. Sufinancirani su projekti koje
su radile Hrvatske ceste i Ministarstvo prometa ( rotor, nogostupe, asfaltiranje cesta).
Obzirom da niste išli sa Rebalansom proračuna, očito da je po vama dobro planiran.
Možete sada nabrajati što nije dobro ali vrijeme će pokazati.
Načelnik Kovač- kako raditi Rebalans kada iz ormara samo ispadaju Ugovori koje
ste Vi potpisali.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao prijedlog Izvještaja na glasovanje.
Općinsko vijeće je glasovalo sa 10 „ZA“ 0 „PROTIV i 3 glasa „SUZDRŽANA“ i donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2017. GODINU
( izvještaj se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

IX
RAZNO
Vijećnik Luketić sugestija za Općinskog načelnika, ako će načelnik ubuduće biti
predlagatelj nekih točaka dnevnog reda, molio bih vas da onda izlagač ne podnosi izvještaj sat
vremena i na kraju odluka se ne donese.
Načelnik Kovač odgovor vijećniku Luketiću kako je odluka trebala biti već na Vijeću
u prijašnjem sazivu ali je bivši načelnik potpisao nešto što nije smio i zato ovo Vijeće nije
prihvatilo prijedlog odluke a ne Geodetske izmjere. Dao je informaciju vijećnicima da će na
slijedećoj sjednici biti prijedlog Rebalansa i rasprava o Mjesnim odborima. Moli sve vijećnike
da sudjeluju u što kvalitetnijem osnivanju Mjesnih odbora.
Predsjednik vijeća zaključio je rad sjednice u 21:35 sati.
Zapisničarka
Vlatka Krznarić

Predsjednik vijeća
Ante Bionda, v.r.

