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ZAPISNIK
sa treće redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane dana, 26 .
listopada 2017. godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s
početkom u 17:00 sati.
Sjednicu u 17:00 sati otvorio je 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. Anto Božić
9. Zdravko Žigić
10. Jovo Bubalo.
Odsutni vijećnici:
1. Ivana Ivančević
2. Antonio Kostelac
3. Tomislav Užarević- opravdano.
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.
Sjednici su nazočni građani Josipa Majstorović i Branko Sokač.
Sjednica se tonski snima.
Zapisničarka Marijana Jandrić.
Predsjednik vijeća otvorio je treću redovnu sjednicu Općinskoga vijeća, te je pozdravio sve nazočne i
konstatirao da je prisutno 10 članova od 13 članova Vijeća. Predložio dnevni red kao u dostavljenom
pozivu za sjednicu. Predsjednik je dao dnevni red na raspravu. Nitko od prisutnih vijećnika nije se
javio za riječ.
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (10) je usvojilo

DNEVNI RED

a)
b)
c)
d)

1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. (druge) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG
VIJEĆA
3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU,
4. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA:
IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA javnih potreba u športu za 2017. godinu,
IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017.
godinu,
IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2017. godinu,
IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
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e) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2017. godinu,
f) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i
stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera
u 2017. godini,
g) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
na području Općine Plitvička Jezera,
h) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini,
i) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.
godini,
j) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška boravišne pristojbe za 2017. godini,
k) IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2017. godini
5. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA I
DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017.
GODINU
6. USVAJANJE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA ZA 2016. GODINU
7. RAZNO

I
AKTUALNI SAT
Vijećnik Luketić pozdravio je sve nazočne. Postavio je dva pitanja za Općinskog načelnika.
Prvo pitanje je postavio vezano za Prostorni plan Općine te naglasio da je prošla vlast napravila sve
predradnje za Prostorni plan i da je to jedan od temeljnih akata za Općinu. Postavio je pitanje što je sa
Prostornim planom Općine i kada će ići na javnu raspravu?
Drugo pitanje bilo vezano za projekt Aglomeracije Plitvičkih jezera te je naglasio kako je to značajan
projekt koji je također pokrenula bivša vlast i da su Načelniku i njegovim suradnicima otvorena sva
vrata da Projekt postane Strateški projekt Republike Hrvatske .
Vijećnik Luketić apelira Općinskom načelniku a ujedno i Vodovodu Korenica da kandidiraju/
predlože projekt Aglomeracija za Strateški projekt Republike Hrvatske .
Načelnik Kovač odgovorio vijećniku Luketiću da nema razlog da se žuri sa Prostornim planom
Općine te da je rok godinu i pol dana do prve javne rasprave. Osobno će obaviti i razgovor sa gsp.
Mudrovčićem oko Prostornog plana. Mišljenja je kako bi se prvo trebao donijeti Strateški plan
razvoja Općine Plitvička jezera i na temelju Strateškog plana i ostali akata donijeti jedan kvalitetni
Prostorni plan Općine Plitvička jezera.
Aglomeracija Plitvička jezera prijavljen je za Strateški projekt. Načelnik je odgovorio kako je bivša
vlast Općine trebala imenovati Povjerenstvo za izvlaštenje parcela te je naglasio ako ova vlast ne
uspije završiti u roku vijećnik Luketić ( kao bivši načelnik) snositi će veliku odgovornost da se
Projekt nije realizirao. Nadalje , načelnik je rekao da je Općina Rakovica već pri kraju Projekta a
Općina Plitvička jezera je na samom početku. Sadašnja vlast Općine napravila je više za
Aglomeraciju u tjedan dana nego što se napravilo za vrijeme bivše vlasti u pola godine. Za vrijeme
ove vlasti su već odrađeni neki bitni poslovi kao što su: ugovori, geodetski elaborati i održat će se
usmena rasprava radi određivanja vještačenja i izbora vještaka (27.10.17.). , te je rekao da Općina ima
malo roka za odraditi sve te radnje koje nije napravila bivša vlast Općine.
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Vijećnik Luketić replicirao je Općinskog načelnika da ne vidi razloga zašto bi se čekalo sa javnom
raspravom Prostornog plana. Prostornim planom daje se mogućnost investitorima da investiraju na
području Općine a samim tim dolazi do novih radih mjesta. Prostorni plan je dokument/akt koji se
mijenja svakih godinu dana do dvije godine. Mišljenja je da bi se trebalo dati na javnu raspravu
Prostorni plan te kada se donese Plan mogu se raditi izmjene i dopune Plana.
Vijećnik Luketić replicirao je i u vezi Aglomeracije te je napomenuo da će snositi odgovornost za
Aglomeraciju Plitvičkih jezera iz toga razloga što su se odradile sve predradnje da se napokon riješi
sustav vodovoda i odvodnje u Nacionalnom parku Plitvička jezera te da će itekako snosit odgovornost
što je odradio preko nekoliko sastanaka u Ministarstvu i Hrvatskim vodama da se projekt financira iz
EU fondova. Vijećnik Luketić rekao da će sadašnji Općinski načelnik snositi odgovornost ukoliko se
projekt Aglomeracije ne realizira.
Načelnik Kovač odgovorio je Vijećniku da je mišljenja da se Prostorni plan ne donosi svake godine
ili dvije godine nego se treba donijeti jedan kvalitetan Prostorni plan. Temeljni dokument je Prostorni
plan ali isto tako i Strateški plan razvoja Općine. Općina je potrošila dosta sredstva na Prostorne
planove Općine.
Vezano za Aglomeraciju Načelnik je odgovorio kako vijećnika Luketića ( kao bivšeg načelnika) u
Hrvatskim vodama nitko ne pozna. Načelnik je odgovorio kako je on bio već na pet- šest sastanaka u
Hrvatskim vodama. Općina Rakovica imenovala Povjerenstvo u jedanaestom mjesecu prošle godine
te je naglasio kako će itekako Općina Plitvička jezera financirati projekt Aglomeracije Plitvička
Jezera.
Vijećnik Luketić replicirao je Općinskom načelniku kako Načelnik nije siguran u ono što radi te da
apsolutno ne radi ništa i da je nemoguće da njega nitko ne pozna u Hrvatskim vodama kada je on išao
na više sastanaka i napravio sve predradnje vezano za Aglomeraciju. Nadalje, rekao je Načelniku da
će sva odgovornost projekta Aglomeracija ako se ne uspije biti na Općinskom načelniku i voditelju
Projekta direktoru Vodovoda Korenica.
Predsjednik vijeća dao je riječ vijećniku Majetić.
Vijećnik Ivan Majetić postavio je pitanje Općinskom načelniku vezano za održavanje Mjesnih
odbora. Prije postavljenog pitanja je napomenuo da upit imaju i sami mještani naselja Vaganac te je
postavio pitanje Načelniku , kada će biti održavanje Mjesnih odbora? Drugo pitanje vijećnika,
nekoliko gospodarstvenika sa područja Općine traži sastanak s Načelnikom kako bi iznijeli svoje
probleme, kada bi se mogao održati sastanak?
Načelnik Kovač odgovorio je da se priprema prijedlog o broju Mjesnih odbora i da je na ovoj sjednici
trebao biti prijedlog ali prije Pravilnika bi se trebao mijenjati Statut Općine. Na slijedećoj sjednici
Općinskog vijeća biti će predložen Pravilnik o provedbi Mjesnih odbora te se također trebaju osigurati
sredstva u Proračunu za Mjesne odbore. Načelnik je odgovorio na drugo pitanje vijećnika Majetića
kako je imao u planu ubrzo održati sastanak sa gospodarstvenicima sa područja Općine te da bi se
sastanak mogao održati u studenom ove godine.
Vijećnik Majetić zadovoljan je odgovorom.
Predsjednik daje riječ vijećniku Božiću.
Vijećnik Božić postavio je dva pitanja Općinskom načelniku. Prvo pitanje vijećnika Božića odnosilo
se na vodstvo Komunalca d.o.o. Korenica i Vodovoda Korenica. Prije postavljenog pitanja vijećnik
Božić je rekao da je Načelnik u predizbornoj kampanju izrugivao/ismijavao vodstvo Komunalca i
Vodovoda a budući da je sad načelnik u Upravnom vijeću tih poduzeća. Postavio je pitanje
Načelniku, da li je Općinski načelnik zadovoljan s vodstvom Komunalca d.o.o. Korenica i sa
vodstvom Vodovoda Korenica, te je li postojeći kadar sad kadar Općinskog načelnika?
Drugo pitanje uputio je vezano za sistematizaciju radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine. Vijećnik je napomenuo da je Načelnik spominjao u svojoj predizbornoj kampanji također
sistematizaciju radnih mjesta, te da idu sad priče kako je načelnik nekoga sveo na kurire a da je
nekoga molio da ostane. Postavio je pitanje, što je sa sistematizacijom radnih mjesta?
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Načelnik Kovač je odgovorio da i dalje vrlo kritičan prema Komunalcu i Vodovodu. Neke stvari
ubrzo će se morati promijeniti u tim firmama. Rekao je da je dao svima par mjeseci da vidi kako sve
funkcionira i kao rade, neki su ga ugodno a neki neugodno iznenadili. Stanje u firmama je neodrživo
i morat će doći do nekih promjena.
Na drugo postavljeno pitanje Načelnik je odgovorio kako je napravljena nova sistematizacija radnih
mjesta i čeka se njezina objava u Županijskom glasniku i nakon toga postaje važeća. Novom
sistematizacijom predviđaju se nova radna mjesta i ukidanje nekih radnih mjesta te će uskoro doći
nekoliko mladih visokoobrazovanih ljudi.
Vijećnik Božić je replicirao Načelniku i zatražio od Načelnika da konkretno kaže tko je to Načelnika
ugodno iznenadio a tko neugodno iznenadio odnosno tko to loše radi? Da li najavljuje možda nečiju
smjenu?
Replicirao je i na odgovor vezano za sistematizaciju te je pitao Načelnika je li istina da ste neke
kadrove molili da ostanu u Općini?
Načelnik Kovač upitao je vijećnika na koga konkretno misli i zatražio je od vijećnika da bude jasniji
u pitanju.
Vijećnik Božić je odgovorio da je mislio na gsp. Grbca, te je li istina da je načelnik molio gsp. Grbca
da ostane na svome radnom mjestu?
Načelnik je odgovorio da je gsp.Grbac bio v.d. pročelnik i da je gsp. Grbac cijelo vrijeme govorio da
on niti želi biti v.d. pročelnik . Zamolio je gsp. Grbca da ostane v.d. pročelnik do raspisivanja
Natječaja za pročelnika . Zatražio i očitovanje od njega za nekih stvari te je nakon toga zatražio od
gsp. Grbca da podnese ostavku ili će on to napraviti. Gsp. Grbac sam je podnio ostavku.
Vijećnik Božić replicirao je Načelniku, da nije odgovorio s kojim kadrom je zadovoljan a sa kojim
kadrom nezadovoljan.
Načelnik Kovač je odgovorio da je bio jasan u svome odgovoru. U odgovoru je rekao da je dao priliku
svima te da neki priliku ne iskorištavaju.
Predsjednik vijeća prekinuo je raspravu između vijećnika Božića i Općinskog načelnika te je upitao
vijećnika Božića, da li je zadovoljan odgovorom. Vijećnik Božić nije zadovoljan odgovorom
Općinskog načelnika.
Nitko se više nije javio za riječ. Predsjednik zaključuje prvu točku dnevnog reda.
II
Usvajanje zapisnika
Predsjednik vijeća izvijestio je da će zapisnik sa prve izvanredne sjednice Vijeća biti na usvajanju za
slijedeću sjednicu te je pitao da li netko ima primjedbi na zapisnik sa 2. sjednice Vijeća.
Za riječ se javio vijećnik Božić iznio je primjedbu na zapisnik, u zapisniku ne piše je li ispravljena
pogreška sa prošle sjednice Vijeća pri glasovanju o Izvršenju Programa, te dodao kako općenito ima
primjedbu na pisanje zapisnika i da neće govoriti o gramatičkim i pravopisnim pogreškama gdje ih
ima u izobilju ali kompletan zapisnik napisan je konfuzno.
Vijećnik Božić je dobio odgovor od predsjednika da je pogreška ispravljena u zapisniku sa prve
redovne sjednice.
Načelnik Kovač iznio je primjedbu na zapisnik. Zamolio je ispravku u zapisniku na stranici tri da se
napiše kako je on pozvao na razgovor a ne da je ponudio koaliciju Peri Aračić i HDZ-u i na stanici
četiri zapisnika moli da se dopiše da je on rekao vijećniku Božiću kako je vijećnik kadar za napraviti
križni put na Plješevicu.
Predsjednik vijeća moli da se napravi ispravka u zapisniku sa sjednice a vezano za primjedbe
Općinskog načelnika te je naglasio kako sam zapisnik nije transkript nego jedna misao vodilja što se
odvijalo na sjednicama te smatra da su bitne temeljenje stvari koje su unesene u zapisnik. Ono što se
htjelo reći može se iščitati iz zapisnika.
Pošto se nitko nije javio za riječ. Predsjednik daje na usvajanje zapisnik
Vijeće je glasovalo sa 9 „ZA“ i 1 „PROTIV“ 0 „SUZDRŽANIH“, te usvojilo zapisnik sa druge
redovne sjednice Vijeća.
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III
Predsjednik vijeća riječ je dao u ime predlagatelja v.d. pročelnici Marini Polić.
v.d. pročelnica Marina Polić izvijestila je Vijeće o prijedloga Rebalansa Proračuna za 2017. godinu.
( u prilogu zapisnika službena zabilješka uz I. Izmjene i dopune Proračuna)
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik daje na glasovanje
prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička jezera za 2017. godinu.
Općinsko vijeće je glasovalo sa 7 glasova „ZA“ 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i donijelo I.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu.
( I. Izmjene i dopune Proračuna prilažu se uz zapisnik).

IV
Predsjednik vijeća otvara četvrtu točku dnevnog reda te izvijestio vijećnike da je v.d.pročelnica
izvijestila o programima u točci tri dnevnog reda . Predsjednik je otvorio raspravu po programu:
a) Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu za 2017. godinu.
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik je dao na glasovanje. Općinsko
vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo I. Izmjene i
dopune Programa u športu za 2017. godinu.
b) Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu.
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik je dao glasovanje. Općinsko vijeće
glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo I. Izmjene i dopune
Programa u predškolskom odgoju za 2017. godinu.
c) Izmjene i dopune programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu.
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Daje na glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu.
d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.
Predsjednik je otvorio raspravu. Za riječ se javio vijećnik Majetić uputio je pitanje Općinskom
načelniku u svezi prijedloga programa u podtočci pet: vjerske zajednice. Da li pod ostale vjerske
zajednice, ulaze crkva na Vagancu i crkva na Muknjima?
Načelnik je odgovorio da do izrade Rebalansa nije dostavljen zahtjev od župnika te je iz toga razloga u
programu piše ostale vjerske zajednice. Zahtjev je dostavljen naknado te Župe ulaze u Program.
Vijećnik Majetić zahvaljuje na odgovoru. Nitko se više nije javio za riječ. Predsjednik daje na
glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 1 glas „PROTIV“ i
usvojilo I. Izmjene i dopune Programa u kulturi za 2017. godinu.
e) Izmjene i dopune utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2017. godinu.
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Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Daje na glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 1 „PROTIV“ i usvojilo
I. Izmjene i dopune utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.
godinu.
f) Izmjene i dopune utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2017. godini
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Daje na glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 3 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo I.
Izmjene i dopune utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na
području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2017. godini.
g) Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na
području Općine Plitvička Jezera.
Predsjednik je otvorio raspravu. Za riječ se javio vijećnik Majetić te je predložio načelniku ako je
moguće da u program uđe cesta u Donjem Vagancu za nasipavanje ( neasfaltirani dio).
Načelnik je odgovorio da je cesta u naselju Vaganac na popisu za nasipavanje.
Vijećnik se zahvaljuje na odgovoru. Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik daje na glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 8 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo I.
Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine
Plitvička Jezera.
h) Izmjene i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Plitvička Jezera u 2017. godini.
Predsjednik je otvorio raspravu. Za riječ se javio vijećnik Majetić. Vijećnik Majetić zamolio je
da se oko spomenika na Vagancu popravi ograda i postavi svjetlosna signalizacija u dogovoru sa Lika
cestama tako da ne dolazi do učestalih prometnih nesreća.
Nakon vijećnika Majetića, za riječ se javio vijećnik Luketić postavio pitanja za Općinskog načelnika.
U prijedlogu programa gradnje… piše izgradnja mosta u Selu Plitvice i povećanje sredstva na toj
stavci. Vijećnik je postavio pitanje, da li će se realizirati most u Selu Plitvice u ovoj godini? Nadalje,
postavio potpitanja, da li je bio natječaj, da li su prikupljene ponude te kada je u planu početak radova?
Vijećnik je postavio drugo pitanje vezano za izgradnju mosta u naselju Korana. Pitanje je uputio
općinskom načelniku, je li načelnik vidio da postoji projekt sanacije mosta u naselju Korana?
Načelnik Kovač dao je odgovore na postavljena pitanja. Prvo je odgovorio za most u Selu Plitvice da
je most bio županijski ali je bivši načelnik preuzeo i sad je u vlasništvu u Općine. Bila je izrađena
projekta dokumentacija i predviđena sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, da bi bivši načelnik
preuzeo taj most i sad ga mora financirati Općina. Osobno je pročitao kompletnu dokumentaciju za
most u Selu Plitvice sa održanih sastanaka i prijedloge sa sastanaka, u dokumentaciji piše da bi
nosivost mosta ostao kao i do sada 3 tone. Načelnik je iznio svoje osobno mišljenje da most nema
smisla obnavljati ako nosivost ostaje ista ali treba naći rješenje u suradnji sa državnim institucijama,
inspekcijama i da oni kažu konačnu rješenje te će se onda započeti s radom.
Načelnik je odgovorio za most Korana da nije u programu. Nema dovoljno sredstva iz razloga što je
bivši načelnik ostavio proračun u lošem stanju. Morali su rezati plan gradnje.
Vijećnik Luketić replicirao je Općinskom načelniku te je naglasio da u rebalansu Proračuna u
prihodovnoj strani vidljivo je da sredstava kojih nema su sredstva od : Ministarstva, naknada za
zaštićeno područje i dr.. Nadalje je vijećnik rekao da je veće nade polagao u Općinskog načelnika ali
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kada se vidi ništa se nije napravilo. Na Portalima se može pročitati samo za ostale općine kojima se
doznačuju sredstva iz EU fondova i Ministarstava a nigdje Općine Plitvička Jezera. Vijećnik Luketić
izjavio je kako će uvijek glasovati za one projekte koje je bivša vlast ostavila kao što je Aglomeracija i
Geodetska izmjera a na načelniku je da smo do kraja provede Projekte koje je započela bivša vlast.
Vijećnik je upitao gdje su projekti od načelnika? Vijećnik je rekao da je postavio konkretno pitanje,
da li se hoće graditi most u Selu Plitvice do kraja godine ili ne te što Nezavisna lista „Stop“ gradi, koji
su njihovi projekti?
Načelnik Kovač je odgovorio ako se most obnovi ostaje mu ista nosivost od 3 tone, upitao je
vijećnika Luketića da li je pročitao projektu dokumentaciju. Sredstva su se predvidjela za most u Selu
Plitvice te je sad na Inspektorima da daju svoje konačno rješenje. Nakon preuzimanja vlasti bivši
načelnik je ostavio pun ormar projekta koji su plaćeni a nisu realizirani ili su propali. Načelnik je
nabrojio nekoliko projekata i to: odlagalište, projekti Jezerce i Rastovača nogostup- nije apliciran,
reciklažo dvorište- nije apliciran ( projekti vrijedni oko 5 milijuna kuna) nikad nisu aplicirani prema
EU fondovima. Načelnik Kovač rekao je da se za vrijeme sadašnje vlasti već apliciralo za projektnu
dokumentaciju jer postoje sredstva iz Fondova za aplikaciju. Nadalje, načelnik je iznio kako
Aglomeracija, geodetske izmjere, projekta dokumentacija i ugovori nisu bili na primopredaji što su
trebali biti. Bivši načelnik je od Fonda zatražio da mu odobre oko 915 tisuća kuna koje su imali za
sanaciju krovišta u ulici Josipa Jovića 11 i 15, te je Fond odobrio a sanacije krovišta nije bilo.
Vijećnik Luketić replicirao je Općinskom načelniku da je postavio vrlo jednostavna pitanja a načelnik
je počeo izlagati opet kao na svakoj sjednici što smo ostavili, koliki su dugovi. Vijećnik je ukazao kad
je načelnik govorio o projektnoj dokumentaciji u vrijednosti od 5 milijuna kuna to su projekti koje je
bivša vlast izradila, a na Ministarstvima i državnim institucijama da odrade svoj dio jer za neke
projekte nije Općina dobila dozvole. Za vodovod Rastovača- nije se moglo investirati u tuđi
vodovod jer sustav nije bio preuzet. Vijećnik Luketić replicirao vezano i za most u Selu Plitvice.
Općina Plitvička Jezera a on kao tadašnji Načelnik preuzeo dokumentaciju mosta u Selu Plitvice
temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta koju je donijelo Ministarstvo pomorstva prometa i
infrastrukture.
Načelnik Kovač odgovorio je kako je ova vlast za razliku od bivše već prijavila nekoliko projekta, te
je upitao vijećnika Luketića, zašto nisu prijavili projekt Rastovača, zašto nije riješio problem
Poljanka?
U raspravi su sudjelovali vijećnik Luketić , Općinski načelnik.
Predsjednik je prekinuo raspravu i dao riječ vijećnici Poznanović.
Vijećnica Poznanović postavila pitanje vezano za most u Selu Plitvice. Zašto je smanjena nosivost
na 3 tone kada je u županijskoj skupštini projekt već bio izglasan i nosivost povećana na osam tona.
Odgovor vijećnici dao je načelnik Kovač te općinski vijećnik Boris Luketić . Predsjednik Vijeća
prekinuo raspravu i ukazao vijećniku i Općinskom načelniku da se drže teme dnevnog reda.
Riječ je dao vijećniku Božiću.
Vijećnik Božić ukazao je predsjedniku Vijeća da od samog početka sjednica Vijeća ide u krivom
pravcu, i da se na sjednici iznosi birtijaški rječnik. Predsjednik vijeća bi trebao upozoriti vijećnike na
broj replika vijećnika na sjednici , na izlaganje vijećnika ( koliko minuta traje). Vijećnik Božić je
rekao kako bi se na sjednici Vijeća trebalo jedni druge poštovati.
Nadalje je rekao Predsjedniku vijeća da on kao predsjedatelj može upozoriti, izreći opomenu, udaljiti
vijećnika sa sjednice Vijeća na temelju članka 90. i 91. Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Ukazao
je predsjedniku Vijeća kako mora biti oštriji, jer ovakva sjednica Vijeća nema smisla.
Predsjednik vijeća slaže se vijećnikom Božićem te zamoljava da se ubuduće na sjednicama Vijeća
poštuju i da se svi drže teme dnevnog reda. Nije bilo više rasprave. Predsjednik je dao na glasovanje
prijedlog gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
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Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 1 glas „SUZDRŽAN“ i 2 glasa „PROTIV“ i usvojilo
I. Izmjene i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička
Jezera u 2017. godini.
i) Izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Daje na glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 1 glas „PROTIV“ i
usvojilo I. Izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini
j) Izmjene i dopune programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godini
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Daje na glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 3 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo I.
Izmjene i dopune programa utroška boravišne pristojbe za 2017. Godini
k) Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2017. godini
Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Daje na glasovanje.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 3 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo I.
Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2017. Godini
( Programi se prilažu uz zapisnik i čine njegov sastavni dio)

V
RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENAMA I
DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017.
GODINU
Predsjednik je otvorio petu točku dnevnog reda. Dao je na raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik je
dao na glasovanje predloženu točku dnevnog reda.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 3 glasa „SUZDRŽANA“ i 0 „PROTIV“ i usvojilo
Odluku o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017.
godinu.
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Predsjednik je odredio pauzu od deset minuta.
VI
USVAJANJE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2016. GODINU
Nakon pauze Vijeće je započelo sa radom. Predsjednik daje riječ Općinskom načelniku.
Općinski načelnik ukratko je dao obrazloženje Izvješća Državne revizije za 2016. godinu. Načelnik je
u kratkom izlaganju rekao da posebnu pozornost treba obratiti na Nalaz revizije gdje se spominje
održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih površina ( stranice Nalaza br. 10, 11 i 12.), te da
natječajnom dokumentacijom nije utvrđen opis, opseg( količina) pojedinih poslova. Sredstva Udruga
su dodijeljena na osnovu poziva ali nije donesen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za
dodjelu sredstva udrugama. Načelnik je pročitao u Nalazu revizije vezano za nabavku službenog
vozila Talisman te da je iz Nalaza vidljivo kako se manipuliralo novcem i da Općina po Nalazu mora
ispraviti oko dvadeset točaka koje je državni ured za reviziju naložio.
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Vijećnik Luketić se javio za riječ. Vijećnik je ukratko rekao da je Nalaz revizije za 2016. godinu
pozitivan. Nalaz je vrlo čist i koliko ima informacija da ovakav Nalaz revizije nikad nije bio bolji za
Općinu Plitvička Jezera te je napomenuo da to može i potvrditi šefica financija. Također je
napomenuo da neće puno pričati oko Talismana jer se o tome priča već na nekoliko sjednica te je
samo rekao da onaj tko se razumije zna koliko opreme nudi Renault, a koliko opreme Volkswagen
( manje opreme a više novca).
Nitko se više nije javio za riječ. Predsjednik je zaključio raspravu te je konstatirao da je Općinsko
vijeće Općine Plitvička Jezera primilo na znanje nalaz Državnog ureda za reviziju.

VII
RAZNO
Predsjednik vijeća pod točkom razno obavijestio je vijećnike da je u pisanom obliku vijećnik Božić
dostavio obavijest da u Općini Plitvička Jezera djeluje Klub vijećnika „Nezavisna lista Aračić Promjene“ te da su u sastavu Kluba tri vijećnika i to: Anto Božić, Antonio Kostelac i Ivana Ivančević.
Nitko se nije javio za riječ pod točkom razno. Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice Vijeća u
19: oo sati.

Zapisničarka
Marijana Jandrić

Predsjednik vijeća
Ante Bionda, v.r

