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ZAPISNIK 

 

sa četvrte  redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane dana,  27 . 

studenoga  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.  

11. Ivana Ivančević  

12. Antonio Kostelac 

13. Tomislav Užarević 

 

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.  

Predstavnik medija portal „Lika plus“  Pero Aračić 

Sjednica se tonski snima. 

Zapisničarka Marijana Jandrić. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je četvrtu redovnu sjednicu Općinskoga vijeća, te je pozdravio sve nazočne 

i konstatirao da je prisutno  13 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  sa 12 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ usvojilo 

 

D N E V N I  R E D  

1. AKTUALNI SAT 

2. USVAJANJE  ZAPISNIKA  SA : 

• 1. (prve) IZVANREDNE    SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA  

• 3. ( treće) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

3. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM 

UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

4. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 

KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

5. ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI 

6. ODLUKA O NAČINU I PRAVILIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH 

ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

7. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3) 

8. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA  1 (E) 

(T1/T2) 

9. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI SUD U 

KARLOVCU- STALNA SLUŽBA U GOSPIĆU. 
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10. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG 

VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

11. ODLUKA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE 

ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

KATASTARSKE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I PRIJEBOJ. 

12. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI 

 

 

I 

 

Aktualni sat 

 

 

Vijećnica Ivančević, pozdravila je sve nazočne na sjednici. Postavila je pitanja za Općinskog 

načelnika. Kada će kućanstva  u Zagrebačkoj ulici ( u djelu gdje se nalazi nova stambena  zgrada) biti 

priključena na novu kanalizacijsku mrežu? Zašto do sada nisu priključeni? Da li su građani obavezni 

nešto plaćati? 

Vijećnica Ivančević je također zamolila da se poziv i materijali za sjednicu Vijeća ubuduće  

dostavljaju putem elektroničke pošte.   

 

Općinski načelnik Kovač, odgovorio je da mu nije poznato da taj dio ulice u Korenici nije spojen na 

kanalizacijsku mrežu ali zna da imaju građani problem u  ulici Bana Derenčine,  te je  rekao vijećnici 

Ivančević da će taj problem zapisati i zatražiti odgovor od Vodovoda Korenica.  

Načelnik Kovač dao je odgovor vezano za dostavu materijala za sjednicu da se može pojedinačno 

upitati svakog vijećnika kako želi da mu se dostavljaju materijali ali da dostava materijala može biti 

kao do sada i putem elektroničke pošte. 

 

Predsjednik zahvaljuje. Riječ daje vijećniku Luketiću. 

 

Vijećnik Luketić pozdravio je sve nazočne. Postavio je pitanja za Općinskog načelnika. Prvo pitanje 

vezano za Kulturno informativni centar u Korenici.  Vijećnik Luketić prije postavljenog pitanja 

osvrnuo se na predizbornu kampanju,  te je rekao da je sadašnji načelnik u predizbornoj kampanji 

gradio kampanju na nekim tezama da su oni ( bivša vlast) uzimali novac, da je bivša vlast sklopila 

nezakonite Ugovore sa Izvođačima radova za izgradnju KIC-a. Vijećnik je postavio pitanje,  Zašto je  

nakon svega Načelnik nastavio radove na KIC-u sa istim Izvođačem radova, istim nadzorom radova i  

projektantom?  Vijećnik je rekao da postoje dvije istine, da je načelnik tada bio u pravu ili je načelnik 

na neki način ucijenjen  pa uzeo naknadu ili su ti ljudi dobili posao na legalan način. Zatražio je od 

Općinskog načelnika Kovača da se javno ispriča jer ga je optuživao za kriminal i nelegalne radnje.  

Vijećnik je postavio drugo pitanje, otkada gradovi i općine mogu zapošljavati bez Javnog natječaja? 

Vijećnik smatra da treba biti Javni natječaj bez obzira da li  službenik prelazi iz jedne službe u drugu 

službu. Nadalje, rekao je Načelniku da je zaposlio tri nove osobe bez Javnog natječaja i to: u 

Komunalcu jedna osoba i dvije osobe u Općini Plitvička Jezera. Nadalje, vijećnik iznosi kako mu nije 

jasno na temelju čega  netko tko radi u trećoj firmi a sjedi u prostorijama Općine i koristi prostorije 

Općine, može raditi svoj posao i naplaćivati svoj posao Općini Plitvička Jezera, a da ne plaća naknadu 

za  korištenje javnih prostorija/ureda. Moli objašnjenje.  

 

Načelnik Kovač dao je odgovore na pitanja. Vezano za KIC u Korenici,  Načelnik je odgovorio kako 

treba održati samo jednu sjednicu Vijeća na temu KIC-a, i da ima toliko materijala da bi vijećnici 

imali što i vidjeti.   

Nadalje, rekao je da bi došlo do raskida  Ugovora izvođaču može  se jedino na temelju nepoštovanja 

rokova što to nije u ovome slučaju nego rokove nije poštovala  Općina Plitvička Jezera tj. bivši 

načelnik Općine, a sadašnja vlast plaća dugove koje je ostavila bivša vlast. 

Načelnik je iznio da su radovi platoa „ Koreničanka „ urađeni  na taj način da se ploča plaćala po 270 

kuna( investitor), a istu takovu ploču može se naći po 70 kuna. Također je bivša vlast lažirala 
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dokumentaciju (KIC-a) na ime starog projekta koji je iznosio 9,1 milijun kuna da bi izmijenili projekt i 

podigli na iznos od 14,9 milijuna kuna. Projektantica staroga projekta KIC-a  se pisanim putem 

obraćala bivšem načelniku i bivšoj pročelnici Gvojić sa upitom tko je izmijenio  projekt.  Bivša vlast 

aplicirala po starom projektu, a počela izgradnju KIC-a po novome projektu.  Bivša vlast je ostavila 

dugovanje za KIC u iznosu od 1 milijun kuna, a za plato „Koreničanka“ 273 tisuće kuna. Načelnik  je 

upitao vijećnika Luketića, što je sa 915 tisuća kuna koje je Fond odobrio za zgrade u ulici Josipa 

Jovića  i što je sa 500 tisuća kuna za stubišta u Brinjskoj ulici? 

Na drugo pitanje vezano za Javne natječaje Načelnik je odgovorio, da iz državne službe službenik 

može prijeći bez Javnog natječaja ako zadovoljava uvjete ( po Zakonu).  Načelnik se obratio vijećniku 

Luketiću, te upitao kako je vijećnik ( kao bivši Načelnik) imenovao voditelja koji ima srednju stručnu 

spremu, a mora imati visoku stručnu spremu i da je u tome problem.  Druga osobu  Načelnik je 

zaposlio je  na temelju Ugovora o djelu na dva mjeseca iz razloga što bivša vlast nije osnovala 

Povjerenstvo za izvlaštenje za projekt Aglomeracija te je rekao da je Općina  morala  nekoga zaposliti 

da se ubrza proces kako Općina ne bi plaćala penale.  

U Komunalcu  je imenovan v.d. direktor na godinu dana te ga je imenovala Skupština Komunalca na 

temelju Odluke. 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje. Riječ daje vijećniku Luketiću. 

 

Vijećnik Luketić iznio je,  kada Općina tj. „stranka“ ( HDZ-e) zapošljava stručne osobe kako bi 

Općina mogla funkcionirati onda se to zove „uhljebljivanje“. Vijećnik je upitao  Načelnika, kako se 

onda zove kada Nezavisna lista „Stop“ zapošljava osobe, a nije raspisan Javni natječaj, ako nije 

„uhljebljivanje“.  Vijećnik je ponovio kako nisu raspisana tri javna natječaja koja su trebala biti i  to:  

direktor Komunalaca,  službenik u Općini Plitvička Jezera i iznajmljivanje prostorija Općine Plitvička 

Jezera trećoj osobi.  

Vijećnik je dao repliku na izlaganje Načelnika u svezi zgrada, te je pitao načelnika, tko bi raspisao 

natječaj za obnovu  fasada i krovišta na zgradama i platio osobi, a da ta osoba to nije napravila? 

Vijećnik je rekao da je to obična „lakrdija“  te da je to sve jednako Načelnikovoj predizbornoj 

kampanji a to su neistine. 

Vezano za KIC, vijećnik Luketić rekao je  da je  projekt za KIC- iz 2003. godine iznosio  oko 9 

milijuna kuna jer su u to  vrijeme troškovi uvjeta gradnje iznosili toliko,  a da su se uvjeti gradnje  za 

osam godina izmijenili te se povećao iznos. Vijećnik Luketić traži konkretan odgovor na njegovo  

pitanje, te još jednom postavlja pitanje načelniku, zašto je Načelnik  nastavio radove sa istim 

izvođačem, nadzorom i projektantom?  

Vijećnik poziva Načelnika još jednom da mu se javno ispriča za izgovorene neistine. 

 

Načelnik, se obratio vijećniku Luketiću i rekao mu da je upravo vijećnik ( kao bivši Načelnik)  taj koji 

je sklopio nepovoljne Ugovore, a da je sadašnja vlast ta koja mora poštovati Ugovore za radove na 

KIC-u. 

Načelnik je odgovorio vijećniku kako ga ljudi iz administracije koje je on davno zaposlio  nisu očito 

dobro informirali tj. krivo su shvatili.  Gospodična Bačlija trebala je stažirati u Odvjetničkom uredu 

Mrakovčić- Milić,  ali je osobno zatražio gospodičnu Bačlija  da radi u Općini na dva mjeseca  

( Ugovor o djelu).  Nadalje, rekao  je vijećniku da usporedi diplomu gospođe Karaula sa diplomom 

gosp. Grbca. 

Što se tiče zgrada u Brinjskoj ulici, Načelnik je odgovorio da  u troškovnicima piše da su obnovljena 

stubišta, da su postavljeni novi sandučići, podne rešetke, postavljena nova vrata te se obratio vijećniku 

neka on kaže koji je to sve potpisivao,  je li to sve napravljeno? Nadalje, zgrade Josipa Jovića 11. i 15., 

bivši načelnik zatražio je od Fonda da mu se odobre sredstva u iznosu od 915 tisuća kuna za obnovu 

tih zgrada što je Fond i odobrio. Načelnik, je pitao vijećnika Luketića, gdje je obnova? 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje na odgovorima.  Upozorio je Općinskog načelnika i vijećnika Luketića. 

Predsjednik vijeća  riječ je  dao vijećniku Božiću. 
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Vijećnik Božić pozdravio  je sve nazočne. Prije postavljenih pitanja vijećnik apelira Predsjedniku 

vijeća,  da se drži  Statuta i Poslovnika, te ako treba da udjeli  opomenu Općinskom načelniku i 

vijećniku Luketiću, jer prošlo je više od pola sata na dva postavljena pitanja. 

Vijećnik Božić postavio je pitanja za Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Anđića. 

Pitanje za Općinskog načelnika. Vijećnik je pitao, što se događa u Komunalcu? Koji je razlog smjene 

direktorice? Vijećnik je napomenuo, da to zanima i građane budući da kruže priče o smjeni u 

Komunalcu. 

Drugo pitanje vijećnika Božića,  što se događa sa vodstvom u Vodovodu Korenica?  Je li to 

Načelnikov kadar? Je li Načelnik zadovoljni sa radom gospodina Kukuruzovića? Ukoliko je Načelnik 

zadovoljan sa radom gsp. Kukuruzovića, hoće li se Načelnik ispričati za sve ono što je rekao tijekom 

predizborne kapanje za gsp. Hrvoju Kukuruzovića? 

Treće pitanje, vijećnik je postavio vezano za  Javne medije, te je naglasio da je  Načelnik  također u 

kampanji govorio o financiranju nekih medija  iz Općinskog proračuna,  te je spominjao Natječaj za 

medije. Postavio je pitanje, budući da je Načelnik sad uspio ući u arhiv, tko se to javno financirao od 

medija? Tko je to bio na Općinskom proračunu? 

Pitanje za zamjenika Anđića. Prije postavljenog pitanja vijećnik se obratio zamjeniku,  da je vidio 

zamjenika  Anđića i gosp. Maračića u  koloni sjećanja u Vukovaru što izražava zadovoljstvo s time i 

sve pohvale.  Postavio pitanje, što zamjenik Općinskog načelnika Anđić  smatra,  da li je u redu da je 

netko od vlasti ( NL-STOP i SDSS) bio u koloni sjećanja u Korenici za Vukovar?  Vijećnik je rekao 

da su u tome trenutku bila upaljena svijetla u zgradi Općine, a nitko se nije pojavio u koloni sjećanja te 

je rekao da svi znamo da je Vukovar svetinja za Hrvate.  

 

Predsjednik vijeća dao je riječ Načelniku Kovaču. 

 

Načelnik Kovač dao je odgovor, da je u  Komunalcu  došlo do smjene iz toga razloga što nema 

pomaka,  odlagalište otpada u lošem stanju, strojevi uništeni te smatra da je Komunalac firma sa puno 

većim kapacitetom i mogućnostima nego Vodovod Korenica. Smatra da Komunalac ne ide naprijed i 

da je trebalo mijenjati vodstvo.  

Vezano za vodstvo u Vodovodu Korenica, Načelnik je odgovorio da je Hrvoje Kukuruzović jedan od 

onih osoba koji su ga ugodno iznenadili, te smatra da neki sa istim prezimenima mogu ostati a neki ne 

mogu ostati. Radno mjesto je u uredima ili na javnim površinama,  a ne negdje gdje neki borave za 

vrijeme radnog vremena. 

Pitanje za medije. Načelnik je odgovorio kako je vijećnik Božić sigurno mislio na portal „Lika plus“ te 

je  odgovorio kako nije primijetio da se u zadnju godinu dana medij“ Lika plus“ financirao iz 

Općinskog proračuna, nego je primijetio da je bio medij Lika online, te je dodao kako zna da se Lika 

plus svojevremeno financirao iz Proračuna Općine. Javni natječaj za medije biti će objavljen te će se 

Ugovorom štiti novinarska sloboda , ali i da mediji budu objektivni, a ne samo ono što novinar 

interpretira. 

 

Vijećnik Božić dao je repliku.  U kontekstu Komunalca, pitao je načelnika,  je li Načelnik dao otkaz 

gospođi  ili je gospođa sama dala otkaz? U kontekstu Vodovoda i financiranje medija rekao je da 

uopće nije spomenuo dotične Portale, ali smatra ako je Načelnik sad iznio da se neki Portali nisu 

financirali iz proračuna Općine. Načelnik duguje ispriku svima onima za koje je iznosio neistine za 

vrijeme kampanje te je vijećnik Božić rekao da također  zaslužuje ispriku i gospodin Hrvoje 

Kukuruzović budući da je Načelnik sad zadovoljan sa radom gsp. Kukuruzovića,  a u kampanji je 

Načelnik javno i ružno govorio o gospodinu H. Kukuruzović. 

 

Načelnik Kovač odgovorio je kako ga je ugodno iznenadio gospodin Kukuruzović svojim radom.  

Načelniku se obratio vijećnik Luketić te ih je prekinuo Predsjednik vijeća i izrekao opomenu 

Općinskom načelniku i vijećniku Luketiću. 

Predsjednik je zamolio Načelnika da  konkretno odgovori na pitanje vijećnika Božića. 

 

Načelnik, napominje da je i gsp. Hrvoje Kukuruzović bio u kampanji i slikao se sa bivšim Načelnikom 

gdje su tada izrekli kako su povukli 300 milijuna kuna za Općinu., a tih sredstva niti do dana 

današnjeg nema,  kao što se gsp. Milinović  hvalio u kampanji da su osigurana sredstva za 
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Aglomeraciju te sada kad treba uplatiti sredstva, neće da uplati.   Nadalje, načelnik je iznio kako on 

nije  rekao ništa za portal Lika plus, nego je citirao gsp. Luketića koji je rekao i ponovno citira gsp. 

Luketića „ da je Peri Aračiću Općina krava muzara“. 

 

Vijećnik Božić dao je repliku na izlaganje Općinskog načelnika, te je rekao da Općinski načelnik 

izbjegava javnu ispriku gosp. Hrvoji Kukuruzoviću.  Vijećnik se obratio Načelniku s pitanjem, niste li 

pisali da su se neki mediji financirali iz Općinskog proračuna,  možete li reći koji su to mediji? 

Vijećnik Božić je rekao da on nije  spominjao citate, nego ono što je Načelnik pisao na svojoj 

Facebook stranici za vrijeme kampanje. 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ zamjeniku Anđiću. 

 

Zamjenik Općinskog  načelnika  Franjo Anđić odgovorio je vijećniku Božiću na postavljeno pitanje. 

Da  su imali sastanak u zgradi Općine,  i da je razmišljao da li da se priključi koloni sjećanja za 

Vukovar , ali sada misli da je trebao sići i priključiti se koloni sjećanja za Vukovar u Korenici, te je 

također rekao kako misli da je netko trebao  biti u koloni sjećanja ispred vlasti.  

 

Predsjednik  zaključuje aktualni sat. 

 

 

II 

 

• Zapisnik sa 1. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 

Predsjednik vijeća pitao je vijećnike, da li ima netko primjedbe na zapisnik. 

Nije bilo primjedbi. Predsjednik je dao na glasovanje zapisnik. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ , te 

je usvojen zapisnik sa 1. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 

 

• Zapisnik sa 3. ( treće) redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera 

Predsjednik vijeća pitao je vijećnike, da li ima netko primjedbe na zapisnik. 

Nije bilo primjedbi.  Predsjednik je dao na glasovanje zapisnik. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ , 

te je usvojen zapisnik sa 3. Redovne  sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 

 

 

III 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM 

UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ predlagatelju točke Načelniku Anti Kovaču. 

 

Načelnik Kovač  ukratko izvijestio Vijeće da je donesena nova sistematizacija radnih mjesta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine koja je objavljena u Županijskom glasniku. Temeljem nove 

sistematizacije  radno mjesto za  voditelja odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti predlaže se 

povećanje koeficijenta sa 1,80 - 1,85, voditelj odsjeka za proračun., viši stručni suradnik za 

gospodarstvo, zdravstvo, turizam i fondove koeficijent ostaje isti te se mijenja samo naziv. Referent za 

mjesne odbore briše se,  referent za financije i kontrolu, referent za informatičku opremu i prometno 

poljoprivredni redar su nova radna mjesta  predviđena sistematizacijom i predlaže se koeficijent 1,20. 
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Predsjednik vijeća otvara raspravu. Riječ daje vijećniku Luketiću. 

 

Vijećnik Luketić, napomenuo je  kako je već na današnjem aktualnom satu rekao da Općina 

zapošljava osobu putem dogovora, razgovora bez Javnog natječaja,  što smatra da je suprotno Zakonu. 

Vijećnik Luketić rekao je  da treba više transparentnosti u radu Općine Plitvička Jezera,  te da neće 

glasovati za  predloženu Odluku. 

 

U raspravu se uključio vijećnik Užarević,  te je iznio kako već na nekoliko sjednica  Vijeće dostavlja 

se jedan papir koji nema niti pravnog učinka, niti učinka u smislu kakva će biti  reorganizacija -

sistematizacija Općine, te je dodao da Vijeće trenutno zna samo ono što je Općinski načelnik rekao u 

svome izlaganju,  a to je kako se za voditelja predlaže povećanje koeficijenta. Vijećnik Užarević rekao 

je  kada se donose akti  koji su vezani za značajna radna mjesta onda se treba donijeti akt procjene 

učinka ( što to bolje funkcionira, što se tu uštedjelo, financijsko računovodstveni dio).  

Vijećnik Užarević predlaže vijećnicama i vijećnicima da se ova predložena Odluka ne usvoji iz 

razloga što iz predložene odluke ništa ne vidi. Vijećnik je upitao, kakav to ima kadrovski i financijski 

učinak? 

 

Načelnik Kovač dao je odgovor. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu…,donosi Općinski načelnik i 

objavljen  je u Županijskom glasniku,  te  vijećnici mogu pogledati na stanicama Županije ili se 

obratiti u Općinu. Načelnik je iznio da nova radna mjesta koja su predviđena ne znači da će se ta radna 

mjesta i ostvariti. Prometno poljoprivrednog redara je zatražio JU NP Plitvička Jezera kako bi redar na 

licu mjesta mogao naplaćivati kazne i ta bi sredstva išla u proračun Općine. Referent za informatiku bi 

bila osoba koja bi održava računala u Općini i u ustanovama kojima je Općina osnivač. Referent za 

kontrolu i financije bi bila osoba koja bi radila kontrolu i financije za Općinu, Knjižnicu, Vatrogasce, 

Dječji vrtić te smatra da su ova predložena nova radna mjesta za Općinu Plitvička Jezera vrlo korisna. 

 

Vijećnik  Luketić se uključio u raspravu. Državna revizija bila  je vrlo jasna u svome nalazu tj. da 

Općina može do 20% izvornih prihoda izdvajati za plaće zaposlenika. Mišljenja je da Općina prelazi 

postotak ( zamolio je gđu. Polić ispravku, gđa. Polić je odgovorila zadnjim Nalazom  Općina je 

izdvajala 18%).  Vijećnik je rekao da ne vjeruje da Općina može još zapošljavati službenika po 

izvornim prihodima Općine bez obzira što je Nalazom utvrđeno da izdvaja 18%, te je rekao Načelniku 

kako bi ga htio svesti pod isti nazivnik koji je Načelnik često iznosio u kampanji ( za HDZ) a to je:  

„uhljebljivanje“.  Osoba koju je Načelnik zaposlio bila je vrlo aktivna u njegovoj kampanji i bila je  

promatrač na izborima ispred njegove Nezavisne liste, pa se Načelnik toj osobi odužuje na ovaj način.  

Vijećnik Luketić je rekao kako će pomno pratiti koju će osobu Načelnik zaposliti na druga nova radna 

mjesta ali zasigurno neće biti nitko član HDZ-a. 

 

Načelnik Kovač, obratio se vijećniku Luketiću,  da postavi  Anu Karaula na jednu stranu,  a na drugu 

stranu sve one koje je ( bivša vlast) zaposlila  te da usporedi kvalitetu, znanje  te je dodao  kako će 

sutra odmah dati ostavku ako se to uopće može usporediti te se obratio vijećniku kako je on zaposlio 

v.d. ravnatelja Doma zdravlja bez natječaja. 

 

Vijećnik Luketić je replicirao Općinskom načelniku, te je rekao da gospodin koji je bio v.d. ravnatelj 

Doma zdravlja Korenica, bio je  raspisan Javni natječaj za to radno mjesto, na koji se gospodin 

prijavio, a ne putem „uhljebljivanja“. 

 

Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik zaključuje raspravu te daje predloženu odluku na 

usvajanje. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 3 

glasa „PROTIV“ i usvojilo  

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM 

UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

(odluka se prilaže uz zapisnik) 

Predsjednik vijeća konstatirao je da prilikom glasovanja  nije nazočna vijećnica Ivančević. 
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Predsjednik je odredio pauzu od pet minuta. 

 

IV 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 

KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

 

Predsjednik vijeća uvodnu riječ dao je  gospođi Koviljki Aškić,  Eko Adria- Pula. 

Vijećnicima u materijalima dostavljena je predložena Odluka. 

 

Koviljka Aškić, pozdravila je sve nazočne na sjednici te je  dala  obrazloženje prijedloga Odluke o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada. Na temelju zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju 

komunalnim otpadom  obvezuju se  jedinice lokalne samouprave da su dužne donijeti odluku o načinu 

pružanja  javne usluge…., i shodno novom Zakonu i Uredbi nove cjenike i ostalo. Pitanje otpada i 

gospodarenje otpadom bi trebao biti pitanje svih jer ciljeve je zadao Plan gospodarenja  otpadom 

Republike Hrvatske koji je donesen početkom ove godine.  Općina ima stari Plan koji je još važeći te 

je novi Plan na javnoj raspravi. Jedinice lokalne samouprave za ne postizanje rezultata plaćat će penale 

a kazne  su vrlo visoke.  Predloženom odlukom propisan je i način prikupljanja  pojedine vrste otpada 

i način modela izračuna cijena za korisnike te je gospođa  Akšić navela primjere izračuna  koji su 

predloženi u Odluci ( fizičke osobe, iznajmljivači gospodarstvenici). 

Korisnici su podijeljeni u nekoliko grupa.  Zakon i Uredba nalažu da svaki korisnik mora plaćati 

razmjerno volumenu koji je proizveo. Načelnik Općine daje suglasnost na prijedlog cjenika. Općina 

preuzima obvezu plaćanja osobama koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu od strane Centra za 

socijalnu skrb. Troškovi  zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada ( trošak pretovarnih stanica, 

prijevoza od pretovarne stanice do odlagališta/centa za gospodarenje otpadom i trošak obrade i 

zbrinjavanja) se iskazuju kao varijabilni dio cijene javne usluge po litri predanog otpada za pojedenog 

korisnika, a temeljem evidencije o preuzetoj količini otpada. 

 

Predsjednik zahvaljuje na izlaganju. Otvara raspravu. 

 

 

Prvi za raspravu se javio vijećnik Užarević, te je upitao, što  konkretno predložena Odluka znači za 

građane u Općini Plitvička Jezera?  U Odluci se spominju pojmovi kao što su reciklaža dvorišta, 

mobilna reciklaža dvorišta, spremnici, čipovi i dr., te je postavio pitanje,  kada će se to sve uraditi, 

implementacija Odluke? Vijećnik je rekao da je svima jasno da Općina nema sve što nalaže Zakon i 

Uredba.. U prošlom sazivu smo imali dvije tematske rasprave, a posebice za iznajmljivače sa područja 

Općine.  Vijećnik je rekao da se zasigurno svi slažu s ekološkom sviješću i sa svime što ova 

predložena Odluka nalaže, ali se čini da će to biti veliki udar na građane Općine. 

 

 

Koviljka Aškić odgovorila je na postavljena pitanja te je naglasila da je sustav uređen ne bi bilo niti 

vrećica, niti zelenih otoka. Zeleni otoci se moraju ukloniti kada bude mogućnost individualnog 

korištenja što znači da će ostati zeleni otoci ali će obračunsko mjesto nekom korisniku biti na njegovo 

adresi a nekome gdje više korisnika koristi to obračunsko mjesto ( gospođa Aškić dala je primjer). 

Obračunsko mjesto može biti reciklažo dvorište gdje će korisnici sami donosi otpad. Kante moraju 

ostati individualne ili zajedničke ali točno da se zna koji korisnik tu pripada. Cijene će se korigirati 

svake godine na temelju financijskog izvješća Komunalca i plana ulaganja za narednu godinu te u roku 

od 30 dana dužni smo donijeti prijedlog cjenika koji će biti dostavljen Načelniku na suglasnost. 

Prijedlog izrade cjenika treba uključiti širu skupinu ljudi ( iznajmljivače, Vijeće, građane). 

 

U raspravu se uključio vijećnik Luketić . Vijećnik je rekao da svakako treba donijeti ovu Odluku,  da 

je odluka stručna ali za donošenje Odluke trebaju se osigurati uvjeti. Vijećnik je uputio nekoliko 

pitanja za Općinskog načelnika. 
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Gdje se planira reciklažo dvorište? Koje je to Općina ispunila uvjete za donošenje ove Odluke? Iz 

kojih financijski sredstva će Općina sve to financirati? Koliko će imati utjecaja donošenje odluke na 

naše građane  ( fizičke i prave osobe)? Koliko je povećan fiksni dio, a koliko varijabilni dio? Koliko će 

to biti skuplje za građane?  

 

Općinski načelnik  odgovorio je vijećniku Luketiću da su predviđena sredstva  u prijedlogu Proračuna 

pod stavkom komunalna oprema te prijedlog za reciklažo dvorište je u krugu Komunalca 

d.o.o.Korenica. 

 

Koviljka Aškić odgovorila da otpad do pet kilograma može se stavljati i u mobilno reciklažo dvorište. 

Način izračuna cijena je predložen u prijedlogu ove Odluke. Odluka se  mora donijeti do 31. 1. 2018. 

godine a prijedlog cjenika u roku 30 dana od donošenja Odluke. Prije samog donošenja cjenika trebala 

bi se održati java rasprava u kojoj  bi sudjelovala većina stanovnika. Implementacija  

Odluke ide korak po korak iz razloga što se nema dovoljno sredstva i nisu osigurani svi uvjeti, te će 

svi uvjeti možda biti osigurani tek za deset godina.  

 

Vijećnik Luketić, postavio je pitanje, da li se sad može reći, koliko je sad fiksni dio,  a koliko se 

planira? Koliko je sad varijabilni dio i koliko se planira? 

 

Koviljka Akšić odgovorila je na pitanje vijećnika Luketića, da  za sada nitko ne može odgovori  dok 

ne bude prijedlog cjenika koji bi trebao biti u roku od trideset dana od dana Odluke.  

 

Vijećnik  Užarević uključio se u raspravu te je rekao da niti za 30 dana neće se znati  fiksni niti 

varijabilni dio, iz razloga što fiksni dio ovisi o planu poslovanja Komunalca, a varijabilni dio o planu 

ulaganja.  Općinski načelnik je  u materijalima za sjednicu naveo da se planira slijedeća sjednici 

Vijeća  za 15.12.17, te će se tada vidjeti jesu li predviđena sredstva od milijun kuna na poziciji 

komunalna oprema. Vijećnik predlaže: da bivši Općinski načelnik i sadašnji Općinski načelnik izrade 

jedan film te da objasne građanima kako će to izgledati tj. što to građani trebaju očekivati ili ne. 

 

Koviljka Aškić-  prijedlog cjenika ide na suglasnost Općinskom načelniku, nakon dobivanja 

suglasnosti prosljeđuju se izjave prema korisnicima koji će se moći pojedinačno očitovati.  

 

Vijećnik Božić uputio je pitanje za gđa. Akšić, da li je on iz izlaganja gospođe Akšić dobro shvatio da 

se  danas donosi Odluka o načinu pružanja javne usluge  prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada, a  tek za deset godina će se donijeti konačna odluka? 

 

Gđa. Akšić odgovorila da ne. Današnja predložena odluka ako se donese ne ide više na korekciju jer 

obuhvaća sve što je potrebno. 

 

Vijećnik Božić zatražio je od Predsjednik vijeća pauzu. 

 

Predsjednik vijeća odredio je pauzu od pet minuta. 

Nakon pauze Vijeće je počelo sa radom. 

 

Za riječ se javio vijećnik Božić,  koji je rekao budući da se ne zna točno što predloženi model donosi, 

što se mijenja na osnovu postojećeg  modela i što to točno znači za okoliš te će iz tih razloga vijećnici 

“ Nezavisne liste  Aračić – Promjene“ biti suzdržani kod glasovanja. 

 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedložnu Odluku. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 6 glasova „SUZDRŽANIH“ i donijelo  

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 

KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 

( odluka se prilaže uz zapisnik) 
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v 

 

ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI 

 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ predlagatelju Odluke Općinskom načelniku Anti Kovaču. 

Općinski načelnik ukratko je obrazložio prijedlog Odluke. 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog 

Odluke. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je JEDNOGLASNO (13)  usvojilo  

Odluku o osnivanju prava služnosti 

( odluka se prilaže uz zapisnik) 

 

VI 

 

ODLUKA O NAČINU I PRAVILIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ  predlagatelju Odluke Općinskom načelniku, Anti Kovaču. 

 

Općinski načelnik ukratko je izvijestio Vijeća da je prijedlog odluke dostavljen vijećnicima na prvoj 

redovnoj sjednici u radnim materijalima kako bi vijećnici mogli dati svoje prijedloge, mišljenja. U 

prijedlogu odluke u članku 3., dopunit  je jedan stavak ( Načelnik je pročitao) koji nije bio u prijedlogu 

odluke od prije tri mjeseca. 

 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ vijećniku Božiću. 

 

Vijećnik Božić javio za raspravu te je rekao da u ime nezavisnih vijećnika „Nezavisne liste Aračić- 

Promjene“ smatraju da su mjesni odbori nepotrebni.  Razlog tome je što je i inicijativa nezavisnih  

vijećnika bila  da se ugradi u Statut Općine Plitvička Jezera,  da Općinski načelnik i zamjenik 

Općinskog načelnika  jedanput ili dvaput godišnje ( ili više puta ovisno  po potrebi) obiđu naselja u 

Općini i da održe javne tribine ili okrugli stol. Također drže da je to samo širenje administracije te što 

se tiče izlaznosti na izbore ako se ide samo za mjesne odbore po anketama je izlaznost oko 15 % - 

20%.  Mišljenja su da bi mjesni odbori bili samo postavljenje pijuna, ešalona  i na koncu fingiranje  

demokracije.  

 

Načelnik Kovač odgovorio da je raspoloženje građana Općine da se održe izbori za mjesne odbore. 

Nadalje, rekao je kako su i bivšu vlast tužili Ministarstvu uprave radi ne održavanja izbora za mjesne 

odbore. Ministarstvo uprave je odgovorilo da je Zakonska obveza da se održe izbori za mjesne odbore.  

Smatra da se upravo osnivanjem mjesnih odbora stječe demokracija te je dodao da je njegovo 

mišljenje kako su mjesni odbori  i da olakšaju  rad  službi Općine. Članovi Nezavisne liste „Stop“ neće 

ići na izbore mjesnih odbora kao Nezavisna lista „Stop“ ali će podržati novoizabrane ljude.  

 

Vijećnik Božić  replicirao Općinskom načelniku te je napomenuo da će izlaznost na izbore biti vrlo 

mala, te da građani od toga neće dobiti ništa, jednino oni koji uđu  mjesne odbore možda će dobiti 

šansu za zapošljavanje ili nešto drugo.  Vijećnik Božić je još jedanput ponovio prijedlog vijećnika  

„Nezavisne liste Aračić- Promjene“. 
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Predsjednik vijeća riječ daje vijećniku Majetiću. 

 

Vijećnik Majetić osvrnu se na zadnju sjednicu Vijeća gdje je postavio pitanje Općinskom načelniku 

vezano za osnivanje Mjesnih odbora .  Na prošloj sjednici dobio je odgovor od načelnika da se 

priprema prijedlog o broju mjesnih odbora ali da bi se prije toga trebao mijenjati Statut. Na današnjoj 

sjednici je prijedlog Odluke, a nema prijedloga izmjena Statuta. Vijećnik je postavio pitanje, zašto? 

 

Općinski načelnik dao je odgovor, da je na zadnjoj sjednici Vijeća odgovorio da su razmišljali o 

promjeni broja mjesnih odbora a da bi se izmijenio broj mjesnih odbora onda se mora ići i u izmjenu 

Statuta. Načelnik je rekao da su odustali i zadržali isti broj mjesnih odbora ali su  dodali novi stavak u 

članku 3. prijedloga odluke ( mjesni zbor).  

 

Vijećnik Božić se javio za riječ, te je rekao da  Zakon ne obvezuje ukoliko izbori nisu provedeni prije 

stupanja na snagu Zakona ( iz 2003 ili 2004. g.) što  u ovome slučaju to upravo i jest,  da ne bi bilo 

zabune da se moraju održati. 

 

Općinski načelnik ponovio je odgovor od Ministarstva uprave. 

 

Vijećnik Luketić se uključio u raspravu te je rekao da nije zakonska obveza ukoliko  nisu provedeni 

izbori. Izbori za mjesne odbore nisu nikada provedeni. 

 

Zamjenik općinskog načelnika Franjo Anđić pročitao je vijećnicima odgovor od Ministarstva uprave 

te je pojasnio da u Statutu Općine  pišu mjesni odbori,  te je Općina dužna provesti izbore za mjesne 

odbore a da nisu navedeni u Statutu onda Općina ne bi bila dužna provesti mjesne odbore. 

 

U raspravu se uključio vijećnik Bubalo te je naglasio da u zadnjih dvadeset godina neka sela  i zaseoci 

nisu imali  niti vijećnike da ih zastupaju u Općinskom vijeću. Naglasio je da se nada da će kroz mjesne 

odbore čuti glas naroda, što znači njihovi problem, zahtjevi.  Do sad lokalnoj vlasti nije odgovaralo da 

budu mjesni odbori  te Vijećnik podržava prijedlog Odluke. 

 

Vijećnik Božić uključio se u raspravu  te je napomenuo kako je  govorio iz primjera iz prakse, da 

građani ništa ne dobivaju ako imaju mjesne odbore,  samo pojedinci.  Smatra da stanovništvo Općine 

također neće ništa dobiti s osnivanjem mjesnih odbora. Kao što je već rekao to je  sitno politikantstvo.  

 

Vijećnica Poznanović u raspravi je rekla da je i stranka SDP-a zatražila još od bivše vlasti osnivanje 

mjesnih odbora.  Naglasila je da su pojedina sela zanemarena jer nemaju svojih predstavnika te smatra 

da će kroz mjesne odbore lakše rješavati svoje probleme. Vijećnica podržava prijedlog Odluke.  

 

Vijećnik Božić u raspravi je rekao da nije problem u iznošenju problema nego u rješavanju istog. 

Poziva na primjere iz prakse i na izlaznost pri izboru za mjesne odbore.  

 

Vijećnik Luketić je rekao da  u ime kolega vijećnika (HDZ-a) podržavaju prijedlog Odluke i iz razloga 

što treba izići u susret građanima koji većinom žele izbore za mjesne odbore. 

 

Nitko se od prisutnih nije javio više za raspravu te je Predsjednik vijeća zaključio raspravu i dao na 

glasovanje prijedlog Odluke. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 glasa 

„SUZDRŽANA“ i donijelo  

 

ODLUKA O NAČINU I PRAVILIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

( ODLUKA SE PRILAŽE UZ ZAPISNIK) 
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VII 

 

ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3) 

 

Predsjednik vijeća dao je obrazloženje predložene Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

Rastovača. Vijećnici su u materijalima dobili prijedlog odluke. 

Predsjednik nakon izlaganja otvorio je raspravu. 

 

Za raspravu se javio vijećnik Luketić te je rekao da u pravilu  treba biti više transparentnosti. U 

prošlom sazivu Vijeća na sjednicama svaki put je bio prisutan i investitor koji bi prezentirao svoj 

projekt.  Podržava projekte, investicije ali je mišljenja da bi bilo dobro da je gospodin bio prisutan na 

sjednici i predočio Vijeću o kojem se projektu radi i što se planira.  

 

 

Općinski načelnik Kovač rekao je da vijećnici odluče svatko po svome nahođenju. Načelnik je rekao 

da je njegovo mišljenje da se prvo trebao donijeti Strateški plan razvoja Općine te nakon toga 

Prostorni plan ali smatra isto tako da su investitori ozbiljni. 

 

Vijećnik Luketić je naglasio da bi bio oprezniji i pozvao investitore da predoče Općinskom vijeću što 

bi oni to radili ( održe prezentaciju projekta). 

 

Predsjednik vijeća ukazao je vijećnicima da u članku 6., predložene odluke imaju parametri 

kategorizacije, koeficijent izgrađenosti i dr., ali naglašava da je možda u pravu vijećnik Luketić da su 

investitori trebali održati prezentaciju projekta. 

 

Nije bili više rasprave. Predsjednik daje na glasovanje predloženu Odluku. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 4 glasa „ZA“ 0 „PROTIV“ i 9 glasova 

„SUZDRŽANIH“. 

Predsjednik nakon glasovanja konstatira da odluka nije usvojena. 

 

 

VIII 

 

ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA  1 (E) 

(T1/T2) 

 

Predsjednik vijeća ukratko je obrazložio prijedlog odluke te je dao na raspravu. 

Nije bilo rasprave. Predsjednik daje na glasovanje predloženu odluku. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 4 glasa „ZA“ 0 „PROTIV“ i 9 glasova 

„SUZDRŽANIH“. 

Nakon provedenog glasovanja Predsjednik vijeća konstatirao je da odluka nije usvojena. 

 

IX 

 

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI SUD U 

KARLOVCU- STALNA SLUŽBA U GOSPIĆU 

 

Predsjednik vijeća daje riječ Općinskom načelniku. 

Općinski načelnik ukratko je obrazložio prijedlog za imenovanje sudaca porotnika. Prijedlog za sudca 

porotnika predlaže se gosp. Milu Grbca,  te da dugih prijedloga nije bilo. 
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Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Riječ daje vijećniku Božiću. 

 

Vijećnik Božić javio se za riječ te je iznio kako je zanimljivo da jedini u Općini Plitvička Jezera za 

mjesto  sudca porotnika može samo konkurirati gosp. Grbac.  Obratio se  Općinskom načelniku te 

rekao da rade isto što je radio HDZ-e, a to je „uhljebljivanje“. 

 

Općinski načelnik upitao je vijećnika Božića,  da li vijećnik želi biti sudac porotnik jer je mišljenja da 

će mu to mjesto vrlo radno prepustiti gosp. Grbac. 

 

Za raspravu se javio vijećnik Luketić koje je rekao da će oni podržati prijedlog za sudca porotnika i iz 

razloga što  upravo gosp. Grbac ima iskustva u radu kao sudac porotnik te je rekao da želi demantirati 

vijećnika Božića a to je da je HDZ-e zapošljavao putem Javnog natječaja a „Nezavisna lista „Stop“ 

bez javnog natječaja. 

 

Nije bilo više rasprave. Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 10 glasova „ZA“, 0 PROTIV“ i 3 glasa 

„SUZDRŽANA“ te je utvrdilo 

 

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI SUD U 

KARLOVCU- STALNA SLUŽBA U GOSPIĆU 

( prijedlog se prilaže uz zapisnik) 

 

 

X 

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA U 

VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. 

Za riječ se javio vijećnik Luketić te je postavio pitanje za Općinskog načelnika. Ako je u rebalansu 

proračuna planiran prihod od prodaje službenog vozila u dosta većem iznosu preko 200 tisuća kuna, 

kako to da se sad prodaje u manjem iznosu od 160 tisuća kuna? 

Općinski načelnik odgovorio da je na stavci prihoda od prodaje službenih vozila Laguna i Talisman. 

Lagunu je bivši načelnik prodao za 49 tisuća kuna osobi koja surađuje sa Općinom ( Zavod za 

prostorno uređenje- Gospić). 

Nije bilo više rasprave. Predsjednik daje na glasovanje predloženu točku. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 6 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i donijelo 

Odluku o izmjenama odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera 

( odluka se prilaže uz zapisnik) 

 

XI 

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVE 

ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

KATASTARSKE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I PRIJEBOJ 

 

Predsjednik vijeća riječ je dao Općinskom načelniku, Anti Kovaču.  

 

Općinski načelnik ukratko je rekao da su vijećnici upoznati sa prijedlogom  Odluke o izmjerama….,. 

Napomenuo je da se u članku 9., predložene odluke govori o tome da će Općina donijeti posebnu 

odluku kojom će djelomično ili u potpunosti osloboditi od obveze sufinanciranja nositelja prava na 

nekretninama koji su stalni korisnici zajamčene minimalne naknade i dr.,  predloženom odlukom 

određuje se visina sredstava kojima fizičke i pravne osobe sudjeluju u sufinanciranju. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
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Vijećnik Božić postavio je pitanje za Načelnika, da li se to odnosi na vlasnike u naselju Korenica? 

 

Općinski načelnik odgovorio je da se to odnosi na k.o. Plitvička Jezera i k.o. Prijeboj, vlasnici parcela 

na tim Katastarskim općinama. Ova predložena odluka ne odnosi se za naselje Korenica. 

 

Vijećnik Užarević uključio se u raspravu. Vijećnik Užarević naglasio je da prijedlog odluke nije 

usklađen sa Ugovorom koji je bio predočen vijećnicima na prvoj izvanrednoj sjednici Općinskog 

vijeća. Na prvoj izvanrednoj sjednici izglasan je Ugovor o javnim uslugama….( koju je pozicija 

usvojila) u kojem je pisalo da 70% sufinancira JU NP „Plitvička jezera“ a 30% Općina Plitvička 

Jezera na čemu je vijećnik  čestitao Općinskom načelniku da bi sad u predloženoj odluci u članku 

3.,prijedloga Odluke ide se na opterećivanje vlasnika parcela. Nadalje, vijećnik je napomenu da u 

samome Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ nalazi se  3600 hektara privatne zemlje  vlasnici su 

stanovnici Općine u 90% . U članku 4., predložene Odluke stoji da će vlasnici plaćati jedan hektar u 

iznosu od 2200 kuna što je neprihvatljivo. Bivša vlast je u predugovoru stavila omjer 50%/50% i gdje 

bi vlasnici plaćali određenu cijenu od 1000- 1200 kuna( stanovnici). U članku 3.predložene odluke 

piše da će Općina samo platiti razliku. U Ugovoru jasno piše da će Općina platiti iznos od 

2.695.425,60 kuna a u prijedlogu današnje odluke piše da će to vlasnici platiti. Moli pojašnjenje. 

 

Općinski načelnik odgovorio je da vijećnik Užarević nije dobro shvatio prijedlog Odluke. Vlasnici 

parcela plaćaju po posjedovnom listu bez obzira koliko vlasnik ima parcela u posjedovnom listu.  Na 

početku izmjere ne možete predvidjeti koliko će biti vlasnika, možete jedino znati točan broj 

posjedovnih listova. Načelnik je dodao da mu nije jasno kako je bivša vlast planirala iznos od 900 

tisuća kuna za katastarske izmjere u tri godine. Poznato je svima da je iznos katastarskih izmjera oko 

5,5 milijuna kuna. 

 

Vijećnik Užarević pročitao je članak 4., Ugovora o  javnim uslugama…, te je naglasio da prijedlog 

Odluke na današnjoj sjednici nije u skladu s Ugovorom. 

 

Općinski načelnik odgovorio da je Općina nositelj katastarske izmjere te da Općina mora zaposliti još 

jednu osobu koja će  koordinirati sufinanciranje. Ugovor je potpisan između Općine i Parka, a 

posebnom Odlukom Vijeća obvezuju vlasnike parcela da plate svoj dio. 

 

Vijećnik Užarević je pročitao članak 5. , Ugovora u kojem se točno navodi dinamika plaćanja Općine 

Plitvička Jezera i JU NP Plitvička jezera i ne spominju se vlasnici ( stanovnici Općine) a u prijedlogu 

Odluke sa današnje sjednice  Općinski načelnik govori da će to netko drugi platiti a ne Općina 

Plitvička Jezera. 

 

Općinski načelnik  odgovorio je  da će Općina plaćati po ispostavljenim situacijama te će Općina 

ispostavljati račune vlasnicima, vlasnici će uplaćivati u Općinski računa ali naravno prije toga Općina 

mora osigurati sredstva u svome Proračunu za taj dio jer će se i vlasnicima omogućiti plaćanje u 

ratama. 

 

Vijećnik Užarević u prijedlogu današnje Odluke u članku 3., piše iznos od 2.695.425,60 kuna,  

upravno iznos iz Ugovora. Vijećnik postavlja pitanje zašto se onda nije odmah napisalo da će plaćanje 

biti po posjedovnim listovima  i napravljen izračun po posjedovnim listovima,  nego je upravo napisan 

iznos koji  treba participirati Općina Plitvička Jezera iz Ugovora o javnim uslugama temeljem članka 

4. i 5. ugovora. 

 

Predsjednik vijeća se uključio u raspravu te je odgovorio vijećniku Užareviću da se na temelju 

elaborata – posjedovnih listova upravo došlo do iznosa. 

 

Općinski načelnik odgovorio je da je obveza Općine da plati Izvođaču temeljem Ugovora, te da je 

Općina u jednu ruku jamac ako građani ne budu mogli platiti. 
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Vijećnik Luketić je pitao u kojem iznosu sudjeluje Općina Plitvička Jezera, a u kojem iznosu vlasnici-

građani? 

 

Vijećnik  Užarević zatražio je da se svim vijećnicama na slijedećoj sjednici dostavi popisani Ugovor o 

javnim uslugama, koji je bio predočen na prvoj izvanrednoj sjednici, te je rekao da ima sad pravo 

sumnjati iz razloga što se spominje nekoliko iznosa i načini plaćanja. 

 

Vijećnik Božić je postavio pitanje, da li postoji mogućnost da će Općina snositi 0% iznosa a u 

Ugovoru stoji 30%. 

 

Općinski načelnik odgovorio da je Općina nositelj. Općina je potpisala Sporazum sa Geodetskim 

zavodom i Parkom,  a temeljem Zakona Općinsko vijeće može donijeti Odluku da katastarske izmjere 

sufinanciraju i vlasnici. 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje predloženu Odluku. 

Općinsko vijeće je glasovalo sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽANA i 

donijelo 

Odluku o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Plitvička 

Jezera za katastarske općine Plitvička Jezera i Prijeboj 

( odluka se prilaže uz zapisnik) 

 

XII 

 

Odluka o davanju suglasnosti  na Odluku  Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Za raspravu se javio vijećnik Užarević koji je rekao da podržava prijedlog Odluke, ali ne može 

Općinsko vijeće donijeti odluku da se nekoga oslobodi plaćanja smještaja,  a da se ne zna tko će 

plaćati smještaj djece obitelji Jeremić, te je rekao da se u Odluci pozva na članak 32. Statuta Općine u 

kojem to ne piše. Morate staviti u odluci tko snosi troškove. 

 

Općinski načelnik je odgovorio da će troškove snositi Općina Plitvička Jezera. 

 

Predsjednik vijeća predlaže dopunu ( članak 3. predložene Odluke) da  glasi: troškove besplatnog 

boravka u vrtiću djece predškolske dobi obitelji Jeremić, do kraja pedagoške 2017/2018. godine, snosit 

će Općina Plitvička Jezera iz svojih sredstva. 

 

Nije bilo više rasprave. Predsjednik je dao na glasovanje predloženu Odluku uz dopunu.  

Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera je JEDNOGLASNO (13) usvojilo Odluku o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici. 

( odluka se prilaže uz zapisnik) 

Predsjednik vijeća zaključio je rad sjednice u 20,50. 

 

 

Zapisničarka                                                                             Predsjednik vijeća 

Marijana Jandrić                                                                        Ante Bionda, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


