1

ZAPISNIK
sa šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane dana,
01 . veljače 2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s početkom u
18:00 sati.
Sjednicu u 18:00 sati otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda.
Na sjednici su nazočni:
1. Boris Luketić
2. Anto Božić
3. Tomislav Užarević
4. Ivan Majetić
5. Ante Bionda
6. Marko Maračić
7. Maja Miljanović
8. Sandra Skender
9. Zdravko Žigić
10. Jovo Bubalo
11. Roža Poznanović
Odsutni vijećnici: Ivana Ivančević
Antonio Kostelac – 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.
Predstavnik medija: Portal „Lika plus“ Pero Aračić.
Sjednica se tonski snima.
Zapisničarka: Marijana Jandrić.
Predsjednik vijeća otvorio je šestu redovnu sjednicu Općinskoga vijeća, te pozdravio sve nazočne i konstatirao
da je prisutno 11 članova od 13 članova Vijeća. Predsjednik vijeća izvijestio vijećnike da je došao Naputak
svim jedincima lokalne samouprave a vezano za usklađenost Statuta Općina s novim Zakonom, te predlaže
povlačenje predloženih točaka dnevnog reda i to: točka 3. i točka 4., koje će biti predložene na slijedećoj
sjednici Vijeća. Predsjednik dao predloženi dnevni red na raspravu.
Nije bilo rasprave i prijedloga.
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje predloženi dnevni red.
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) usvojilo
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AKTUALNI SAT,
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. (pete) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
PRIJEDLOG ODLUKE O PARTICIPACIJI TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U
PREDŠKOLSKOJ USTANOVI DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ KORENICA
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA U 2018. GODINI
IZVJEŠĆE POVJERENSTVA O PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA O PRODAJI OSOBNOG
VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
PRIJEDLOG ODLUKE O ZAMJENI OSOBNOG VOZILA TALISMAN U VLASNIŠTVU
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UREĐENJE OKUĆNICA,
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA
NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I MLADIM POSLOVNIM
SUBJEKTIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE (POTPORE MALE VRIJEDNOSTI),
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10. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA POTPORU STVARANJA
NOVIH I UREĐENJA INFRASTRUKTURE
POSTOJEĆIH MALIH OBITELJSKIH
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U SVRHU STVARANJA DODATNIH
TURISTIČKIH SADRŽAJA,
11. ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U LOKALNU
AKCIJSKU GRUPU (LAG)-LIKA
12. RAZNO.

I
Aktualni sat
Vijećnik Anto Božić, pozdravio je sve nazočne na sjednici. Postavio je dva pitanja za Općinskog načelnika.
Prvo pitanje se odnosilo na Proračun Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu, da li Načelnik smatra da je
Proračun za 2018. godinu loš? Vijećnik Božić navodi da je na zadnjoj sjednici Vijeća uložio dva amandmana
od kojih niti jedan amandman nije usvojen te da je jedan od amandmana bio povećanje stavke za novorođenu
djecu. Vijećnik je naglasio kako on nema ništa protiv uređenja groblja ali da se za groblja izdvaja 500 tisuća
kuna, a za novorođenčad samo 120 tisuća kuna je katastrofalno. Postavio je potpitanja Općinskom načelniku.
Koji je stav načelnika? Budući da načelnik pred kamerama govori da je to bio dobar prijedlog a iza kamera
govori nešto drugo. Je li to bio dobar prijedlog, ako je, zašto onda nije usvojen? Vijećnik je postavio pitanje, da
li se možda odgovor krije u intervju koji je dao gsp. Milan Prica za srpske Novosti( 11.6.2017.), da će podržati
novu vlast ali da imaju neke uvjete, a ti uvjeti su sigurno uređenje groblja. Je li to politička trgovina? Vijećnik je
napomenuo da neće odustati dok god se ne poveća naknada za novorođenu djecu te će na svakoj sjednici
inzistirati na tome.
Drugo pitanje, vijećnika Božića zašto je povećan porez sa 5% na 8% u Općini Plitvička Jezera? Budući da je
Vlada Republike Hrvatske u 2018. godini donijela novu Odluku o financiranju jedinica lokalnih samouprava.
Načelnik Kovač odgovorio je kako nema potrebe odgovoriti na prvo pitanje iz razloga što je već odgovorio na
sjednici kad je bila rasprava o Proračunu. Smatra da pitanje koje je vijećnik Božić postavio besmisleno pitanje,
te je odgovorio da je Proračun loš ne bi ga predložio Općinskom vijeću a Vijeće ga usvojilo, nadalje je rekao da
odgovorno tvrdi da je vijećnik Božić htio ili da je bio dobronamjeran on bi svoj amandman predložio do
1.12.2017. godine, kao što je predložio vijećnik Majetić te isti usvojen.
Načelnik Kovač, odgovorio je vijećniku Božiću kako on zasigurno misli da će vlast samo uređivati pravoslavna
groblja, a najveći dio koji će se uređivati je katoličko groblje te da Gsp. Prica nije postavio nikakav uvjet za
groblja. Groblja i uređenje grobalja su dužnost i obveza lokalne samouprave.
Načelnik je odgovorio vijećniku Božiću vezano za povećanje naknade novorođenčadi, da će vlast donijeti
odluku o povećanju naknade kad ona to bude htjela, te da vijećnik Božić mora biti svjestan da je on opozicija.
Osobno smatra da je bolja dugoročna mjera smanjenjem cijene vrtić za 30%, nego da se nekome da jednokratni
iznos od tisuću eura.
Nadalje je odgovorio vezano za pitanje prireza poreza na dohodak te je naglasio da porez može biti i socijalni.
Povećanje prireza na dohodak će osjetiti naviše građani koji imaju deset i više tisuća kuna plaću te samci možda
između 70- 100 kuna na plaću te se na osnovu toga poreza stvorila sredstva za smanjenje plaćanja vrtića
roditeljima za 30% .
Vijećnik Božić dao je repliku na odgovore načelnika Općine. Vijećnik je rekao da Općinski načelnik zvuči gore
nego bilo koji HDZ-ovac u Hrvatskoj, te se obratio Načelniku da pogleda što govore oporbeni zastupnici o
porezu, da je građanima dosta nameta, a načelnik Kovač povećava porez u Općini Plitvička Jezera.
Načelnik je najavljivao demokraciju, a ovdje osporava predložene amandmane. Vijećnik je upitao Načelnika, da
li Načelnik zna što je aktualni sat, kad je govorio u izlaganju da neće pričati o Proračunu, da li Načelnik smatra
da se on kao vijećnik treba najaviti kod Načelnika da bi podnio amandman, da li Načelnik očekuje da se njemu
netko podređuje? Načelnik minimalizira Poslovnik, Statut i sve ostalo. Vijećnik Božić je rekao da Načelnik
implicira kada govori o katoličkim i pravoslavnim grobljima. Vijećnik je rekao da njega osobno boli jer iz
Korenice odlazi pet pravoslavaca , a Načelnik implicira o kojem se groblju radi te je naglasio da se uopće ne
radi o pravoslavcima i katolicima, nego ako se ovako nastavi Općina će jedino i uređivati groblja.
Predsjednik vijeća, upitao je vijećnika Božića, da li traži odgovor od načelnika.
Vijećnik Božić odgovorio da ne, da je samo dao repliku na odgovor od načelnika.
Za pitanja se javio vijećnik Luketić. Pozdravio je sve nazočne na sjednici. Vijećnik je postavio dva pitanja za
Općinskog načelnika.
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Prvo pitanje bilo je vezano za reciklažno dvorište. Na kojoj se lokaciji planira reciklažno dvorište, i hoće li biti
pretovarna stanica?
Drugo pitanje, vijećnik Luketić postavio je vezano za Asistenta u nastavi, te je prije postavljenog pitanja rekao
da podržava financiranje asistenata u nastavi i prošla vlast je financirala asistente u nastavi te je uputio pitanje za
načelnika, zašto jedna asistentica u nastavi nije dobila plaću za dvanaesti mjesec prošle godine? Koji su razlozi?
Hoće li plaću dobiti u što skorijem roku?
Načelnik Kovač dao je odgovore na pitanja. Reciklažno dvorište će biti u krugu Komunalca d.o.o. Korenica, te
će u krugu Komunalca biti jedan dio zatvorenog tipa i jedan dio otvorenog tipa. Za reciklažno dvorište
napravljen je idejni projekt te ishodovana suglasnost i ide se na glavni projekt. Struka preporučuje da
reciklažno dvorište bude blizu centra iz razloga što sami građani mogu dostavljati otpad. Pretovarna stanica za
županiju će biti u Otočcu, pa zatim Karlovac – Babina Gora. Općina Plitvička Jezera će imati jednu manju
sortirnicu u skladu s potrebama.
Načelnik je odgovorio na drugo pitanje te je u odgovoru rekao da je asistent dobio plaću za dvanaesti mjesec i da
je ove godine asistent prvi put dobio božićnicu. Napomenuo kako je ravnateljica Škole trebala predvidjeti
sredstva još za prošlogodišnji proračun za božićnicu i regres, te da će u dogovoru sa JUO Općine vidjet na koji
način i kako izvršiti isplatu regresa.
Vijećnik Užarević javio se za riječ. Pozdravio je sve prisutne na sjednici. Postavio je jedno pitanje za Općinskog
načelnika. Prije postavljenog pitanje se osvrnuo na prošlu sjednicu Vijeća, gdje je ovo Vijeće donijelo Program o
predškolskom odgoju. Vijećnik je rekao da je dobio informaciju kako se oko vrtića ili u vrtiću pojavile sporne
slikovnice (LGBT) koje su financirane od strane Francuskog konzulata, te je postavio pitanje Općinskom
načelniku, što je poduzeo da se takvo što ne dogodi? Da li ima konkretne informacije od ravnateljice vrtića?
Načelnik Kovač odgovorio je kako nema tu informaciju te da će zatražiti očitovanje od ravnateljice vrtića.
Vijećnik Užarević je zatražio da mu se na slijedeću sjednicu Vijeća dostavi pisani odgovor.
Predsjednik vijeća zatražio je od Općinskog načelnika da dostavi pisani odgovor vijećniku Užareviću na
slijedećoj sjednici Vijeća.
Nije bilo više pitanja. Predsjednik vijeća zaključio je Aktualni sat.
Na sjednici prisutan direktor Komunalca d.o.o. Korenica.
II
Usvajanje zapisnika
Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda, te je pitao vijećnike, da li
imaju primjedbe na zapisnik sa pete redovne sjednice Vijeća.
Za riječ se javio vijećnik Božić te iznio primjedbe na zapisnik sa pete sjednice Vijeća.
Primjedbe na zapisnik vijećnika Božića su:
- u zapisniku piše Ante Božić, umjesto Anto Božić,
- na stranici 16., zapisnika piše: vijećnik Ante Božić daje repliku na
zadnje izlaganje načelnika…, moli ispravku jer nije on dao repliku na izlaganje načelnika nego je
vijećnik Boris Luketić, te napominje koliko se to činilo omaška ili greška, u pitanju su optužbe.
Ispravak:
Vijećnik Boris Luketić daje repliku na zadnje izlaganje načelnika. Ne zna zašto se njega dovodi u vezu
sa svim ljudima iz HDZ-a. Zna kako su ljudi zaposleni i zašto, zna kako je iniciran prosvjed na mostu i
čije je to autorsko djelo. Zna gdje je njegov otac i on sigurno nije u Gospiću. Navodi kako načelnik ima
podršku ljudi koji su uzimali gorivo, koji su krali vodu itd. To govori o poštenju ljudi nezavisne liste Stop.
-

-

Na stranici 16., zapisnika, nedostaje jedna cijela rečenica kada je citirao članak 55. Poslovnika,
vijećnik moli da se napiše puna rečenica koju je on izgovorio.
Ispravak zapisničara: Rečenica iz čl. 55. Poslovnika, koju je pročitao vijećnik Božić je: Iznimno,
ako se većina članova Vijeća složi, svaki član Vijeća može
amandman na prijedlog akta podnijeti na samoj sjednici u tijeku rasprave i do zaključenja rasprave
pisano ili usmeno uz obrazloženje.
Na stranici 17., zapisnika, cijeli amandman je napisan/ prepisan, zašto nije napisano tko ulaže amandman.
Ispravak zapisničara: amandman na prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
uložio vijećnik Anto Božić.
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-

Na stranici 17., zapisnika, gdje je vijećnik Maračić pitao, zašto baš iz stavke uređenja komunalne
infrastrukture. Vijećnik Božić je rekao da je jasno naznačio kako ne bi došlo do zabune da je on
protiv komunalne Infrastrukture: uređenje groblja, ograda i staza.
Ispravak zapisničara: odgovor vijećnika Božića na pitanje od vijećnika
Maračića sa pet sjednice Vijeća, pregledom tonske snimke, glasi : „mislim da sam stavio konkretno uređenje groblja, ograda i staza, budući da sam vidio da je tamo najveći iznos od pola
milijuna kuna, smatram da je tu možda najbolje bilo umanjiti sto tisuća kuna, jer tu konkretno stoji uređenje groblja, ograda i staze“.
Stranica 18., zapisnika, kod glasovanja za amandman, ima više prebrojanih glasova nego prisutnih
vijećnika, u zapisniku piše : 4 glasa „za“ , 1 suzdržan i 6 protiv.
Ispravak zapisničara: Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 4 glasa „ZA“, 6
glasova „Protiv“ i 0 „Suzdržanih“ i nije usvojilo amandman vijećnika Božića.

Stranica 22., zapisnika, kod glasovanja za amandman, jedan je glas više na osnovu prisutnih vijećnika, 3 glasa „ZA“, 6 „PROTIV“ i 1“SUZDRŽAN“
Ispravak zapisničara: pri glasovanju za amandman vijećnika Božića na
Socijalni Program u 2018. godini, točno u zapisniku stoji sa pet sjednice
( 3 za, 6 protiv, 1 suzdržan).
- Primjedba - kod glasovanja za program održavanje komunalne infrastrukture.
U zapisniku sa pete sjednice piše: 7 za, 3, protiv i 1 suzdržan.
Ispravak zapisničara: Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,
2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“.
Vijećnik Božić napomenuo da ima još niz grešaka koje treba ispraviti, te je napomenuo da je zapisnik dokument, ovakav zapisnik koje je napisan je prava „lakrdija“. Vijećnik je
zatražio da se unesu primjedbe u zapisnik i dostave uz materijale na slijedećoj sjednici Vijeća.
Predsjednik vijeća, zatražio je da se unesu primjedbe od vijećnika Božića u zapisnik sa šeste sjednice Vijeća.

-

Vijećnik Luketić, zahvaljuje vijećniku Božiću te je dao sugestiju da se zapisničar potpiše na zapisnik koji se
dostavlja u materijalima za sjednicu Vijeća.
Nije bilo više primjedbi, te je Predsjednik vijeća dao na glasovanje zapisnik uz ispravke.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 10 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“.
Općinsko vijeće usvojilo je zapisnik sa pete sjednice.
Predsjednik vijeća prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda, izvijestio je vijećnike da u predloženim
odlukama postoji neusklađenost kod stupanja na snagu akata te je dao prijedlog da u svim odluka koje ovo
Vijeće usvoji stoji: Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko –
senjske županije.
Drugih prijedloga nije bilo, te je Predsjednik dao prijedlog na glasovanje.
Općinsko vijeće je Jednoglasno (11) usvojilo prijedlog.

III
PRIJEDLOG ODLUKE O PARTICIPACIJI TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKOJ
USTANOVI DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ KORENICA
Predsjednik vijeća uvodu riječ dao je Općinskom načelniku Kovaču.
Prijedlog odluke vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu Vijeća.
Općinski načelnik Kovač, ukratko je dao objašnjenje prijedloga Odluke, te je napomenu kako se već o ovome
prijedlogu Odluke razgovaralo, te se predlaže da osnivač vrtića Općina Plitvička Jezera u 2018. godini sudjeluje
sa 30% iznosa utvrđene cijene koje snose roditelji- korisnici usluga Dječjeg vrtića, na taj način da će se smanjiti
za 30% cijena boravka djece u
vrtiću koju roditelji plaćaju.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
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Vijećnik Božić, javio za raspravu, podržati će predloženu odluku, ali stoji iz svojih izjava da to nije nikakva pomoć nego samo prebacivanje s jednog opterećenja na drugo i da ne vidi nikakvu konkretnu pomoć.
Vijećnik Luketić uključio se u raspravu, te je rekao kako se slaže sa izlaganjem vijećnika Božića i prijedlogom
odluke ali ga zanima od kuda i na koji način će Općina osigurati sredstva od 30 %? Da li će se sredstva umanjiti
sa: didaktike, prehrane ili nešto drugo?
Načelnik Kovač, odgovorio je da će se sredstva osigurati od prihoda Općine, te se neće dirati
didaktika vrtića, niti sredstva na stavci vrtića. Načelnik je rekao da se slaže da treba doći do poreznog rasterećenja, ali Općina nije trenutno u toj poziciji i moramo biti svjesni kako nemamo niti vodovod, kanalizaciju, ceste i
da porez može biti i pravedan na način da se porez uzima više od onih koji imaju, nego od onih koji nemaju, te
da je bit toga ako je dobra vlast ti porezi će biti dobri jer će se vratiti građanima natrag.
Vijećnik Luketić, nije zadovoljan odgovorom od načelnika. Načelnik je odgovorio više na pitanje vijećnika Božića nego na njegovo postavljeno pitanje.
Vijećnik Luketić, traži konkretan odgovor, a to je: otkud Načelnik planira osigurati 30% sredstva za Vrtić? Vijećnik je rekao kako nema ništa protiv da Vrtić bude i besplatan, ali tek kad se za to stvore uvjeti.
Općinski načelnik, u odgovoru je rekao da će sredstva biti osigurana i da već jesu osigurana iz stavki na kojima
se ove godine dosta uštedjelo kao na primjer: 100 tisuća kuna ( zaštitar koji je bio na porti Općine), klizalište u
iznosu od 170 tisuća kuna, Novogodišnji doček koji je bio u iznosu od 200 tisuća kuna, ove godine je iznosio
oko 40 tisuća kuna, kićenje Općine iznos od 100 tisuća kuna, a ove godine 23 tisuće kuna, iz tih stavki se uštedjelo oko 500 tisuća kuna.
Vijećnik Luketić, dao je repliku na odgovor načelnika. Načelnika je dao odgovor koji nema veze sa njegovim
postavljenim pitanjem i prijedlogom Odluke na današnjoj sjednici Vijeća te se iz odgovara vidi da Načelnik
nema konkretan odgovor.
Vijećnik Božić, uključio se u raspravu te je iznio svoje mišljenje da Načelnik vješto izbjegava neke stvari, te je
iznio kako je Načelnik u kampanji obećavao bazene, zabavni park, mljekare i dr.., a znao je da je komunalna
infrastruktura katastrofa. Vijećnik, napominje da stotine Općina u Republici Hrvatskoj imaju 0% prireza poreza
na dohodak.
Općinski načelnik Kovač i vijećnik Božić, u raspravi su se razgovarali o Rebalans Proračuna Općine Plitvička
Jezera koji je bio na sjednici Vijeća, o amandmanima koje je vijećnik Božić uputio na sjednici Vijeća na prijedlog Proračuna za 2018. godinu.
Predsjednik vijeća je opomenu načelnika i vijećnika Božića da nije tema dnevnog reda Rebalans i Proračun
Općine, zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog odluke.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 8 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ i usvojilo
ODLUKU O PARTICIPACIJI TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKOJ
USTANOVI DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ KORENICA
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
IV
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE
POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA U 2018. GODINI
Predsjednik vijeća, riječ je dao v.d. pročelnici Marini Polić.
Prijedlog odluke vijećnici su dobili u materijalima za sjednicu Vijeća.
v.d. pročelnica, Polić- ukratko je dala objašnjenje prijedloga Odluke za redovito financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Božić se javio za raspravu, te je dao prijedlog da se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosu od 85 tisuća kuna prebaci za naknadu za novorođenu djecu.
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Općinski načelnik Kovač, dao je prijedlog. Ako se ne usvoji prijedlog od vijećnika Božića, predlaže da se vijećnik Božić odrekne svojih sredstva, a drugi vijećnici ne trebaju.
Vijećnik Božić dao je repliku, da Načelnik Kovač ne zna kako stvari funkcioniraju, te je rekao da on osobno
neće vidjeti niti lipe sredstva. Sredstva idu na račun HDZ-a. Vijećnik Božić je napomenuo da je nebitno o kome
se radi, ali kad se pogleda da se sredstva izdvajaju za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosu od
85 tisuća kuna, a za novorođenčad u iznosu od 120 tisuća kuna, te se nemamo što zapitati zašto samo „banana
država“.
Općinski načelnik Kovač odgovorio kako je upoznat s tim da su nezavisni vijećnici imali problema sa isplatom
sredstva za rad nezavisnih vijećnika još u prijašnjem mandatu, jer su ta sredstva uplaćena na račun mentora od
vijećnika Božića i osnivača Nezavisne liste gsp. Pero Aračić.
Vijećnik Božić, napomenuo da se on odriče sredstva i da će biti protiv donošenja odluke te poziva Općinskog
načelnika i njegove vijećnike Nezavisne liste „Stop“ da imaju priliku izmijeniti Odluku i odlučiti da se ne uplaćuje više nikome niti lipe, i da se sredstva prenamjenu za nešto drugo.
Za raspravu se javio vijećnik Luketić, te je napomenuo da su sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika usklađeni s Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Vijećnik Božić, dao je repliku, on u svom izlaganju nije rekao da je prijedložna odluka protuzakonita ili nezakonita, nego je u svome izlaganju rekao da ima Općina koje se odriču sredstava u korist svojih građana.
Vijećnik Užarević uključio se u raspravu, da svi mogu vidjeti na stanicama DIP-a, vezano za raspoređivanje
sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.
Također je bio i poziv da se sudjeluje u edukacijskom seminaru u KIC-u, na kojem je bio prisutan i da su na
predavanju javno pohvalili HDZ-e, da nije bilo problema sa financiranjem i donacijama, a upravo vezano za
ovu današnju predloženu odluku, a veliki problem upravo imaju nezavisne liste ( popis na stanicama DIP-a).
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 10 „ZA“, 1 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ i usvojilo ODLUKU O
RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I
NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2018. GODINI
( ODLUKA SE PRILAŽE UZ ZAPISNIK I ČINI NJEGOV SASTAVNI DIO)

V

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA O PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA O PRODAJI OSOBNOG VOZILA U
VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Izvješće Povjerenstva vijećnicima je dostavljeno u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik je dao izvješće na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ i usvojilo
Izvješće Povjerenstva o provedbi javnog natječaja o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
Vijećnik Boris Luketić nije bio prisutan glasovanju.
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VI
PRIJEDLOG ODLUKE O ZAMJENI OSOBNOG VOZILA TALISMAN U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Prijedlog odluke dostavljen vijećnicima u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ, Općinskom načelniku Kovaču.
Općinski načelnik, Kovač je u obrazloženju odluke rekao da je sami cilj prijedloga odluke da se izvrši zamjena
vozila preko ovlaštene auto kuće. Povjerenstvo koje će imenovati Općinski načelnik zatražit će tri ponude od
ovlaštenih auto kuća, te bi se uzeo mini bus za potrebe Općine Plitvička Jezera, a koji bi koristili i Udruge, Nogometni klubovi, Kulturno umjetnička društva i dr.., sa područja Općine Plitvička Jezera, te bi se na stavci Udruga mogla napraviti ušteda.
Predsjednik otvara raspravu.
Za raspravu se javio vijećnik Užarević, koji je zatražio ispravku na predloženim odlukama usvojenog dnevnog
reda, jer u nekoliko predloženih odluka za današnju sjednicu Vijeća piše da Općinsko vijeće donosi prijedlog
odluke. Općinsko vijeće ne donosi prijedlog odluke nego odluku, a riječ prijedlog se stavlja u desni kut predložene odluke te je zatražio da se ubuduće tko priprema predložene odluke dostavljaju Općinskom vijeću ispravno.
Predsjednik vijeća zahvaljuje vijećniku Užareviću.
Nije bilo više rasprave. Zaključuje raspravu i daje na glasovanje predloženu odluku.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 „ZA“, 3 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“ i usvojilo Odluku o zamjeni osobnog
vozila Talisman u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
VII
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE
Prijedlog odluke dostavljen je vijećnicima u materijalu. Plan gospodarenja otpadom dostavljen u materijalima u
digitalnom obliku ( na CD-u).
Predsjednik vijeća dao je uvodu riječ Općinskom načelniku Kovaču.
Općinski načelnik Kovač ukratko obrazložio prijedlog Odluke, da jeVijeće usvojilo Odluku o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je provedena javna rasprava na prijedlog Plana gospodarenja otpadom i da je za prijedlog Plana ishodovana prethodna suglasnost od Upravnog odjela te da poslije
usvajanja Plana ide cjenik. Obveza primjene Plana je do 1.11. 2018. godine.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Tomislav Užarević, u raspravi je rekao kako u predloženoj odluci stoji da je ishodovana suglasnost od
Upravnog odjela ali da ne piše od kojega Upravnog odjela da li Pula ili Gospić, te je podsjetio na raspravu koja
se vodila prilikom prijedloga Odluke o načinu prikupljanja…, u kojoj se najviše raspravljalo o cjeniku. Na tadašnjoj sjednici Vijeća Općinski načelnik je rekao da se cjenik treba donijeti do kraja siječnja 2018. godine, da bi
sad vijećnici dobili prijedlog Plana gospodarenja otpadom, Načelnik svjesno ne donosi određene dokumente
tako da stvara jednu ne raspravnu atmosferu. Vijećnik Užarević, izražava svoje žaljenje i protestiranje, zato što
nitko od predstavnika tvrtke Eko- Adria nije prisutan na sjednici kako bi kvalitetnije bio prezentiran prijedlog
Plana gospodarenja otpadom.
Općinski načelnik Kovač, odgovorio da je na sjednici prisutan direktor Komunalaca d.o.o. Korenica, koji vijećnicima može odgovoriti na pitanje i dati dodatno obrazloženje prijedloga Plana gospodarenja otpadom. Nadalje je rekao da Cjenik, Plan i Odluka nisu isti dokumenti te je bolje periodično donositi i raspravljati o predloženima dokumentima. Cjenik se radi na osnovu podataka, a podatke količina otpada i dr…, nisu usklađeni te nije
mogao dati prijedlog cjenika, te je rekao da je odgovoran i bivši Nadzorni odbor jer se to moglo sve i ranije donijeti.
Tomislav Užarević dao je repliku na izlaganje Općinskog načelnik. Kada je on bio u Nadzornom odboru Komunalac, on je radio po stranoj Uredbi, a sadašnji Općinski načelnik radi po novoj Uredbi koja je stupila na snagu
od 1.11.2017. godine te ne poštuje rokove Uredbe.
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Općinski načelnik Kovač, vijećnik Tomislav Užarević i vijećnik Luketić vodili raspravu oko podjele Komunalca
d.o.o. Korenica, dugovanja Komunalca i rada bivšeg Nadzornog odbora.
Predsjednik vijeća prekinuo je raspravu te je riječ dao direktoru Komunalca
d. o .o. Korenica, gsp. Oreškoviću.
Direktor, Komunalca d.o.o. Korenica, gsp. Mislav Orešković-, dao je pojašnjenje prijedloga Plana gospodarenja
otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2017. – 2022. godine. Odluka je donesena 1.11.2017.godine uredbom Vlade Republike Hrvatske , te je napomenuo kako cijela Hrvatska a ne samo Općina Plitvička Jezera ima
dvojbi što i kako postupiti po trenutnoj Uredbi. Ideja da se reciklira na kućnom pragu, sve što se napravi da se
reciklira. Prijedlog cjenika nije mogao biti predložen iz razloga što su neusklađeni podaci te kada se
usklade točni podaci predloženi cjenik biti će dostavljen Općinskom načelniku.
Predsjednik vijeća, zahvaljuje. Riječ daje vijećniku Božiću.
Vijećnik Anto Božić, postavio je pitanje za direktora, da li se planira napravit edukacija za građane Općine Plitvička Jezera?
Direktor je odgovorio da imaju u planu edukaciju za građane.
Vijećnik Luketić se uključio u raspravu, te je naglasio kako je direktor u izlaganju spomenuo politiku. Politika
upravo i donosi odluke, te politika mudro i vješto cjepka odluke. Općinskom vijeću je predložen Plan gospodarenja otpadom, donesena je odluka o načinu prikupljanja otpada.. a ne zna se još kolika će cijena biti, način obračuna i drugo.
Direktor Komunlaca je odgovorio kako imaju neusklađene podatke ali će se kroz neko vrijeme i to odradit.
Prema uredbi Vlade Republike Hrvatske,
skupština Komunalca je dužna do 1.3. 18. donijeti novi cjenik te se ide na njegovu primjenu najkasnije do 1.11.
2018. godine.
Vijećnik Luketić je rekao da se iz odgovora direktora vidi da ima neusklađene podatke. Direktor je neusklađene
podatke uzeo te našao/ izračunao nekakvu sredinu i dostavio podatke nekom uredu ( vijećnik Luketić je napomenuo da nije razumio kojem uredu) te je pitao, zašto ti podaci nisi dostavljeni vijećnicima kako bi imali nekakav
okvirni podatak/ izračun cijene do konačnog cjenika i naglasio kako Općinsko vijeće donosi odluku i Plana , a
nema podatak i prijedlog cjenika na temelju čega će direktor formirati cjenik do 1. 3.2018. godine, ako nema
konkretnih podataka ili će ovo Vijeće do tada donijeti još neke dvije/tri odluke dok se ne izradi cjenik.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik je zaključio raspravu te je dao prijedlog odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 8 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA i usvojilo
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA
RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE
( ODLUKA SE PRILAŽE UZ ZAPISNIK I ČINI NJEGOV SASTAVNI DIO)

VIII
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UREĐENJE OKUĆNICA

Prijedlog Odluke dostavljen u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ Općinskom načelniku.
Općinski načelnik dao je objašnjenje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog poziva te je rekao da su sredstva
osigurana u Proračunu Općine za 2018. godinu, u iznosu od 200 tisuća kuna, sa stavke turistička infrastruktura
te 100 tisuća kuna iz Proračuna Turističke zajednice, uz uvjet da se može maksimalno dodijeliti 50% jednom
vlasniku ili ulazu zgrade.
( Obrazloženje odluke dostavljen je vijećnicama uz materijal za sjednicu)
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 „ ZA“, O „PROTIV“ i 4 „SUZDRŽANA“ i usvojilo
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UREĐENJE OKUĆNICA
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
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IX
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA
NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I MLADIM POSLOVNIM
SUBJEKTIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE (POTPORE MALE VRIJEDNOSTI)

Prijedlog Odluke dostavljen u materijalima za sjednicu
Predsjednik vijeća otvara devetu točku dnevnog reda, uvodnu riječ daje Općinskom načelniku.
Općinski načelnik Kovač, dao je obrazloženje predložene Odluke te je pozvao oporbu da sudjeluju kao članovi
Povjerenstva za provedbu javnog poziva za sva tri Natječaja.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Luketić je u svome izlaganju rekao kako predložena odluka nije loša i gesta je dobra ali smatra da je to
sve jedan prekrasan teren za rješavanje predizbornih obećanja, pogodovanja i malverzacije. Biti će suzdržan kod
donošenja Odluke.
Općinski načelnik Kovač odgovorio je kako je upravo ponudio mjesto oporbi u Povjerenstvu za stvaranju
kriterija i provedbi natječaja.
Vijećnik Luketić, replicirao je Općinskom načelniku te je rekao kako ne vjeruje u dosadašnji rad načelnika pa
tako ne može vjerovati da će i ove dvije predložene odluke biti korektne i poštene. Replicirao je vezano za
Povjerenstva te je rekao načelniku kako mu niti tu ne vjeruje jer Načelnik nije dao mjesto opoziciji u niti jednom
Povjerenstvu pa stoga gaji sumnje da neće biti niti u ovome Povjerenstvu.
Vijećnik Božić uključio se u raspravu te je rekao kako je imao u planu podržati prijedložne odluke, ali kako je
tekla današnja sjednica i rasprava po svim točkama, sumnja da će podržati predložene odluke. Načelnik je
nekoliko puta na sjednici izjavio“ mi ćemo donijeti, kad mi hoćemo“, znači da načelnika uopće ne zanima što je
netko predložio, te da bi sad načelnik pozvao oporbu da sudjeluje u Povjerenstvu. Vijećnik Božić je rekao kako
je ovo jednina Općina u Republici Hrvatskoj gdje oporba nije niti u jednom Općinskom odboru te ne vjeruje
Općinskom načelniku.
Vijećnik Užarević uključio se u raspravu, gdje je rekao kao ideja nije loša te da je poticajno ali kao i uvijek nema
obrazloženja uz prijedlog odluke, smatra da dokument nije dorađen te će kod glasovanja biti suzdržan.
Općinski načelnik Kovač odgovorio da je predloženu odluku obrazložio na početku točke, prijedlog odluke je
dostavljen u materijalima i na temelju odluke osniva se Povjerenstvo koje će utvrditi kriterije i provedbu javnog
poziva i poziva oporbu u Povjerenstvo.
Vijećnik Užareviću replicirao Općinskom načelniku da ne dozvoljava oporbi da sudjeluje u predloženim Odluka
jer Načelnik dostavi prijedlog odluke na Vijeće bez suradnje s oporbom i tu nažalost nema suradnje jer nema
oporbe niti u jednom Povjerenstvu temeljem Statuta. Nema dobre volje i imaju pravo sumnjati.
Općinski načelnik, odgovorio je vijećniku Užareviću da nemaju razloga sumnjati i bojati se da će biti prevareni
jer je sve transparentno i poziva oporbu u Povjerenstvo pri odlučivanju o kriteriju i javnom pozivu.
Vijećnik Luketić iznio stav vijećnika HDZ-a da u predloženoj odluci nedostaje: odluka- proširena odluka ,
kriteriji i Povjerenstvo.
Vijećnik Božić i Općinski načelnik su sudjelovali u raspravi oko izbora Povjerenstva temeljem Statuta i
privremenih Povjerenstva.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao prijedlog odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, O „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽNA“ i
usvojilo
ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA NEZAPOSLENIM OSOBAMA
ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I MLADIM POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE (POTPORE
MALE VRIJEDNOSTI)
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavi dio)
Vijećnik Božić nije bio prisutan kod glasovanja.
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PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA POTPORU STVARANJA
NOVIH I UREĐENJA INFRASTRUKTURE POSTOJEĆIH MALIH OBITELJSKIH
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U SVRHU STVARANJA DODATNIH TURISTIČKIH
SADRŽAJA
Predložena odluka dostavljena u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ Općinskom načelniku.
Općinski načelnik obrazložio je prijedlog Odluke.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
Vijećnik Luketić, izjavio je da će biti suzdržani kod donošenja Odluke jer nema odluke, kriterija i Povjerenstva.
Općinski načelnik odgovorio kako smatra da je dobro potaknuti iznajmljivače i mala obiteljska gospodarstva da
razvijaju dodatne sadržaje na području Općine Plitvička Jezera.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje predloženu odluku.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 „ZA“, 0 „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ i usvojilo ODLUKU O
RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA POTPORU STVARANJA NOVIH I UREĐENJA
INFRASTRUKTURE POSTOJEĆIH MALIH OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U
SVRHU STVARANJA DODATNIH TURISTIČKIH SADRŽAJA
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Vijećnik Božić nije bio prisutan kod glasovanja.
XI
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U LOKALNU
AKCIJSKU GRUPU (LAG)-LIKA
Predsjednik vijeća dao je riječ v.d. pročelnici, Marini Polić
V.D. Pročelnica Polić, ukratko je obrazložila prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika
predstavnika Općine u skupštinu Lokalne akcijske grupe Lika, te da su dosadašnji predstavnici bili Milan
Vukošić i Marija Vlašić. Predlaže se: za predstavnika zamjenika Općinskog načelnika Franju Anđića te za
zamjenicu predstavnika Anu Karaula.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Vijećnik Luketić dao je prijedlog da se imenuje nekoga iz oporbe za zamjenika predstavnika u skupštinu
Lokalne akcijske grupe Lika.
Općinski načelnik odgovorio da se predložena odluka danas mora donijeti ali se može zatražiti naknadno od
gospođe Karaule pisana izjava da prepušta mjesto oporbi.
Nije bilo više rasprave.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao prijedlog odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 8 „ZA“, 3 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ i donijelo
Odluku o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Općine Plitvička Jezera u skupštini Lokalne
akcijske grupe Lika.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

XII
RAZNO
Pod točkom Razno za riječ se javio Općinski načelnik te zatražio da se unese u zapisnik da vijećnici HDZ-a
nisu podržali točku osam, devet i deset usvojenog dnevnog reda.
Načelnika je prekinuo vijećnik Užarević, te upozorio Predsjednika vijeća da Općinski načelnik krši Poslovnik o
radu Općinskog vijeća, iz razloga što su usvojene točke i nema više rasprave o točkama.
Predsjednik vijeća opomenuo je Načelnika na povredu Poslovnika.
Predsjednik vijeća zaključio je rad sjednice u 20, 20 sati.
Zapisničar
Marijana Jandrić

Predsjednik vijeća
Ante Bionda, v.r.
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