Zapisnik
sa sedme redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane dana, 19 . travnja 2018.
godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica s početkom u 17:00 sati.
Na sjednici su nazočni Općinski vijećnici:
1. Boris Luketić
2. Ivan Majetić
3. Anto Božić
4. Antonio Kostelac
5. Sandra Skender
6. Marko Maračić
7. Maja Miljanović
8. Ante Bionda
9. Roža Poznanović
10. Zdravko Žigić
11. Jovo Bubalo.
Odsutni vijećnici- Ivana Ivančević
Tomislav Užarević- opravdano
Osim vijećnika na sjednici su nazočni: Ante Kovač, načelnik Općine, Franjo Anđić, zamjenik
Općinskog načelnika, Milan Prica zamjenik Općinskog načelnika, v.d. pročelnica, Marina Polić.
Sjednica se tonski snima i videozapis.
Zapisničarka: Marijana Jandrić.
Predsjednik vijeća otvorio je sedmu redovnu sjednicu Općinskoga vijeća te pozdravio sve nazočne. Konstatirao
da je prisutno 11 članova od 13 članova Vijeća te predložio dnevni red za sjednicu.
Nije bilo rasprave niti prijedloga. Predsjednik vijeća dao na glasovanje predloženi dnevni red.
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO (11) usvojilo
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

AKTUALNI SAT,
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. (ŠESTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. (DRUGE) IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU:
a. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
b. NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
c. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
d. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
e. OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLITVIČKA JEZERA,
f. DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA,
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH
ODBORA,
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE,
9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU
NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
10. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2017. GODINI
11. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2017. GODINI ODLUKU
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12. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017.
GODINU,
13. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU
14. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU,

Prije Aktualnog sata Predsjednik vijeća dao je riječ zamjeniku Općinskog načelnika, Milanu Prica.
Zamjenik Milan Prica u ime OO SDSS-a, Plitvička Jezera, pročitao je izjavu za javnost a vezano za drugu
izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća koja je održana dana, 09. veljače 2018. godine ( pisanje Portala
„Likaplus“ )
( izjava se prilaže uz zapisnik)
Nakon pročitane izjave Milana Price. Predsjednik vijeća dao je riječ vijećniku Žigiću, koji je izjavio da nije
pokazao tri prsta niti je imao namjeru nekoga provocirati (osvrta na sjednicu Općinskog vijeća, dana 9. veljače
2018. godine).

I
Aktualni sat
Vijećnik Anto Božić- pozdravio je sve nazočne na sjednici, zatim se obratio Predsjedniku vijeća, da je dopustio
kršenje Poslovnika. Vijećnik Božić je rekao da neće komentirati izjavu koju je pročitao zamjenik načelnika
Prica, te je samo napomenuo da on osobno nema ništa protiv srpske nacionalne manjine, te da organizacija
SDSS-a ne zastupa interese srpske nacionalne manjine.
Vijećnik je postavio tri pitanja za Općinskog načelnika.
1. Stambeno zbrinjavanje na području Općine Plitvička Jezera. Što će se konkretno poduzeti po
pitanju stambenog zbrinjavanja?
2. U kojoj je fazi Aglomeracija? Kada bi trebali započeti radovi?
3. Kada se planira kupiti zemljište za Športsku dvoranu?
Načelnik Kovač- odgovorio je vijećniku Božiću, da je bio na sastanku u Gospiću na kojem je bio nazočan gsp.
Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavane. Na sastanku je i sam
predložio nekoliko rješenja. Predstavnici Središnjeg ureda su od predstavnika jedinica lokale područne
(regionalne) samouprave zatražili da dostavljaju svoje prijedloge, jer bi moga ići novi zakon na izglasavanje.
Smatra da stambeno zbrinjavanje ima veliku ulogu u tome da se bar zakratko spriječi odlazak ljudi, ali veliki
čimbenik je i posao. U Korenici ima tri vrste: oni koji su dobili sve, oni koji su dobili stambeno zbrinjavanje u
zgradama u kojima se ne može više niti živjeti i oni koji nisu dobili ništa koji moraju plaćati podstanarstvo. Na
sastanku je predložio da se sredstva koja se uplaćuju Općini od prodaje stanova i kuća mogu koristiti i za pomoć
obiteljima u plaćanju projektne dokumentacije, komunalne infrastrukture i dr. Predstavnici državnog ureda su
podržali prijedlog te obećali da će odgovoriti u što kraćem roku.
Aglomeracija ide uz poteškoće. Održan je sastanak prije mjesec i pol dana gdje su predstavnici( EU) imali
primjedbi na veličinu zahvata, premali broj priključaka, premalo stanovnika te da se iz Aglomeracije izbaci
jedan dio vodoopskrbe. Savjetovali su da se dio vodoopskrbe stavi kao zaseban projekt. Nedavno je bio sastanak
i na Plitvičkim jezerima gdje su svi imali ambicije da bi se moglo aplicirati za jedno mjesec/dva.
Načelnik Kovač, je rekao kako će na slijedećoj sjednici Vijeća više biti govora o Aglomeraciji kada bude
izvješće Vodovoda.
Pitanje sportske dvorane, Načelnik je naglasio kako Općina nije imala popis svoje niti državne imovine, te je
upućen dopis i Ministarstvu državne imovine. Sastanak će se održati za jedno dva tjedna ( vezano i za nekretnine
koje su u vlasništvu RH). Načelnik je iznio svoje razmišljanje da se Općinska imovina popiše ( registar imovine)
te zemljišta koja su Općinska ( koja su razbacana) da se prodaju, i da se od tih sredstava uzmu parcele ispod
Osnovne škole do potoka u tom smjeru da se širi Korenica. Općina nema u prvom kvartalu sredstva niti može
garantirati da će se kupiti zemljište za sportsku dvoranu, te se osvrnu na problem koji bi mogao nastati oko
Rješenja za komunalnu naknadu JU NP „Plitvička jezera“.
Načelnik je odgovorio da sa sigurnošću ne može reći da će se ove godine ići u realizaciju kupnje zemljište za
sportsku dvoranu.
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Vijećnik Božić, nije zadovoljan sa odgovorom Općinskog načelnika. Koliko ima saznanja preko sedamdeset
obitelji ima koje čekaju stambeno zbrinjavanje. Postavio je pitanje, da li načelnik ima u planovima konkretan
model za rješavanje stambenog pitanje, mislio je i na obitelj Jeremić te smatra da je Općina mogla obitelji
Jeremić pomoći puno više.
Sportska dvorana po odgovoru od načelnika smatra da od ove godine nema ništa od kupnje zemljišta.
Načelnik Kovač je odgovorio da u svome izlaganju nije rekao da nema ništa od kupnje zemljišta za sportsku
dvoranu. Općina Plitvička Jezera nije imala dvadeset godina registar svoje imovine a da bi nešto prodavali li
kupovali moramo imati i registar imovine.
Za obitelj Jeremić, uvjeravali su iz Ureda da stan kakav treba za obitelj Jeremić u Korenici nema, te je zatražio
da se dva manja stana spoje u jedan veći stan ( etažiranje) iz ureda su mu rekli da to nije po zakonu.
Vijećnik Luketić, pozdravio je sve nazočne, te se osvrnu na izjavu zamjenika načelnika Milana Price. Vijećnik je
rekao da ima mišljenje kada se kod dogodi neka situacija krivi se HDZ-e, ali u ovome slučaju je kriv SDSS.
HDZ-e je zatražio samo da se očitujete, sa demantijem se trebalo izići puno ranije.
Također se obratio Predsjedniku vijeća te zahtijeva da izjava ne bude u zapisniku nego da se objavi na web
stranici Općine, te je uputio pitanja Općinskom načelniku.
1. Zašto se Općinskim vijećnicima ne dostavlja Službeni glasnik Ličko – senjske županije? Smatra da to
nisu velika sredstva te da neki Vijećnici nemaju pristup Internetu.
2. Zašto se mijenjala u kratkom roku Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine ( bile su tri/četiri izmjene)? Moraju postojati neki razlozi.
3. Postoji li novi projekt, nove vlasti? Da li ima neki projekt na dozvolama?
4. Trošak zimske službe? Ukoliko postoji obračun vijećnik je zamolio da mu se odgovori ili dostaviti
odgovor u pisanom obliku.
Načelnik Kovač, odgovorio je vezano za pitanje Županijskog glasnika, da se Vijećnici mogu obratiti u
Jedinstveni upravi odjel Općine, tko želi da mu se dostavlja tiskani oblik Županijskog glasnika.
Pitanje izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta. Načelnik je odgovorio da je Ministarstvo uprave
dostavilo svoje očitovanje/ dopis u kojem piše da je sistematizacija usklađena s zakonom/ pravilnicima.
Sistematizacijom su propisana radna mjesta sa odgovarajućom stručnom spremom, te da moramo ispraviti samo
neke sitne detalje. Zadnjom izmjenom sistematizacije se moralo ići jer je propisano po zakonu da pročelnik ne
treba imati pet godina radnog iskustva nego jednu godinu, ravnatelj JU NP “Plitvička jezera“ dao je prijedlog
da u sistematizaciji otvorimo radno mjesto prometnog redara, računovodstvo je predložilo radno mjesto (referent
za proračunske korisnike i udruge). Načelnik je naglasio da će uskoro bit još jedna izmjena i dopuna
sistematizacije radnih mjesta.
Projekti – Rudanovac iz 2015. godina, upitao je vijećnika Luketića, zašto nije izrađeno, projekt Rastovača iz
2015. godina, niste osigurali sredstva. Natječaj Rastovača poništen ( osobno bivši načelnik). Nogostup Jezerce
– Rastovača, što je napravljeno ( projektirali, novi projekt podijeljen u faze, projektirali zatim radili javnu
nabavu, sve završeno a nije tražena građevinska, i nije zatražen pravni interes Hrvatskih cesta).
Vatrogasni dom plaćena projekta dokumentacija, pa izrađen novi projekt, te podijeljen u dvije faze i sad projektu
dokumentaciju treba platiti još jednom. Projektant predlaže da projekt treba novelirati. Načelnik je izvijestio
vijećnike da Općina nije prošla pri apliciranju KIC-a. Reciklažo dvorište u krugu Komunalca i Jasikovac, projekt
je iznosio 120 tisuća kuna ( bivša vlast), a sada iznosi 56 tisuća kuna.
Trošak zimske službe- u drugom mjesecu ove godine, bile su velike količine snijega te je bilo oko dvadeset
strojeva na terenu, koje niti sam nisam mogao kontrolirati. Uskoro će biti rebalans proračuna u kojem će biti
detaljnije opisani troškovi čišćenja snijega. Općina u planu ima kupiti strojeve te od ove godine se ima u planu
da se razdvoji čišćenje snijega i održavanje nerazvrstanih cesta.
Vijećnik Luketić nije zadovoljan odgovorima Općinskom načelnika.
Natječaj Rastovača- poništen iz razloga što Općina nije vlasnik infrastrukture.
Nogostup Jezerce – Rastovača- bilo je u razgovoru sa Hrvatskim cestama, morali su mijenjati projekt nekoliko
puta, te se zatim javi JU NP „Plitvička jezera“ s primjedbama, na građevinsku dozvolu nije išlo iz razloga što
država nije vlasnik, nego je vlasnik JU NP Plitvička jezera.
Kulturno informativni centar nije neuspjeh HDZ-a, nego je neuspjeh sadašnje vlasti.
Načelnik Kovač, odgovorio na repliku vijećnika Luketića da su potpune dezinformacije što se tiče Projekta te se
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obratio vijećniku, zašto su rađeni projekti ako Općina nije vlasnik te iz govora vijećnika Luketića ništa se ne
smije raditi po pitanju vodovoda na području Parka jer nije vlasništvo Općine. Načelnik je odgovorio da to nije
istina, nego da je osobno bivši načelnik Općine poništio Natječaj za Rastovaču iz razloga što je bio u
financijskim problemima.
Vijećnik Luketić, dao je repliku da upravo naselje Rastovača sad dobiva vodovod zbog truda i rada bivše
vlasti. Sanacije vodovoda su rađene na području Parka, to nisu investicije nego popravci, te je rekao da Općinski
načelnik ne može nikako preuzeti odgovornost za svoj rad.
Vijećnik Maračić- pozdravlja sve nazočne, osvrnu se na govor vijećnika Luketića, te je protumačio iz govora
vijećnika Luketića, sve što radi Općinski načelnika (vijećnici ga podržavaju) da je to zasluga bivše vlasti, te je
postavio pitanja Općinskom načelniku.
1. Da li je Općinski načelnik svojim radom uprihodovao sredstva na svojim projektima?
2. Stipendije studentima. Na koji se način do sada, i na koji način će ubuduće refundirati sredstva
stipendisti koji su dobivali stipendije a nisu završili fakultet u roku ili ga uopće nisu završili?
3. Pitanje vezano za III. Izmjene i dopune Prostornog plana. Peticija koja je pisana za reciklažo dvorište.
Vijećnika Maračića zanima stajalište Općinskog načelnika na peticiju?

Načelnik Kovač- odgovorio je na prvo pitanje. Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta 157 tisuća
kuna, u zadnjih mjesec dana uprihodovano je oko pola milijuna kuna od državnih fondova. EU fondovi se dulje
čekaju. Preko Vodovoda Korenica za naselje Rudanovac oko dva i pol milijuna kuna, za Rastovaču oko milijun
kuna, za sanacije u dvije godine dvanaeste milijuna kuna, pročišćavač- ide javna nabava 10 milijuna kuna.
Općina je za Aglomeraciju osigurala za vještake 600 tisuća kuna, ako prođe projekt Aglomeracija preko dvjesto
milijuna kuna.
Načelnik je odgovorio vezano za stipendije, da se studentima postavi nekakav rok, ukoliko nisu završili godinu
ali završe u određenom roku da se ne ide s ovrhom, ukoliko su odustali od fakulteta da vraćaju sredstva kad se
zaposle te su takva pravila bila i prije.
Reciklažo dvorište- struka kaže da bude blizu stambenih prostora jer inače nema smisla. Reciklažo dvorište ima
pravila. U reciklažo dvorište ne dolazi miješani otpad niti kompostana, nego dolazi plastika, papir, staklo.
Mišljenja je kada se uredi reciklažo dvorište u krugu Komunalca, da krug Komunalca neće biti nikad čišći te će
se s tim razuvjeriti ljude.

II
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. ( ŠESTE) REDOVNE SJEDNICE
Predsjednik vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda, te je pitao vijećnike, da li imaju primjedbe na zapisnik.
Za riječ se javio vijećnik Božić, te je zatražio da se iz zapisnika izbaci točka razno. Razlog što se pod tom
točkom može raspravljati o bilo čemu, te sjednica Vijeća trajati nekoliko sati.
Predsjednik vijeća slaže sa prijedlogom vijećnika Božića te je naglasio da na današnjoj sjednici Vijeća nema
točke Razno, te da ubuduće neće predlagati točku razno.
Predsjednik vijeća dao je zapisnik na usvajanje.
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) usvojilo zapisnik sa šeste redovne sjednice Općinskog vijeća.

III
USVAJANJE ZAPISNIKA SA DRUGE IZVANREDNE SJEDNICE
Za riječ se javio vijećnik Boris Luketić, te je zamolio ispravku u zapisniku, da se u zapisnik unese da je bio
nazočan na početku sjednice Vijeća iz razloga što je samo kasnio nekoliko minuta.
Predsjednik vijeća prihvaća, te je zamolio da se napravi ispravka u zapisniku.
Nitko se više nije javio za riječ, Predsjednik vijeća dao je na usvajanje zapisnik.
Općinsko vijeće je sa 10 glasova ZA i 1 glas PROTIV te je usvojilo zapisnik sa druge izvanredne sjednice
Općinskog vijeća.
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IV
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU.
a) Turistička zajednica
Napomena: izvješće o radu Turističke zajednice te ostvareni financijski plan za 2017. godinu, vijećnici su dobili
u pisanom obliku za sjednicu Vijeća te se kao takav prilaže uz zapisnik.
Predsjednik vijeća dao je riječ direktorici Turističke zajednice, gospođi Maji Šikić.
Direktorica Šikić, pozdravila je sve nazočne na sjednice, te je dala i usmeno izvješće o radu Turističke zajednice
Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu.
Nije bilo rasprave.

b) Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera
Napomena: izvješće o radu Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera i financijski dio, vijećnici su dobili u
pisanom obliku za sjednicu te se kao takav prilaže uz zapisnik.
Predsjednik vijeća dao je riječ Mili Mečev.
Mile Mečev pozdravio je nazočne na sjednici, te je dao usmeno izvješće o radu Narodne knjižnice Općine
Plitvička Jezera.
Nije bilo rasprave.
c) Javna vatrogasna postrojba Općine Plitvička Jezera
Napomena: izvješće o radu JVP Plitvička Jezera i financijski dio vijećnici su dobili u pisanom obliku uz
materijale za sjednicu, te se kao takav prilaže uz zapisnik.
Predsjednik vijeća dao je riječ v.d. zapovjedniku Ivanu Pejkunoviću.
v.d. zapovjednik Ivan Pejkunović, pozdravio nazočne na sjednici, te je iznio usmeno izvješće o radu JVP
Plitvička Jezera u kojem je iznio i ispriku na stranici tri i pet izvješća prikazano polugodišnje stanje, te je
usmeno izvijestio vijećnike o godišnjem stanju prijeđenog puta i troškova goriva pojedinog vozila i nastanak
intervencija( godišnje).
Nije bilo rasprave.
d) Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Plitvička Jezera
Napomena: izvješće o radu DVD-a Plitvička Jezera, vijećnici su dobili u pisanom obliku uz materijale za
sjednicu, te se kao takav prilaže uz zapisnik.
Predsjednik vijeća dao je riječ, v. d. Predsjednici društva, Ani Rapo.
Predsjednica društva, Ana Rapo, pozdravila je nazočne na sjednici te je usmeno dala izvješće o radu DVD-a,
Plitvička Jezera.
Nije bilo rasprave.
e)

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera

Napomena: izvješće o radu Općinskog društva Crvenog križa Plitvička Jezera, vijećnici su dobili i u pisanom
obliku u materijalima za sjednicu, te se kao takav prilaže uz zapisnik.
Predsjednik vijeća, dao je riječ ravnateljici Aniti Ugarković
Ravnateljica Ugarković, pozdravila je nazočne, te je usmeno izvijestila Općinsko vijeće o radu Općinskog
društva crvenog križa Plitvička jezera za 2017. godinu.
Nije bilo rasprave.
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f)

Dječji vrtić „Slapić“

Napomena: izvješće o radu Dječjeg vrtića „Slapić“, vijećnici su dobili u pisanom obliku uz materijale za
sjednicu, te se kao takav prilaže uz zapisnik.
Predsjednik vijeća, dao je riječ ravnateljici Marijani Mijić.
Ravnateljica Mijić, pozdravila je nazočne, te je usmeno izvijestila Općinsko vijeće o radu Dječjeg vrtića
„Slapić“. Ravnateljica je naglasila da područni objekt na Mukinjama nalazi u vlasništvu Nacionalnog parka
„Plitvička jezera“ te da niti vrtić, a niti Općina kao Osnivač nemaju Ugovor o načinu korištenja prostora.
Predsjednik je otvorio raspravu. U kraćoj raspravi su sudjelovali Općinski načelnik Ante Kovač, vijećnik Božić,
vijećnik Luketić i ravnateljica Marijana Mijić.
Nakon usmenih izvješća o radu za 2017. godinu, Predsjednik vijeća je dao na glasovanje izvješća:
a)

Turistička zajednica
Općinsko vijeće glasovalo je sa 9 glasova „ZA“ , 0 „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“, te donijelo
Zaključak o prihvaćanju Izvješća.

b) Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera
Općinsko vijeće glasovalo je sa 10 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, te donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvješća.
JVP Plitvička Jezera
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća.
d) DVD Plitvička Jezera.
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća.
e) Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) donijelo Zaključak o prihvaćanju Izvješća.
f) Dječji vrtić „Slapić“
Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“, te donijelo
Zaključak o prihvaćanju izvješća.
( Zaključak se prilaže uz zapisnik)
c)

Nakon izvješća, Predsjednik je odredio pauzu od pet minuta.

V
Nakon puze Vijeće je započelo s radom.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Plitvička Jezera
Prijedlog Odluke o izmjena i dopunama Statuta, obrazloženje prijedloga odluke, prijedlog za donošenje
odluke Općinskog načelnika i dopis Ureda državne uprave vijećnicima je dostavljeno u materijalima za
sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ izvjestitelju Općinskom načelniku Kovaču.
Općinski načelnik Kovač ukratko je izvijestio Vijeće, da je iz Ureda države uprave, došla Uputa za
postupanje vezano za donošenje Statuta Općine Plitvička jezera, te je slijedom toga potrebo napraviti
Izmjene i dopune Statuta Općine.
Općinski načelnik Kovač predlaže izmjenu članka 6. Statuta koja glasi: Općina Plitvička Jezera će svečano
obilježavati Dan Općine priređivanjem svečane sjednice Općinskog vijeća te drugim prigodnim
svečanostima“.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu, u raspravi su sudjelovali vijećnik Luketić i Općinski načelnik Kovač.
Nakon kraće rasprave, Predsjednik vijeća je dao na glasovanje prijedlog Odluke.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera jednoglasno (11) usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Plitvička Jezera
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio).
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VI
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Prijedlog odluke dostavljen Vijećnicima u materijalima za sjednicu Vijeća.
Pod točkom šest usvojenog dnevnog reda, obrazloženje predložene Odluke dao je Općinski načelnik Kovač.
Nakon toga je Predsjednik vijeća otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao je prijedlog
Odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV, i 2 glasa
„SUZDRŽANA“ i donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora.
( odluka se prilaže uz zapisnik)

VII
Prijedlog Odluke o imenovanju stalog sastava Općinskog izbornog Povjerenstva Općine Plitvička Jezera
Prijedlog odluke i prijedlog Emira Merdića, predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva dostavljen je
vijećnicima u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ Općinskom načelniku Kovaču.
Općinski načelnik je ukratko izvijestio Vijeće, te je naglasio da je prijedlog za imenovanje stalog
Povjerenstva dostavio gsp. Merdić, te da je bilo razgovora da li treba i prošireno povjerenstvo, gsp. Merdić
će sazvati sastanak sa svim političkom strankama vezano za prošireno povjerenstvo.
Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. U raspravi je vijećnik Božić, pitao na temelju čega se određivalo
izborno Povjerenstvo. Načelnik Kovač je odgovorio da predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva
predlaže imenovanje Povjerenstva. Vijećnik Luketić je izrazio svoje nezadovoljstvo iz razloga što Općinski
načelnik se nije konzultirao sa strankama – predstavnicima u Općinskom vijeću. Općinski načelnik predlaže
imenovanje izbornog Povjerenstva. Općinski načelnik je odgovorio vijećniku Luketiću da ne predlaže
načelnik Općine, nego predsjednik Općinskog izbornog Povjerenstva i jedna osoba je nova u Povjerenstvu.
( gđa. Matanić).
Vijećnik Luketić dao je repliku i pojašnjenje, da Državno izborno povjerenstvo imenuje Općinska
Povjerenstva, a izborno povjerenstvo na izborima za članove vijeća mjesnih odbora imenuje Općinsko
vijeće, te je predložio da se napravi konsenzus prije glasovanja.
Općinski načelnik je odgovorio da će gsp. Merdić održati sastanak sa svim političkim predstavnicima i ako
se većina odluči na prošireno Povjerenstvo, on će to prihvatiti. Povjerenstvo koje se predlaže radi već duži
niz godina.
Nakon kraće rasprave, Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog odluke.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova ZA“,
4 „PROTIV“ i usvojilo Odluku o imenovanju stalog sastava Općinskog izbornog Povjerenstva Općine
Plitvička Jezera.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

VIII
Prijedlog odluke o razrješenju službenika za informiranje
Prijedlog odluke dostavljen je u materijalima za sjednicu, uz obrazloženje.
Predsjednik vijeća dao je riječ, v.d. Pročelnici Marini Polić.
V.d. pročelnica Polić, ukratko je obrazložila prijedlog Odluke.
Nije bilo rasprave. Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog odluke
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) usvojilo Odluku o razrješenju službenika za informiranje
( odluka se prilaže uz zapisnik)
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IX
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Plitvička Jezera
Prijedlog odluke dostavljen je u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ v.d. pročelnici Marini Polić.
Marina Polić, ukratko je obrazložila prijedlog te da se radi usklađivanja s Zakonom o cestovnom prometu iz
2013. godine.
Nakon obrazloženja, Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
U raspravu se uključio vijećnik Luketić, koji je apelirao na izvršnu vlast da se pokuša dogovoriti sa JU NP
„Plitvička jezera“ vezno za predloženu odluku, te je rekao da se prošla vlast nije uspjela dogovoriti. Parku nije
bilo u interesu naći nekakvo zajedničko rješenje oko taksiranja na području Parka.
Općinski načelnik je odgovorio, kako se nikada nije proveo ispit za taksiste, nisu dobili dozvolu od Općine i to
su sve bile dužnosti Načelnika te odrediti taksi stajalište u Korenici, rekao je vijećniku Luketiću da se on bojao
nekoga drugoga a ne tadašnjeg ravnatelja Novosela.
Vijećnik Luketić dao je repliku , rekao je da Općina ima jedno taksi stajalište u Korenici, ali smatra da taksiste
zanima više područje na Plitvičkim jezerima.
Nakon rasprave, Predsjednik vijeća dao je prijedlog Odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o autotaksi prijevozu na
području Općine Plitvička Jezera.
( odluka se prilaže uz zapisnik)

X
Prijedlog odluke o usvajanju izvješća načelnika Općine Plitvička Jezera u 2017. godini
Prijedlog odluke i Izvješće o izvršenju Programa…, dostavljeno je vijećnicima u materijalima za sjednicu
Predsjednik vijeća dao je riječ Općinskom načelniku Kovaču.
Općinski načelnik Kovač, podnio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2017. godini.
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.
U raspravu se uključio vijećnik Božić, te je napomenu da Program potvrđuje Općinsko vijeće, te ako većinom
glasova ( NL „Stop“, SDP i SDSS) se usvoji Programa , znači da se vijećnici ne slažu s Općinskim načelnikom
kada je Načelnik iznosio za uređenja platoa Koreničanka
(kada je govorio o bivšem načelniku Općine).
Vijećnik Božić je iznio svoj stav da će biti suzdržan kod glasovanja.
Općinski načelnik je odgovorio da je iznos za Koreničanku platila sadašnja vlast i da se uspjelo uz pomoć
nadzora skinuti predviđeni iznos, te da je Koreničnka plaćena umjesto 500 tisuća kuna, oko 385 tisuća kuna.
Vijećnik Božić dao je repliku da nije to platila vlast nego mještani Općine.
Vijećnik Luketić se uključio u raspravu te je rekao da će vijećnici HDZ-a, podržati predloženo Izvješće te da je
Izvješće većinom rad prethodne vlasti.
Nije bilo više rasprave. Predsjednik vijeća dao je prijedlog Odluke na glasovanje.
Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donijelo Odluku o usvajanju
Izvješća načelnika Općine Plitvička Jezera o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Plitvička Jezera u 2017. godini.
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

XI
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća načelnika Općine Plitvička Jezera o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2017. godini.
Prijedlog odluke i izvješće Općinskog načelnika dostavljeno u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ Općinskom načelniku. Općinski načelnik ukratko je dao obrazloženje predložene
Odluke te podnio Izvješće.
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Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. U raspravu se uključio vijećnik Božić koji je napomenuo da ima svoje
mišljenje kao u prethodnoj točci, te će biti suzdržan kod glasovanja.
Vijećnik Luketić je rekao da je većinom izvješće od prethodne vlasti, te će podržati predloženo izvješće.
Nitko se više nije javio za raspravu. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje predloženu odluku.
Općinsko vijeće glasovalo je sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANA, i donijelo Odluku o
usvajanju Izvješća načelnika Općine Plitvička Jezera o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Plitvička Jezera u 2017. godini
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

XII
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA O
IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017. GODINU
Prijedlog odluke i izvješće Općinskog načelnika dostavljeno u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća dao je riječ izvjestitelju Općinskom načelniku Kovaču. Općinski načelnik ukratko dao
obrazloženje predložene odluke i Izvješća.
Nije bilo rasprave.
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke.
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) usvojilo Odluku o usvajanju Izvješća načelnika Općine Plitvička Jezera o
izvršenju Programa sredstva utroška doprinosa za 2017. godinu
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

XIII
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU
Prijedlog odluke i analiza stanja dostavljena je vijećnicima u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća u ime izvjestitelja riječ je dao v.d. zapovjedniku JVP Plitvička Jezera, Ivanu Pejkunoviću.
Ivan Pejkunović ukratko je obrazložio Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera
za 2017. godinu.
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) donijelo Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)

XIV
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU
Prijedlog odluke i Plan razvoja sustava … dostavljena je vijećnicima u materijalima za sjednicu.
Predsjednik vijeća u ime izvjestitelja riječ je dao v.d. zapovjedniku Ivanu Pejkunoviću.
Ivan Pejkunović ukratko je obrazložio Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za
2018. godinu.
Općinski načelnik Kovač zatražio je ispravak u prijedlogu Plana razvoja sustava…, na stranici 2., rok dostave
podataka umjesto 31. travanja, ispravak 30. travanj, na stranici 3., umjesto 31. rujan, ispravak 30. rujan.
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je jednoglasno (11) donijelo Odluku o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Predsjednik vijeća zaključio je rad sjednice u 19, 50 sati.
Zapisničar
Marijana Jandrić
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Predsjednik vijeća
Ante Bionda, v.r.
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