
ZAPISNIK 
 

Sa 6. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera, održane dana 30. siječnja  2019. 
godine s početkom u 16, 30 sati. 
Sjednicu  u 16:30 sati otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda. 
Na sjednici su nazočni vijećnici:  

1. Boris Luketić 
2. Tomislav Užarević 
3. Ivan Majetić 
4. Marina Pešut 
5. Ante Bionda 
6. Marko Maračić 
7. Maja Miljanović 
8. Sandra Skender 
9. Zdravko Žigić 
10.  Jovo Bubalo 

Odsutni vijećnici: Anto Božić,  Ivana Ivančević i Roža Poznanović. 
 
Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednici su nazočni Ante Kovač, načelnik Općine, Franjo Anđić, zamjenik 
Općinskog načelnika, Milan Prica zamjenik Općinskog načelnika, pomoćnica pročelnice JUO Općine Plitvička 
Jezera, Marija Vlašić 
 
Zapisničarka: Marijana Jandrić 
Sjednica se tonski snima te videozapis. 
 
Izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera na prijedlog Općinskog načelnika, Ante Kovača, 
sazvao je predsjednik  Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera  Ante Bionda.  Predsjednik je dao pojašnjenje 
sazivanja Izvanredne sjednice Općinskog vijeća. 
Općinski vijećnici su telefonskim putem obaviješteni  o održavanju sjednice Vijeća. Vijećnik Anto Božić nije bio 
dostupan.  
Vijećnicima je na klupe dostavljen predloženi dnevni red i materijal za predložene točke dnevnog reda.  
Predsjednik vijeća otvorio je šestu izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća te pozdravio sve nazočne. Konstatirao 
je da je prisutno deset od trinaest članova Vijeća. 
Predsjednik vijeća predložio je dnevni red. Nije bilo drugih prijedloga. 
Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO(10) usvojilo predloženi 
 

D n e v n o g  r e d a 
 

 1. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinicu kampu,  smještajnoj 
      jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. 
 2. Donošenje Zaključka o tumačenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 

 

1. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinicu kampu,  smještajnoj 

jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

Predsjednik je otvorio prvu točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi 

Mariji Vlašić. 

Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke. Na 13. redovnoj sjednici 

donesena je Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinci kampa. Prethodna Odluka 

se mora staviti van snage  zbog stupanja na snagu novog Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti 

iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, koji je u trenutku donošenja Odluke bio u nacrtu na javnom 

savjetovanju.. Zakonska obveza za donošenje Odluke je Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o paušalnom 

oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. 



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

predloženu Odluku. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (10 ) usvojilo  

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinicu kampu, smještajnoj jedinici u kamp 

odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. 

( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

 

2. Donošenje Zaključka o tumačenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, 

gospođi Mariji Vlašić. 

Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić, iznijela je obrazloženje predložene točke. Općinsko vijeće je na 12. 

redovnoj sjednici donijelo Odluku o vrijednosti boda za komunalnu naknadu. Ovim Zaključkom se donosi 

tumačenje Odluke gdje se preciznije definira vrijednost boda komunalne naknade mjesečno, kada se naknada 

obračunava i plaća u obrocima, odnosno godišnje. Vrijednost boda za 2019. godinu iznosi 0,40 kuna mjesečno 

kada se naknada obračunava i plaća u obrocima, odnosno 4,80 godišnje. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je pomoćnici pročelnice na objašnjenju te je otvorio raspravu. 

U raspravi su kratko sudjelovali: vijećnik Boris Luketić,  je napomenuo kako je sad sve jasno da  komunalna 

naknada ide za  100% . Općinski načelnik je odgovorio da ide povećanje komunalne naknade u Općini Plitvička 

Jezera, ali  još uvijek  je primjerena na osnovu drugih gradova i općina. Vijećnik Užarević je pozvao Općinsko 

vijeće da glasuje protiv predloženog Zaključka. 

 

Nakon kratke rasprave, Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao predloženi Zaključak na glasovanje. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera glasovalo je sa 6 glasova „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ i 

usvojilo Zaključak o tumačenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 

( zaključak se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

Predsjednik je zaključio rad sjednice Općinskog vijeća  u 16:50 sati. 

Zapisničarka                                                                                                             Predsjednik vijeća                                                     

Marijana Jandrić                                                                                                              Ante Bionda 


