ZAPISNIK
SA 25. REDOVNE (ELEKTRONSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
ODRŽANE U VREMENU OD 04. PROSINCA (PETAK) OD 13.00 SATI DO 15. PROSINCA 2020.
GODINE (UTORAK) DO 13.00 SATI IZJAŠNJAVANJEM PUTEM E-MAILA.

Zbog izvanrednih okolnosti nastali uslijed epidemije koronavirusa COVID-19, u skladu s uputom
Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020.
godine, kao i preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, 25. redovna sjednica Općinskog vijeća
Općine Plitvička Jezera održala se elektronskim putem u vremenu od 04. prosinca 2020. godine (petak)
od 13.00 sati do 15. svibnja 2020. godine utorak) na slijedeći način.
Materijali za 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća vijećnicima dostavljeni su dana 04. prosinca 2020.
godine putem emaila na e-mailove koji se nalaze u prilogu zapisnika, osim vijećnicima Jovi Bubalo i
Zdravku Žigić kojemu su materijali dostavljeni osobnim uručenjem uz potpisivanje dostavnice, obzirom
da su isti izjavili da nemaju email. Materijali su javno objavljeni i na web stranici Općine Plitvička
Jezera.
Dana 07. prosinca 2020. godine putem telefona kontaktirani su vijećnici te zamoljeni da potvrde
primitak emaila, kojom prilikom su vijećnik Tomislav Užarević, Ivan Majetić i vijećnica Sandra Skender,
izjavili da ne mogu otvoriti poveznicu na materijale, te je za svaki slučaj istoga dana (07.12. u 12.08
svim vijećnicima proslijeđen ponovno email sa poveznicom na objavljene materijale. Po navedenom svi
vijećnici su potvrdili primitak emaila.
Materijali su dostavljeni i općinskom načelniku, zamjenicima, te pročelnici Jedinstvenog upravnog
odjela.
Od trenutka dostave materijala vijećnicima je omogućena međusobna korespondencija putem
elektroničke pošte između vijećnika i Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera,
obzirom da su u sazivu sjednice vijećnicima dane upute slijedećeg sadržaja:
„Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv putem e-maila, a isti se objavljuju i na
internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera. Uz materijale dostavljamo i obrazac za podnošenja
prijedloga amandmana na Proračun za 2021.godinu.
Člankom 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) određen je način
podnošenja amandmana u tijeku rasprave o proračunu: Podneseni amandmani kojima se predlaže
povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna i projekcija
mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u
posebnom dijelu proračuna.
Sukladno člancima 55. do 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik
Ličko-senjske županije“ broj 26/10 i 3/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/19)
prijedlog za izmjenu i dopunu akta podnosi se pisano u obliku amandmana s obrazloženjem
predsjedniku Vijeća, koji se amandman potom dostavlja ostalim članovima Vijeća i općinskom
načelniku te se o amandmanu glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga akata na koji se isti odnosi.
Prihvaćen amandman postaje sastavni dio akta o kojem se odlučuje. Obrazloženja amandmana moraju
biti jasna i svrsishodna sa iznesenim prijedlogom izmjene i dopune akta ili nekog njegovog dijela.
Amandmani koji nisu podneseni u skladu sa Zakonom o proračunu i Poslovnikom neće se uzeti u
razmatranje.
Krajnji rok za dostavu upita, sugestija, zahtjeva za pojašnjenjem, kao i amandmana po točkama
dnevnog reda je najkasnije do 08 prosinca 2020. godine do 12:00 sati kako bi se moglo omogućiti
općinskim službama da iznesu eventualno potrebna objašnjenja, kao i izjašnjavanje ostalih vijećnika o
istome.
Sva službena komunikacija obavljat će se putem e-maila: klara.orlic@plitvicka-jezera.hr.
Krajnji rok za dostavu obrasca za glasovanje, kojem možete pristupiti direktno iz Vašeg e-maila, je 15.
prosinca 2020. godine do 13.00 sati.
Dostavljanjem popunjenog obrasca potvrđujete prisutnost na sjednici Općinskog vijeća.
Molimo da na elektronskoj sjednici sudjelujete u zakazanom vremenu i na način kako je gore
navedeno.“
1

Do roka za dostavu upita, pojašnjenja, sugestija, amandmana po točkama dnevnog reda (08.12.2020.
godine do 12.00 sati) pristigao je jedan amandman, te su vijećnici o istome obaviješteni putem emaila
dana 10.12.2020. godine u 08:14 sati te im je ostavljena mogućnost za glasovanje o amandmanu
općinskog načelnika koji je objavljen sa materijalima, te o amandmanu vijećnika koji je podnio vijećnik
Anto Božić, do petka 11.12.2020. godine do 10.00 sati. O amandmanima izjasnilo se 10 vijećnika, dok
se tri vijećnika nisu izjasnili o istome (Anto Božić, Ivana Ivančević i Marina Pešut), no obzirom da je
pozivom na glasovanje o amandmanu jasno navedeno da ukoliko vijećnici u ostavljenom roku ne
dostave svoje glasove o amandmanima smatrat će se da su isti suglasni sa dostavljenim
amandmanima. Amandman općinskog načelnika usvojen je sa 12 glasova za i 1 glasom suzdržanim, te
amandman g. Božića sa 13 glasova ZA te su kao takvi postali sastavni dio proračuna.
O usvajanju amandmana vijećnici su obaviješteni dana 11.12.2020. godine u 13:07 sati te im je još
jednom skrenuta pozornost da svoje izjašnjavanje po točkama dnevnog reda mogu izvršiti najkasnije
do 15. prosinca 2020. godine do 13.00 sati putem linka koji im je dostavljen prilikom dostave
materijala:.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd69mVyfeK2YHNsaVyOyrzyCBATYeeUnfPywEKsqsfeJWeWQ/viewform?usp=sf_link,
a dostavljanjem popunjenog obrasca glasovanja potvrđuju prisutnost na samoj sjednici dana
15.12.2020. godine.
Ispis elektronske pošte zaprimljene tijekom sjednice čuva se trajno u pismohrani Općine Plitvička
Jezera radi autentičnosti održane sjednice i donesenih akata.
Kako bi se osigurala javnost rada održane sjednice, sukladno članku 84. Poslovnika Općinskog vijeća
koji propisuje javnost rada Općinskog vijeća, iznimno od odredbe članka 81. Poslovnika Općinskog
vijeća koja propisuje sadržaj Zapisnika, ovaj Zapisnik sadrži i sve elektronske pošte zaprimljene tijekom
trajanja sjednice.
Uvidom u dostavljene obrasce za glasovanje utvrđuje se da je 10 vijećnika dostavilo obrasce te
sukladno uputi iz saziva smatra se da sjednici prisustvuje 10 vijećnika čime postoji kvorum za
donošenje pravovaljanih akata.
VIJEĆNICI KOJI SU PRISTUPILI GLASOVANJU PUTEM E-MAILA:
1. Maja Miljanović - dana 07.12.2020. g. u 12:47 sati,
2. Roža Poznanović – dana 11.12.2020. godine u 13:28 sati,
3. Mario Maračić – dana 14.12.2020. g. u 07:00 sati,
4. Marina Pešut – dana 14.12.2020. g. u 10:35 sati
5. Sandra Skender – dana 14.12.2020. g. u 14:20 sati
6. Boris Luketić – dana 15.12.2020. godine u 08:59 sati
7. Ante Bionda – dana 15.12.2020. g. u 11:43 sati,
8. Tomislav Užarević – dana 15.12.2020. g. u 11:43 sati.
9. Vijećnik Zdravko Žigić pristupio je glasovanju putem obrasca koji je identičan online obrascu
za glasovanje, a koji mu je bio dostavljen uz materijale. Obrazac je zaprimljen u Općini dana
10.12.2020. godine u 10:00 sati.
10. Vijećnik Jovo Bubalo pristupio je glasovanju putem obrasca koji je identičan online obrascu
za glasovanje, a koji mu je bio dostavljen uz materijale. Obrazac je zaprimljen u Općini dana
10.12.2020. godine u 13:30 sati.
VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI O TOČKAMA DNEVNOG REDA:
1. Ivana Ivančević
2. Anto Božić
3. Ivan Majetić
DNEVNI RED:
1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. IZVANREDNE SJEDNICIE OPĆINSKOG VIJEĆA,
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4. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJOM
PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU,
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021.
GODINU,
6. DONOŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2021. 2023. GODINU,
7. DONOŠENJE PROGRAMA ZA 2021. GODINU:
➢ Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2021.godini
➢ Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Plitvička Jezera
➢ Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021.godinu
➢ Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu
➢ Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021.godinu
➢ Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021.godinu
➢ Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu
➢ Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu
➢ Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
➢ Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021.godinu
➢ Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera za 2021.godinu,
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE PLITIVČKA JEZERA,
9. DONOŠENJU ODLUKE O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
10. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI SUD U
KARLOVCU, STALNU SLUŽBU U GOSPIĆU
11. DONOŠENJE PLANA DJELOVANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U PODRUČJU ELEMENTARNIH
NEPOGODA ZA 2021. GODINU,
12. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2020. GODINU
13. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2021. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA.

Tijekom roka za dostavu upita, zahtjeva, sugestija, amandmana nije stigla niti jedna primjedba niti
dopuna Dnevnog reda.

1. AKTUALNI SAT
Tijekom roka za dostavu upita, zahtjeva, sugestija, amandmana nije stigao niti jedan upit ili zahtjev
vezano za aktualni sat.
Izjašnjavanje po točkama dnevnog reda omogućeno je putem online obrasca sa mogućnošću odgovora
ZA, PROTIV i SUZDRŽAN. Zaprimljene obrasce zajednički pregledavaju predsjednik Općinskog vijeća
Ante Bionda i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Klara Orlić, te utvrđuju konačni broj glasova po
svakoj točci dnevnog reda i to kako slijedi:
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Vijećnik Anto Božić putem emaila dana 08.12.2020. godine u 09:30 sati izjavio je primjedbu na
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća slijedećeg sadržaja:
„Molim da se presluša snimka sjednice, i jasno napiše u zapisniku obrazloženje kako sam i komunicirao
na samoj sjednici zašto sam glasao protiv navedene odluke:
Ad 18. DONOŠENJE ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA U
ZGRADI KIC-A BEZ NAKNADE OD STRANE VSNM-a“.“
Višestrukim preslušavanjem snimke sa sjednice vijeća utvrđeno je da se vijećnik Božić izjasnio
slijedećim riječima:
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„Mislim, naravno da neću podržati ovo točku dnevnog reda, ne vidim razloga zašto se proračunski
korisnik ne može javiti na natječaj i rekao bih da je, ne samo u ovoj općini nego i u zemlji najunosnije
biti u VSNM.“
Slijedom navedenog, ista primjedba se unosi u zapisnik, te se zapisnik sa 24. redovne sjednice mijenja
na način da se iza riječi „…vijećnik Anto Božić, koji je iznio da neće podržati predloženu točku dnevnog
reda“ ubacuju riječi „navodeći: „Mislim, naravno da neću podržati ovo točku dnevnog reda, ne vidim
razloga zašto se proračunski korisnik ne može javiti na natječaj i rekao bih da je, ne samo u ovoj općini
nego i u zemlji najunosnije biti u VSNM.““
Na navedeni sadržaj ispravke zapisnika vijećnik g. Božić dao je suglasnost putem emaila dana
08.12.2020. godine u11:51 sati.
Zapisnik sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ZA.
3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. IZVANREDNE SJEDNICIE OPĆINSKOG VIJEĆA
Zapisnik sa 7. izvanredne sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ZA
4. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODINU SA
PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU
Proračun Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa projekcijom Proračuna za 2022. i 2023. godinu sa
usvojenim amandmanima donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA
2021. GODINU
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu donesena je sa 8 glasova ZA,
1 glasom SUZDRŽANIM i 1 glasom PROTIV.
6. DONOŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA
RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINU
Plan razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2021. – 2023. donesen je sa 8 glasova
ZA i 2 glasa SUZDRŽANA.
7. DONOŠENJE PROGRAMA ZA 2021. GODINU:
➢ Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u
2021.godini
Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2021. godini donesen
je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.
➢ Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine
Plitvička Jezera
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Plitvička Jezera
donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.
➢ Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021.godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i
1 glasom SUZDRŽANIM.
➢ Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu
Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM.
➢ Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021.godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM.
➢ Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021.godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM.
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➢ Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM.
➢ Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu
Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i 1
glasom SUZDRŽANIM.
➢ Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM.
➢ Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021.godinu
Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
SUZDRŽANIM.
➢ Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička
Jezera za 2021.godinu,
Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu
donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA
I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PLITIVČKA JEZERA,
Odluka o izmjeni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička
Jezera donesena je sa 10 glasova ZA
9. DONOŠENJU ODLUKE O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,
Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera donesena
je sa 10 glasova ZA.
10. DONOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI
SUD U KARLOVCU, STALNU SLUŽBU U GOSPIĆU
Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću,
donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.
11. DONOŠENJE PLANA DJELOVANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U PODRUČJU
ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU
Plan djelovanja Općine Plitvička Jezera u području elementarnih nepogoda za 2021. godinu donesen je
sa 10 glasova ZA
12. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu donesena je
sa 10 glasova ZA
13. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu s trogodišnjim
financijskim učincima donesen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.

5

Nakon zaprimljenih obrazaca i utvrđenog broja glasova po pojedinoj točci dnevnog reda, predsjednik
Vijeća zaključio je rad sjednice Vijeća dana 15. prosinca 2020. godine u 13.30 sati.
Nakon što je predsjednik Vijeća zaključio sjednicu, pristigao je obrazac vijećnika Ante Božića, no
obzirom da je pristigao izvan roka (15.12.2020. godine u 16:55 sati) isti se nije uzeo u razmatranje, te
se smatra da vijećnik nije nazočio sjednici. O istome vijećnik je obaviješten dana 16.12.2020. godine u
13:50 sati.

Zapisničarka:

Predsjednik Općinskog vijeća:

Klara Orlić

Ante Bionda
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