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ZAPISNIK 
sa 14. sjednice Općinskog vijeće 

Općine Plitvička Jezera održane dana, 27. 02. 2019. godine 
 
Početak: 18:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg sv. Jurja 6. 
 
NAZOČNI: Predsjednik Općinskog vijeća-Ante Bionda, vijećnici-,Ivan Majetić,, Marko Maračić, Sandra Skender, Maja 
Miljanović, Zdravko Žigić, Jovo Bubalo i Roža Poznanović. 
 
ODSUTNI: vijećnice, Ivana Ivančević, Marina Pešut, vijećnici ,Anto Božić, Tomislav Užarević 
                   vijećnik, Boris Luketić- opravdano 
 
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: općinski načelnik- Ante Kovač, zamjenik općinskog načelnika-Franjo 
Anđić, zamjenik općinskog načelnika, Milan Prica, pomoćnica pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela- Marija Vlašić. 
 
Zapisničarka, Marijana Jandrić. 
Sjednica se tonski snima i videozapis. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda otvorio je 14. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravio sve nazočne te konstatirao da 
sjednici prisustvuje osam (8) Vijećnika, da postoji kvorum,  da se može započeti sa radom. Predložio dnevnog reda kao u 
pozivu. 
Nije bilo drugih prijedloga. Predsjednik, je dao na glasovanje prijedložni dnevni red. Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera 
glasovalo je sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH i usvojilo 

 
D N E V N I R E D 

1. Aktualni sat 

2. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 

3. Usvajanje Zapisnika sa 6. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019.godini. 

5. Donošenje Pravilnika o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera. 

6. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe. 

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi  Dječji 

vrtić Slapić Korenica. 

8. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko. 

9. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera. 

10. Donošenje Odluke o II. izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera. 

11. Donošenje Odluke o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 

12. Donošenje Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača  javnih usluga Općine Plitvička Jezera. 

13. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever. 

 

14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 

15. Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička 

Jezera. 

16. Donošenje Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za kupnju 

zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera. 

 

1. Aktualni sat 

 

Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda.  Za riječ se javio vijećnik Ivan Majetić, te postavio pitanja za Općinskog 

načelnika. Što se konkretno napravilo u skoro dvije godine mandata, a obećano. Konkretno za naselja Donji i Gornji Vaganac, 

obećano je: trgovina, javna rasvjeta ( lampe- D. Vaganac) i vodovod prema Kukurzovićima, uređenje groblja ( borovi), ostalo 

je još nekoliko borova u groblju koji uništavaju spomenike. Smatra da od obećanog, ništa nije izvršeno. 
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Općinski načelnik, Kovač je odgovorio na pitanja,  da se u naselju Gornji i Donji Vaganac dosta uradilo u dvije godine, te je 

naveo primjere: pokop žrtava drugog svjetskog rata ( spomenik, organizacija i pripreme), javna rasvjeta za Donji Vaganac, 

lampe su ugrađene do Popovića, te da se problem vodoopskrbe – vodovod rješava na nivou cijele Općine i da nije to problem 

samo Vaganca nego i drugih naselja. Trgovinu, ne može otvoriti Općina, ali je razgovarao sa nekim poduzetnicima da se otvori 

trgovina, nažalost nije zaživjelo. Uređenje groblja, poznato mu je da su se neki borovi rušili, mještani se mogu obratiti u 

Komunalac d.o.o. Korenica s prijedlogom/zahtjevom de se otklone i ostali borovi u samom groblju.  

Vijećnik Majetić dao je repliku na odgovore, smatra da trgovina može zaživjeti. Vlasnik objekta je voljan ustupiti objekt za 

minimalnu naknadu. Problem s vodom ima cijelo naselje Vaganca, te smatra da gradnjom Hotela u L. P. Selu, imat će još 

većih problema ( slabiji pritisak i dr). U Donjem Vagancu, od Popovića pa do kraja naselja treba postaviti lampe. 

Načelnik je ukratko odgovorio kako će se riješit problem, jer se saniraju puknuća u naseljima ( Željava, L. P .Selo i dr..), gdje 

su i bili veliki gubitci vode,  te je zabilježio da se trebaju postaviti lampe na rasvjetnim stupovima  od Popovića do kraja naselja. 

Nije više bilo pitanja. Predsjednik je zaključio prvu točku. 

 

2. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 
Nije bilo primjedbi. Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (8) usvojilo Zapisnik. 

 

3. Usvajanje Zapisnika sa 6. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 
Nije bilo primjedbi. Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (8) usvojilo Zapisnik. 

 

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019.godini. 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. 

Predsjednik vijeća dao je na glasovanje predloženu Odluku. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojilo  Odluku o raspoređivanju sredstava proračuna 

Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička 

Jezera u 2019.godini. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

5. Donošenje Pravilnika o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera. 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao 

je na glasovanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojilo  Pravilnik o financiranju političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera. 
( Pravilnik se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

6. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe. 

Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. 

U raspravi su ukratko sudjelovali vijećnici: Ivan Majetić, koji je postavio pitanje na koga se odnosi plaćanje korištenja prostora 
Vijećnice, te sredstva koja se uplaćuju, gdje idu, na to mu je odgovorila gospođa Vlašić, da će prostor korištenja Vijećnice 
plaćati samo političke stranke te sredstva od uplate korištenja prostora se uplaćuju na račun Općine Plitvička Jezera, a vijećnica 
Roža Poznanović  predložila je da visina najma za korištenje prostora Vijećnice iznosi 50,00 kuna po sastanku. Nije bilo više 
bilo prijedloga, niti rasprave.   
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje predloženu točku uz prijedlog vijećnice Rože Poznanović. 
Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojilo  Odluku o uvjetima korištenja i visini najma 
za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe. 
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
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7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi  Dječji 
vrtić Slapić Korenica. 
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, riječ je dao predlagatelju Općinskom načelniku Anti Kovaču. 
Općinski načelnik Ante Kovač, dao je obrazloženje predložene točke.  

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. Predsjednik je otvorio raspravu.  

Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji 

troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi  Dječji vrtić Slapić Korenica. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 
9. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera. 
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, riječ je dao predlagatelju Općinskom načelniku Anti Kovaču. 
Općinski načelnik Ante Kovač, dao je obrazloženje predložene točke.  

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. Predsjednik je otvorio raspravu.  

Kratko u raspravi sudjelovali: vijećnik Ivan Majetić, koji je postavio pitanje, da li je ispoštovana procedura. Načelnik je odgovorio 

da je procedura ispoštovana jer se mora po zakonu potpisati Ugovor pa tek nakon potpisa Ugovora predložiti Općinskom vijeću 

odluku o zatvaranju odlagališta. Nitko nije više sudjelovao u raspravi.  Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te dao na 

glasovanje predloženu Odluku. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ usvojilo Odluku o zatvaranju odlagališta neopasnog 

otpada „Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

10. Donošenje Odluke o II. izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera. 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili prijedlog i obrazloženje  Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise. Predsjednik je otvorio 

raspravu.  

Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ usvojilo Odluke o II. izmjenama Statuta Općine Plitvička 
Jezera. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 
11. Donošenje Odluke o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili prijedlog i obrazloženje  Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise. Predsjednik je otvor io 

raspravu.  

Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽAN“ usvojilo Odluku o II. izmjenama Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Plitvička Jezera. 
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 
12. Donošenje Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača  javnih usluga Općine Plitvička Jezera. 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. Predsjednik je otvorio raspravu. 

Općinski načelnik Ante Kovač, dao je prijedlog o imenovanju predstavnika u Savjet za zaštitu potrošača i to: vijećnik Marko 

Maračić, vijećnica Maja Miljanović, ispred JUO Općine, Marina Polić i Klara Orlić. 

Nije bilo drugih prijedloga. 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje predloženu Odluku uz prijedlog predstavnika Savjeta. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, usvojilo Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu 
potrošača  javnih usluga Općine Plitvička Jezera. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
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13. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever. 
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, riječ je dao predlagatelju Općinskom načelniku Anti Kovaču. 
Općinski načelnik Ante Kovač, dao je obrazloženje predložene točke.  

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. Predsjednik je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao 

je na glasovanje. 

Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (8) usvojilo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever. 
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

 

14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, riječ je dao predlagatelju Općinskom načelniku Anti Kovaču. 
Općinski načelnik Ante Kovač, dao je obrazloženje predložene točke.  

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke. Predsjednik vijeća odredio je pauzu od pet minuta, radi dogovora oko 

imenovanja članova Povjerenstva. Nakon pauze Vijeće je započelo s radom te je Predsjednik otvorio raspravu. 

Općinski načelnik Ante Kovač, dao je prijedlog o imenovanju pet članova i to: Marija Vlašić, predstavnica pravne struke, Ana 
Karaula, predstavnik geodetske struke, Branko Funduk, predstavnik agronomske struke, Ante Bionda, predstavnik 
Općinskog vijeća i Jovo Bubalo, predstavnik Općinskog vijeća. 
Nije bilo više prijedloga. Predsjednik je zaključio raspravu te je dao na glasovanje predloženu Odluku uz prijedlog 
imenovanja članova u Povjerenstvo. 
Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (8) usvojilo Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 
15. Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička 
Jezera. 
 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke.  Predsjednik je otvorio raspravu.  

Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje. Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 0 „PROTIV“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ usvojilo Odluku o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička 

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

 

16. Donošenje Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za 

kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera. 
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda, te je riječ u ime predlagatelja dao pomoćnici pročelnice, gospođi Mariji Vlašić. 
Pomoćnica pročelnice gospođa Vlašić iznijela je objašnjenje predložene točke   

Vijećnici u pisanom obliku dobili obrazloženje točke.  Predsjednik je otvorio raspravu.  

Nije bilo rasprave. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje. Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO (8) usvojilo Odluku o davanju 

ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička 

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

 

Predsjednik vijeća, na kraju sjednice  napomenuo, da je Vijećnicima dostavljena preslika dopisa od Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja, radi nadzora zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi Općine Plitvička Jezera te u prilogu anonimna 

predstavka ( na znanje Općinskom vijeću)  i  Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade Zdenke Milaković, iz 

Korenice. U oba slučaja ( dopisa) očitovanje će uputiti Jedinstveni upravni odjel Općine.  

Predsjednik je zaključio rad sjednice Općinskog vijeća  u 19,00 sati. 

 

Zapisničarka                                                                                                                                         Predsjednik vijeća                                                                                                                                                                                      

Marijana Jandrić                                                                                                                                         Ante Bionda  

 


