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ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Plitvička Jezera održane dana, 10. 10 . 2019. godine 

 

Početak: 16:00 sati u Općinskoj vijećnici u Korenici, Trg sv. Jurja 6. 

 

NAZOČNI: Predsjednik Općinskog vijeća- Ante Bionda, vijećnici: Boris Luketić, Tomislav Užarević, Ivan 

Majetić, Marko Maračić, Sandra Skender, Maja Miljanović, Zdravko Žigić, Jovo Bubalo i Roža Poznanović. 
 

ODSUTNI: vijećnice,  Marina Pešut, Ivana Ivančević i vijećnik  Anto Božić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: općinski načelnik- Ante Kovač, zamjenici Općinskog 

načelnika,  Franjo Anđić i Milan Prica,  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Klara Orlić i voditeljica Odsjeka 

za proračun, financije i računovodstvo, Marina Polić. 

 

Zapisničarka, Marijana Jandrić. 

Sjednica se tonski snima i videozapis. 

 

 
Predsjednik vijeća otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne. Na temelju izvršene prozivke konstatirao da je 

prisutno 10 (deset)  Vijećnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih akata te je predložio dnevni 

red kao u dostavljenom pozivu i  otvorio raspravu. 

Vijećnik Užarević, javio se za riječ te pozdravio sve prisutne na sjednici Vijeća. Nadalje je rekao da   današnji 

poziv za sjednicu Općinskog vijeća nije u skladu s Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Plitvička 

Jezera te predložio da se odgodi današnja sjednica Općinskog vijeća i zatražio od  Predsjednika vijeća da pošalje 

upit/dopis prema Povjerenstvu za Statut, Poslovnik i propise, Uredu državne uprave u Ličko senjskoj županiji za 

mišljenje i ako je potrebito od službi u Ministarstvu uprave (  a  vezano za zaključivanje rada  17. sjednice Vijeća 

te sazivanja  18. sjednice Općinskog vijeća). 

Nakon vijećnika Užarevića, nitko se nije više javio za riječ. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog od 

vijećnika Užarevića. 
Općinsko vijeće je glasovalo sa 3 glasa „ZA“, 7 glasova „PROTIV“. Predsjednik je konstatirao da  prijedloga 

vijećnika Užarevića nije usvojen. 

Predsjednik je zatim dao na glasovanje predloženi  

 

D N E V N I   R E D  

 

1. AKTUALNI SAT 

2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,  

3. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU,  

4. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,  

5. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA,  

6. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. 

GODINU,  

7. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU, 

8. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINU,  

9. DONOŠENJE PROGRAMA UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA: 

a. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2019. GODINU,  

b. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 

2019. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, 

c. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI 

ZDRAVLJA ZA 2019. GODINU.   

d. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU,  
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e. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2019. 

GODINU,  

f. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA 

2019. GODINU,  

g. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU,  

h. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU I CIVILNOJ 

ZAŠTITI ZA 2019. GODIONU,  

i. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 

2019. GODINU, 

j. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH 

KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA U 2019. GODINI,  

k. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. 

GODINU,  

l. PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE 

PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU,  

10. DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU,  

11. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV 

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,  

12. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I 

ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA NA 

POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
13. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA,  

14. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a ZA 

OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI, 

15. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE 

POSLOVNIH PROSTORA U KICU-u,  

16. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U 

KIC-u,  

17. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PODATAKA UTVRĐENIH NOVOM 

KATASTARSKOM IZMJEROM ZA K.O. PLITVIČKA JEZERA I K.O. PRIJEBOJ,  

18. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PROVOĐENJU POSTUPKA PROCJENE NEKRETNINE U 

KORENICI VLASNIŠTVO NIKOLE ANTONIĆ, 

19. INFORMACIJA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLTIVIČKA JEZERA  

 

Općinsko vijeće je glasovalo sa 7 glasova „ZA, 3 glasa „PROTIV“. Predsjednik je zatim konstatirao da je 

usvojen dnevni red.  

 

Ad 1. AKTUALNI SAT 

Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda. 
 

Za riječ se javio vijećnik Užarević u ime Kluba vijećnika HDZ-a,  izvijestio je da neće prisustvovati nezakonitoj 

sjednici Općinskog vijeća. Akti na današnjoj sjednici ako se donesu biti će ništetni.  Vijećnik Užarević je u pisanom 

obliku dostavio autentično tumačenje Poslovnika vezano za sazivanje 18. sjednice Općinskog vijeća Predsjedniku 

vijeća i Povjerenstvu za Statut, Poslovnik i propise ( upit). 

Predsjednik vijeća je konstatirao da su sjednicu u 16,05 sati napustili vijećnici: Tomislav Užarević, Boris Luketić 

i Ivan Majetić. Na sjednici prisutno 7 ( sedam) Vijećnika. 

 

Pročelnica Klara Orlić, pročitala je Općinskom vijeću, upit- autentično tumačenje Poslovnika vezano za sazivanje 

18. sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera od  vijećnik Tomislav Užarević u ime Kluba vijećnika 

HDZ-a  (Predsjednik vijeća sazvao 18. sjednicu Općinskog vijeća, a prethodna 17-ta sjednica je prekinuta  
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( zaključena) jer nije bilo dovoljnog broja ( natpolovična većina) Vijećnika te su isto uputili prema Povjerenstvu 

za Statut, Poslovnik i propise da se očituju na koji način zakonito postupiti). 

Nakon pročitanog upita, pročelnica Orlić obrazložila, da sve što nije regulirano Zakonom može se regulirati 

unutarnjim aktima Općine. U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera nije reguliran upit Kluba 

vijećnika HDZ-a, koji su dostavili u pisanom obliku. Nadalje je  rekla da Predsjednik vijeća ako nema kvoruma  

(  Vijećnici su samovoljno napustili sjednicu) može zaključiti rad sjednice Vijeća ili odrediti nastavak sjednice 

Vijeća.  

Predsjednik vijeća je zatim zatražio da se pošalje dopis nadležnim Institucijama za pravno tumačenje/mišljenje a 
sukladno i traženju Kluba vijećnika HDZ-a.  

( autentično mišljenje- Kluba HDZ-a prilaže se uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

Nije bilo pitanja pod aktualnim satom te je Predsjednik zaključio prvu točku. 

 

Ad 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

Nije bilo primjedbi. Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno)  usvojilo zapisnik sa 17. sjednice 

Općinskog vijeća. 
 
Ad 3. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao voditeljici  Odsjeka za Proračun, 
financije i računovodstvo gospođi Marini Polić. 

Marina Polić, obrazložila je prijedlog Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 

01.01.-30.6.2019. godine, uz prijedlog polugodišnje  Izvještaja Vijećnicima su  dostavljene Bilješke  

( obrazloženje). 

Predsjednik vijeća nakon obrazloženja gospođe Polić, otvorio je raspravu. Nitko se od prisutnih nije javio za 

raspravu. Predsjednik je zaključio raspravu te je dao na glasovanje prijedlog polugodišnjeg Izvještaja. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo  Izvještaj o  izvršenju Proračuna  Općine Plitvička 

Jezera za razdoblje od 01.01. – 30. 6. 2019. godine. 
( Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01. – 30.06. 2019. godine, uz Bilješke 

sastavi je dio zapisnika.) 

 

Ad 4. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH 

PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA  

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao voditeljici  Odsjeka za Proračun, 

financije i računovodstvo gospođi Marini Polić. 

Marina Polić, obrazložila je prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine 

Plitvička Jezera. Vijećnicima je u materijalima dostavljen prijedlog. 

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

Izvještaj. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ ZA“  ( Jednoglasno) usvojilo Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa 

Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01. -30.6. 2019. godine. 

( Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01. -30.6. 2019. godine, 

prilaže se uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
 

Ad 5. USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA. 
  

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, riječ je dao Općinskom načelniku Anti Kovaču. 

Općinski načelnik Kovač,  podnio je Izvještaj o radu za razdoblje od 01. 01.  - 30. 06. 2019. godine. Vijećnicima 

je u pisanom obliku dostavljen Izvještaj o radu. 

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

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ ZA“  ( Jednoglasno) donijelo Zaključak o usvajanju  Izvješća o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje od 01. 01. - 30.06.2019.). 

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

 

Ad 6. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. 
GODINU. 
 
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao voditeljici  Odsjeka za Proračun, 

financije i računovodstvo gospođi Marini Polić. 

Marina Polić, iznijela je obrazloženje  prijedloga I. Rebalansa.  Proračun Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu 

usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj 18.12.2018. godine-  
Ukupan iznos u računu Prihoda i rashoda za 2019. godinu planiran je u visini 41.078.041,00 kunu. 
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U I. Rebalansu proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu planiraju se ukupni prihodi u iznosu 

35.055.787,00  kuna, od čega prihodi poslovanja iznose 31.960.845,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine 100.000,00 kuna, a prihodi od kratkoročnog zaduženja 2.000.000,00 kuna. 

Prijedlogom I. Rebalansa za 2019. godinu, u odnosu na Plan proračuna 2019. god,  predlaže se ukupno smanjenje 

prihoda poslovanja za 5.082.196,00 kuna te smanjenje prihoda od prodaje imovine za 435.000,00 kuna. 

Ukupni rashodi u prijedlogu I. Rebalansa za 2019. godinu uravnoteženi su sa prihodima i iznose ukupno 

35.055.787,00 kuna, od čega rashodi poslovanja iznose 25.708.121,00 kuna, rashodi za nabavu dugotrajne imovine  

7.847.666,00 kuna te rashodi za otplatu kratkoročnog kredita 1.500.000,00 kuna. 

   P r i h o d i 

I Rebalansom za 2019. godinu predlaže  se značajno  povećanje prihoda od komunalne naknade u ukupnom iznosu 

2.400.000,00 kuna u odnosu na planirano za  2019. godini (3.600.000,00 kuna). Do povećanja je došlo zbog naplate 

potraživanja komunalne naknade iz 2018. godine od obveznika JU NP Plitvička jezera.  Značajno povećanje 

prihoda koje se predlaže ovim Rebalansom,  ostvareno je od  
naknade za korištenje zaštićenih prirodnih područja i iznosi 1.234.320,00 kuna. Naknada je bila planirana 

Proračunom za 2019. godinu u visini 3.700.000,00 kuna, a ostvareno je 4.934.320,00 . 

R a s h o d i / i z d a c i  

 Rashodi su uravnoteženi s visinom prihodovnih sredstava u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu 

te raspoređeni u posebnom dijelu  po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i  programskoj klasifikaciji te  

izvorima prihoda. 
Predstavnička i izvršna tijela 

Rebalansom proračuna -Predstavnička i izvršna tijela predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 72.860,00 kuna. 

 Jedinstveni upravni odjel 
Ukupno planirani rashodi poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela,  proračunskih korisnika te ostalih korisnike 

Proračuna, u prijedlogu I. Rebalansa za 2019. godinu umanjuju se iznosu 5.949.394,00 kune. 
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela  

Rebalansom za 2019.godinu predviđeno je ukupno povećanje rashoda u iznosu 119.519,00 kuna. 
Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost   
Rebalansom za 2019.godinu predviđeno je smanjenje rashoda u ukupnom iznosu 608.650,00 kuna u odnosu na 

Plan proračuna za 2019. godinu. 

Najznačajnije smanjene  u I. Rebalansu proračuna za 2019. godinu, odnosi se planirane rashode za izgradnju zgrade 
JVP u iznosu 500.000,00 kuna, obzirom da neće doći do realizacije projekta u 2019. godini, jer nisu ostvareni 

planirani izvori sredstva od pomoći. Za proračunskog korisnika JVP Plitvička Jezera, sukladno I. Izmjenama 

proračuna za 2019. godinu, predlaže se  ukupno smanjenje rashoda za 90.900,00 kuna. 

Predškolski odgoj i obrazovanje 

Prijedlogom Rebalansa predlaže se smanjenje rashoda u iznosu 16.000,00 kuna u odnosu na postojeći Plan 

proračuna za 2019. godinu. 

Predložene promjene odnose se na smanjenje rashoda za kapitalne potpore osnovnim školama i srednjoj u 

ukupnom iznosu 170.000,00 kuna, rashoda za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 20.000,00 kuna, 

sufinanciranje glazbene škole u iznosu 20.000,00 kuna. 

Predlaže se povećanje rashoda za potporu OŠ u Korenici u iznosu 10.000,00 kuna, asistenta u nastavi u iznosu 

15.000 kuna. Za  proračunskog korisnika Dječji vrtić „Slapić“ predlaže se povećanje rashoda u ukupnom iznosu 

169.000,00 kuna. 
Povećanje se odnosi na rashode za plaće i doprinose zaposlenika u iznosu 165.000,00 kuna,  obzirom da u Plan 

proračuna za 2019. godinu nisu bila uključena povećanja osnovice plaća tijekom 2019. godine, a koje se  temelje 

na potpisanom kolektivnom ugovoru. 

  Programska djelatnost kulture 
Rebalansa za 2019. g. predviđa se smanjenje rashoda u iznosu 370.900,00  kuna. 

Smanjenje se odnosi na planirane rashode za izgradnju  KIC-a u Korenici u iznosu 300.000,00 kuna. Također se 

predlaže i izmjena izvora financiranja za izgradnju te se umjesto prihoda od kratkoročnog zaduženja u iznosu 

1.500.000,00 kuna predlaže financiranje rashoda iz izvora naknade za korištenje za zaštićenih prirodnih područja 

u  ukupnom iznosu  3.100.000,00 kuna, a izvor pomoći iz proračuna smanjuje se sa 600.000,00 na 200.000,00 

kuna, sukladno potpisanom ugovoru sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. 

Planira se i smanjenje kapitalnih i tekućih potpora vjerskim zajednicama za 210.000,00 kuna. 
Povećanje rashoda u okviru ove glave odnosi se na proslave i manifestacije u iznosu 60.000,00 kuna, rashode 

Božićnog sajma, dočeka Nove godine i dr. u iznosu 20.000,00 kuna, rashode opremanja i rashode redovnog 

poslovanja KIC-a u iznosu 80.000,00 kuna. 

Komunalna djelatnost i infrastruktura 

Rebalansa predviđa se smanjenje  rashoda u ukupnom iznosu  4.260.057,00 kuna u odnosu na Proračun za 2019. 

godinu. Najznačajnije smanjenje rashoda u okviru ove glave odnosi se na rashode  na projektu aglomeracije 

Plitvička jezera u iznosu 1.665.680,00 kuna, obzirom da se kasni sa realizacijom projekta od strane izvođača. 
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  I. Rebalansom predlaže se smanjenje rashoda za sanaciju odlagališta Vrpile za 120.000,00 kuna, obzirom da do 

kraja poslovne godine neće doći do realizacije svih radova koji su bili planirani Proračunom za 2019. godinu.  

Predlaže se također i smanjenje rashoda za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu 200.000,00 kuna, 

zbog nedostatnih izvora prihoda. 

Rashodi na katastarskoj izmjeri ostali su na razini planiranih u proračunu 2019.godine i iznose 1.500.000,00 kuna, 

a mijenjani su izvori financiranja obzirom da se neće ostvariti prihodi od sufinanciranja pravnih i fizičkih osoba u 

planiranom opsegu, tako da su u izvore uključeni  prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta te  šumski doprinos. 

Predlaže se smanjenje rashoda za izgradnju cesta, ulica, nogostupa i mostova za 670.334,00 kune, zbog smanjenja 
raspoloživih izvora financiranja. Izgradnja se odnosi na sanaciju mosta u selu Plitvice u visini od cca 593.000,00 

kuna, koji sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sa 105.000,00 kuna, a preostali iznos odnosi 

se na asfaltiranje cesta, ulica i nogostupa. 

Predlaže se i značajno smanjenje rashoda za reciklažno dvorište u Korenici u iznosu 1.375.000,00 kuna, obzirom 

da se radovi neće realizirati u 2019. godini. Sukladno izmjenama i dopunama prostornog plana Općine. Reciklažno 

dvorište će se nalaziti na novoj lokaciji te će  radovi nastaviti u sljedećoj godini.  I. Rebalansom za 2019. godinu 

predlaže se povećanje rashoda za uređenje i izgradnju javnih površina, parkirališta i trgova te nabavu komunalne 

opreme u ukupnom iznosu 120.000,00 kuna. Komunalni društvima Komunalac i Vodovod, ovim Rebalansom 

planirane  su kapitalne pomoći koje bilježe povećanje za 200.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje nabave 

komunalnih vozila i opreme te na sufinanciranje izgradnje i sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje. Ukoliko se  

prihodi tijekom poslovne godine ne ostvare u planiranom opsegu, rashodi pomoći komunalnim društvima uskladit 
će se sa stvarno raspoloživim iznosim prihoda. 

Sve predložene promjene vidljive su u izmjenama Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu, te su usklađene sa stvarno raspoloživim izvorima prihoda u Proračunu 2019. godine. 

Gospodarstvo 
 Planira se smanjenje rashoda za rad TZO Plitvička Jezera u iznosu 70.000,00 kuna. 
Radi uspješne naplate prihoda komunalne naknade i naknade od teleoperatera, za odvjetničke usluge predviđen je 

rashod u ukupnom iznosu 246.600,00 kuna, sukladno potpisanim ugovornim obvezama. 

Programska djelatnost sporta i rekreacije 
 Predloženo je smanjenje u I. Rebalansu za 2019. godinu u iznosu od  595.000,00 kuna. 

U 2019. godini neće doći do kupovine zemljišta za sportsku dvoranu u planiranom iznosu 500.000,00 kuna, a 

predlaže se i smanjenje rashoda za uređenje igrališta NK LIKA 95 za 20.000,00 kuna. 
I. Izmjenama za  2019. godinu neće se realizirati niti  kupovina klizališta na leasing za što je bio predviđen rashod 

od 100.000,00 kuna. 

Predlaže se povećanje donacija udrugama u sportu u iznosu 25.000,00 kuna, sukladno zahtjevima korisnika. 

Zdravstvo i socijalna skrb  
I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu predlaže se smanjenje rashoda u ukupnom iznosu 80.000,00 

kuna. 

Predlaže se smanjenje rashoda za Zavod za hitnu medicinsku pomoć (40.000,00 kuna) jer u 2019. godini nije 

potpisan ugovor o sufinanciranju. 

 Za rashode realizacije programa ZAŽELI, predlaže se smanjenje  u iznosu 70.000,00 kuna, sukladno stvarnim 

potrebama do kraja poslovne godine. 

Povećanje rashoda u okviru ove glave predlaže se za sufinanciranje pedijatra (80.000,00 kuna), naknade za 

novorođenčad (30.000,00 kuna) i naknade građanima i kućanstvima (20.000,00 kuna). 
 

Nakon izlaganja voditeljice Polić, Predsjednik vijeća otvorio je  raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se 

glasovanju. 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno)  usvojilo I. Izmjene i dopune Proračuna Općine  
Plitvička Jezera za 2019. godinu. 
( I. izmjene i dopune prilažu se uz zapisnik i čine njegov sastavni dio) 

 

Ad 7. DONOŠENJE ODLUKE O I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019. GODINU. 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao voditeljici  Odsjeka za Proračun, 

financije i računovodstvo gospođi Marini Polić. 
Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, ukratko je obrazložila predloženu točku. Nakon 

uvodnog izlaganja,  Predsjednik vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno)  usvojilo Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu. 
( I. izmjene i dopune Odluke prilažu se uz zapisnik i čine njegov sastavni dio) 

 
 



6 
 

Ad 8. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE  

PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINU. 

  

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao voditeljici  Odsjeka za Proračun, 

financije i računovodstvo gospođi Marini Polić. 

Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, ukratko je obrazložila predloženu točku. Nakon 

uvodnog izlaganja,  Predsjednik vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo   I. Izmjene i dopune Plana Razvojnih Programa 
Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2019. – 2021. godinu. 
( I. izmjene i dopune  Plana prilažu se uz zapisnik i čine njegov sastavni dio) 

Ad  9. DONOŠENJE PROGRAMA UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA: 
a. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Plitvička Jezera u 2019. godinu,  

b. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području 

Općine Plitvička Jezera, 

c. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu.   

d. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu,  

e. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu,  

f. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu,  

g. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,  

h. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2019. godinu,  

i. I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, 

j. I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom 

vlasništvu na području Općine Plitvička Jezera u 2019. godini,  

k. I. izmjena i dopuna Programa utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu,  

l.  Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu. 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao voditeljici  Odsjeka za 

Proračun, financije i računovodstvo gospođi Marini Polić.  

Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, ukratko je obrazložila predložene I. izmjene i dopune 

Programe i Program.  Nakon uvodnog izlaganja,  Predsjednik vijeća otvorio je  raspravu, te kako iste nije bilo 

pristupilo se glasovanju  I. Izmjena i dopuna Programa te Program korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. 
Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo  I. izmjene i dopune Programa te Program korištenja 

sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine. 
(I. Izmjene i dopune  Programa i Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  se 

prilažu uz zapisnik i čine njegov sastavni dio) 
Ad 10. DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, riječ je dao izvjestitelju Općinskom načelniku  

Kovaču. Općinski načelnik ukratko je obrazložio predloženu Odluke te je napomenu da se radi o kreditu u iznosu 

od 2.000.000.00 kuna, fiksana kamata 2,10% godišnje, u svrhu rješavanja tekućih obveza. Općinsko vijeće ovom 

odlukom obvezuje Načelnika za potpis Ugovora s PBZ.  

Nakon uvodnog izlaganja,  Predsjednik vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. 
Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno)  usvojilo Odluku o kratkoročnom zaduženju. 
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegovo sastavni dio) 

Ad 11. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV  
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao zamjeniku Općinskog načelnika 

Franji Anđiću. Zamjenik Općinskog načelnika Anđić je ukratko obrazložio predloženu Odluku. Nakon uvodnog 

izlaganja,  Predsjednik vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Općinsko vijeće sa 7 

glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo Odluku određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Plitvička Jezera. 
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
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Ad  12. DONOŠENJE ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA  

UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZA ZAŠTITU OD  

POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE  

PLITVIČKA JEZERA 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao zamjeniku Općinskog načelnika 

Franji Anđiću. Zamjenik Općinskog načelnika Anđić je ukratko obrazložio predloženu Odluku. Nakon uvodnog 

izlaganja,  Predsjednik vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.  
Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“( Jednoglasno) usvojilo Odluku o Agrotehničkim mjerama i mjerama za 

uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu na 

području Općine Plitvička Jezera. 
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

Ad 13. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao pročelnici Klari Orlić. 

Pročelnica je izvijestila Vijeće da je ponovno pismeno uputila dopis Sindikalnom Povjereniku da se pismeno 

očituje na prijedlog Pravilnika. Kako se isti nije očitovao u zakonskom roku,  odredba je predložena  u čl.12. 

Odluke. Nakon uvodnog izlaganja pročelnice Orlić,   Predsjednik vijeća otvorio je  raspravu, te kako iste nije bilo 

pristupilo se glasovanju.  
Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno)  usvojilo  Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera. 
( Pravilnik se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

Ad 14. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU POSLOVNIH PROSTORA U ZGRADI KIC-a ZA 

OBAVLJANJE ODREĐENE DJELATNOSTI 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, te je izvijestio Vijeće da će Općinski načelnik obrazložiti odmah 

predložene točke 14., 15., i 16., dnevnog reda te je zatim  dao riječ izvjestitelju Općinskom načelniku Kovaču. 

Općinski načelnik Kovač izvijestio je Općinsko vijeće o predloženi točkama dnevnog reda ( 14., 15. i 16.). Nakon 

izlaganja Općinskog načelnika, Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. U raspravi su ukratko sudjelovali vijećnica 

Maja Miljanović i Općinski načelnik Ante Kovač, a vezano za uvjet korištenja  vanjske terase pod točkom 15. 

usvojenog dnevnog reda.  Nitko više nije sudjelovao u raspravi te je Predsjednik zaključio raspravu i dao 
predloženu odluku na glasovanje. 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo Odluku o određivanju poslovnih prostora u zgradi 

KIC-a za obavljanje određene djelatnosti. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

Ad 15. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE  
POSLOVNIH PROSTORA U KICU-U. 
Općinski načelnik obrazložio prijedlog Odluke pod točkom (četrnaest ) dnevnog reda te se o točci raspravljalo. 

Vijećnica Maja Miljanović  iznijela je prijedlog u članku 3.“ uvjet korištenja minimalno šest mjeseci godišnje“ ,   

prijedlog  „uvjet korištenja minimalno četiri mjeseca godišnje“. 
Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog vijećnice Miljanović. Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo 

prijedlog vijećnice Miljanović, zatim je Predsjednik dao na glasovanje predloženu Odluku, uz izmjenu.  

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo Odluku o kriterijima za određivanje visine zakupnine 
poslovnih prostora u KIC-u. 
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

Ad 16. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH  

PROSTORA U KIC-u. 

Općinski načelnik obrazložio prijedlog Odluke pod točkom (četrnaest ) usvojenog  dnevnog reda. Nije bilo 

rasprave. Predsjednik je dao na glasovanje predloženu Odluku.  

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno)  usvojilo Odluku o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnih 

prostora u zgradi KIC-a., uz izmjenu u članku 3. „uvjet korištenja minimalno četiri mjeseca  
godišnje“. 
( odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

Ad 17. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU PODATAKA UTVRĐENIH NOVOM  

KATASTARSKOM IZMJEROM ZA K.O. PLITVIČKA JEZERA I K.O. PRIJEBOJ 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, riječ je dao izvjestitelju Općinskom načelniku Kovaču. 
Nakon uvodnog izlaganja Općinskog načelnika,  Predsjednik vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo,   

pristupilo se glasovanju. 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo Odluku o prihvaćanju podataka utvrđenih novom 

katastarskom izmjerom za k.o. Plitvička Jezera i k.o. Prijeboj.  
( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 
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Ad 18. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PROVOĐENJU POSTUPKA PROCJENE NEKRETNINE U  

KORENICI VLASNIŠTVO NIKOLE ANTONIĆ 

Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, te je izvijestio Općinsko vijeće, da su  pozitivno očitovanje na 

namjeru otkupa nekretnine u pisanom obliku  dostavili  vijećnici: Tomislav Užarević, Ivan Majetić, Boris Luketić, 

Zdravko Žigić te Jovo Bubalo. Vijećnici Tomislav Užarević i Ivan  Majetić podržavaju prijedlog  Zaključak o 

provođenju postupka procjene nekretnine te vijećnik Boris Luketić, podržava Općinskog načelnika u kupnji 
zemljišta ( u prilogu zapisnika očitovanja Vijećnika). 

Predsjednik je  zatim riječ  dao izvjestitelju Općinskom načelniku Kovaču. Općinski načelnik je ukratko obrazložio 

predloženu Odluke. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika za poduzimanje potrebnih radnji za procjenu vrijednosti 

nekretnine radi otkupa. Nakon provedenih radnji o konačnoj verziji će odlučivati Općinsko vijeće. 

Predsjednik vijeća je zatim otvorio raspravu. U raspravi su ukratko sudjelovali: vijećnik Jovo Bubalo koji je 

naglasio da se i prije same procjene vrijednosti nekretnine,  treba razmisliti i odlučiti koliko je to svrsishodno, što 

Općina s tim dobiva, da li je procjena vrijednosti isplativa za Općinu te što je sa postojećim prostorom Komunalca, 

da li se zna povijest nekretnine te ekonomska isplativost. Načelnik Kovač je odgovorio da  se slaže s vijećnikom 

Bubalom. Općina ima dosta svojih nekretnina i parcela, ali smatra da s tim velikim prostorom moglo izmjestiti 

Vatrogasce, Komunalac i dr., te da će se vidjeti koliko će vještak  procijeniti nekretninu.  Predloženom Odlukom 

ne znači da se ide u otkup iste. Vijeće samo  ovlašćuje Načelnika za potrebite radnje precijene vrijednosti 
nekretnine od strane Općine.  

Nitko nije više sudjelovao u raspravi. Predsjednik je zaključio raspravu te se pristupilo glasovanju. 

Općinsko vijeće sa 7 glasova „ ZA“ ( Jednoglasno) usvojilo Zaključak o provođenju postupka procjene nekretnine. 
( Zaključak se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 

Ad 19. INFORMACIJA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLTIVIČKA JEZERA  

Predsjednik vijeća dao je riječ pročelnici Klari Orlić. 

Pročelnica je ukratko iznijela informaciju Općinskom vijeću,  a vezano za raspisivanje Javnog Natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Nakon informacija od strane pročelnice Orlić,  Predsjednik vijeća je zaključio rad sjednice Vijeća u  

17, 35 sati.  
  

Zapisničarka                                                                                                                       Predsjednik vijeća 

Marijana Jandrić                                                                                                                        Ante Bionda,v.r. 


