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ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Općine Plitvička Jezera održane dana, 09. 12 . 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 i Roža Poznanović.
ODSUTNI: vijećnice, Marina Pešut, Ivana Ivančević, vijećnici, Anto Božić i Jovo Bubalo
Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: općinski načelnik- Ante Kovač, zamjenici
Općinskog načelnika, Franjo Anđić i Milan Prica, pomoćnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija
Vlašić 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 9 (devet) Vijećnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih akata , zatim
je predložio povlačenje predložene točka 8 (osam) za slijedeću sjednicu Vijeća. Otvorio raspravu po
dnevnom redu. Nitko se nije javio te je dao na glasovanje predloženi
DNEVNI RED
1. AKTUALNI SAT
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
3. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU SA
PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU
4. DONOŠENJE PROGRAMA ZA 2020. GODINU:
a) Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u
2020.godini
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine
Plitvička Jezera
c) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020.godinu
d) Programa javnih potreba u sportu za 2020.godinu
e) Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020.godinu
f) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020.godinu
g) Programa javnih potreba u kulturi za 2020.godinu
h) Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu
i) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
j) Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020.godinu
k) Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička
Jezera za 2020.godinu
5. DONOŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA
RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINU
6. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
ZA 2020. GODINU
7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Dnevni red jednoglasno (9) usvojen.
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Ad 1. AKTUALNI SAT
Predsjednik je otvorio točku dnevnog reda te je konstatirao da je na sjednici prisutan vijećnik Jovo
Bubalo. Prisutno 10 ( deset) vijećnika.
Vijećnik Tomislav Užarević, pozdravio je sve prisutne te je postavio tri pitanja za Općinskog načelnika.
Prvo pitanje se odnosilo na kupnju tri fijakera. Zašto je kupljeno nekoliko fijakera, da li ćete školovati
konjušara? Drži da je to uredu što se tiče turističke promocije ali zašto je kupljeno nekoliko fijakera, da
li Načelnik ima viziju ili nešto drugo? Drugo pitanje je postavljeno u svezi pasa lutalica na području
Općine, obratili se građani s tim problemom te smatra da je to potencijalna opasnost za građanstvo, što
je napravljeno po tom pitanju? Treće pitanje je postavio, koliko je građevinskih dozvola ishodovano u
mandatu Općinskog načelnika Kovača? Te je napomenuo ako Načelnik nema podatak, moli pisani
odgovor.
Načelnik Kovač je odgovorio ukratko na pitanja, da je kupnja fijakera, obećanje u predizbornoj
kampanji, vid turističke ponude u budućnosti. Na drugo pitanje je odgovorio, psi lutalice su veliki
problem na području Općine, taj problem imaju druge općine i gradovi. Problem Općina Plitvička
Jezera rješava najbolje što se može, sklopljen je Ugovor s AS Eko, Komunalni redar radi i po nekoliko
sati dnevno rješavajući pse lutalice te je dodao da se probleme nije u potpunosti riješio, ali svi zajedno
problem pasa lutalica može se riješiti. Na treće pitanje je odgovorio, da u samoj Aglomeraciji ima pet
građevinskih dozvola te da za neke radove treba samo idejni projekt, glavni projekt, a i Vodovod
Korenica je ishodovano dosta građevinskih dozvola koje financira Općina.
Vijećnik Užarević, dao je repliku na odgovor, prvo pitanje. Šta se planira s tim tolikim fijakerima, da
li mislite razvijati turističke zajednice, zašto se troše tolika sredstva? Načelnik je odgovorio da tri
fijakera nisu puno za područje Općine Plitvička jezera te da Komunalac d.o.o., ima registriranu
djelatnost, a ideja je da se potiče s tim i nekakav vid samozapošljavanja.
Vijećnik Luketić, pozdravio je sve prisutne. Postavio je pitanje za Općinskog načelnika, te je naglasio
da je pitanje koje će postaviti i za Vijećnike, jer se radi o sigurnosti građana Općine Plitvička Jezera, a
vezano je za Vatrogastvo- općenito. Nadalje je napomenuo koliko ima saznanja da naše Vatrogastvo
nije operativno te je naglasak stavio na to da kao prvo Procjena od ugroženosti.., nije prošla, broj
vatrogasaca je smanjen sa 17 na 14, što smatra da nije dobro jer je ovo i turistička općina te se svake
godine povećava i broj turista i novih objekta ( hoteli, hosteli i dr..). Pitanje je, da li smo mi sposobni za
bilo kakvu intervenciju a da se ne spominje elementarna nepogoda ( poplave, potresi, veliki požari).
DVD-e je također prije izlazio na intervencije te je dao primjer požara koji je bio prije nekoliko u naselju
Selo Plitvice, od 30 vatrogasaca sa našega područja su bila 4 vatrogasca. Dao je primjer izlaska
vatrogasaca na tren u Komunalac d.o.o. Korenica, gdje im je trebalo 8,5 minuta da dođu jer su čekali
trećeg čovjeka, a po zakonu moraju doći po pozivu u roku od 15 minuta, te se postavlja pitanje, kako će
onda doći do naselja L. P. Sela, Prijeboj…. Smatra da je ovo pitanje itekako važno i bitno za sve. Opaska
i primjedba na stanje sigurnosti. Nešto se mora napraviti po tom pitanju. Poboljšati suradnju s
Vatrogasnom zajednicom u županiji, Ministarstvom. Pitanje, da li smatrate da je trenutna situacija
zadovoljavajuća i da li će se napraviti nekakve promjene po pitanju Vatrogastva?
Načelnik je odgovorio da se pokušavalo sa vatrogascima i predstavnikom iz županije ( vatrogastvo)
dogovoriti i prije same izrade Procjene ugroženosti. Mišljenja je da niti jedna Općina nema ovoliko
vatrogasca koliko Općina Plitvička Jezera te je naglasak dao koliko izdvaja sredstva Općina Udbina
( niti za jednu plaću vatrogasca). Prijedlog od načelnika na sastanku je u Procjeni: da se ide na 20+1 ali
s tim da nam u Procjeni dozvole da nam DVD-e bude društvo ( 20 tisuća kuna) za liječničko i dr.., ili 17
vatrogasaca + DVD-e, gdje bi DVD-e- preselili u naselje Smoljanac s jednim stalnim zaposlenikom,
jedan stalni sezonac, jedan sezonac ljetni i jedan u Korenici. Na početku je bilo sve dobro da bi kasnije
odgovorili kako oni ne dijele savjete. Broj vatrogasaca nitko nije imao želju smanjivati. Vatrogasci
skupno pa pojedinačno tuže Općinu Plitvička Jezera. Razlog je da bi dodali troškove samo JVP, a od
toga koristi imaju samo odvjetnici te smatra da vatrogasci nisu dobronamjerni i ako se oni ne mogu
složiti s Pejkunovićem. Plaćena je kazna iz razloga što je bio zapovjednik, osoba koja nije imala uvjete.
Pejkunović ima uvjete, Općina je platila školovanje te se mora javiti na Natječaj a drugi vatrogasci neka
se školuju i vjerujem da će im Pejkunović vrlo rado prepustiti mjesto. Vijećnik Luketić, dao je repliku.
Pitanje nije bilo usmjereno prema Pejkunoviću niti nekom drugom. Stvar je funkcioniranja JVP Plitvička
Jezera. JVP Plitvička Jezera nema niti zamjenika zapovjednika, jedan je čovjek otišao u mirovinu,
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njegovo mjesto nije popunjeno. Smatra da se treba obavezno povećati broj vatrogasaca. Ne dopustivo
da imaju smjenski rad, poradi nekakve uštede te ne nemoguće imati DVD-e s 20 tisuća kuna.
Načelnik Kovače je na to odgovorio kako se nekoliko puta raspisivao natječaj za zamjenika
zapovjednika te da se nitko nije javio iz razloga što vatrogasci nemaju uvjete iz natječaja. Dostavljen
nam je dopis na upit vezano za gsp. Sabljaka te nam je rečeno da ga možemo imenovati za zamjenika i
to će biti za nekoliko dana. DVD-e bi bio na dvadeset tisuća kuna ako bi bio dvadeset jedan vatrogasac.
Ne možemo imati 21 vatrogasca i plus osigurati za DVD-e oko 350 tisuća kuna. Vijećnik Luketić je na
to rekao da će iskoristiti trenutnu situaciju i zatražiti obećanje od načelnika da će osigurati barem tri
čovjeka u dežurstvu. Načelnik je na to odgovorio da nikada nije niti rekao da u dežurstvu bude manje
broj ljudi nego upravo da dežuraju tri čovjeka te je samo rekao da ne smije biti prekovremenih koji nisu
opravdani.
Vijećnik Ivan Majetić postavio je dva pitanja. Prvo pitanje je za Općinskog načelnika a vezano za
Program samozapošljavanja. Tko je sve dobio subvenciju? Jer ljudi pričaju da su iste osobe dobile dva
puta. Drugo pitanje za Predsjednika, da li je Predsjednik dobio zahtjev za pisanim odgovorom
( elementarna nepogoda iz 2017.)
Predsjednik vijeća je odgovorio da je dostavljen zahtjev te će vijećnik Majetić dobiti odgovor u
zakonskom roku. Vijećnik se zahvaljuje na odgovoru.
Općinski načelnik je odgovorio dokumentacija ( natječaj, odluka, odluka o odabiru i dr..) za Program
samozapošljavanja ima na stranicama Općine. Odluku je donijelo Općinsko vijeće te je i stavljeno da se
osobe mogu javiti na natječaj po dva puta zaredom.
Vijećnik Majetić nije zadovoljan odgovorom. Zatražio je pisani odgovor na svoje pitanje.
Nitko se više nije javio za riječ. Predsjednik zatvara prvu točku.
Ad 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Nije bilo primjedbi. Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvojilo zapisnik
sa 18. sjednice Općinskog vijeća.
Ad 3. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU SA
PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. 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 proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020., i Projekcije proračuna
za 2021.-2022. godinu. Uz prijedlog Proračuna za 2020. godinu, dostavljene su bilješke te na današnjoj
sjednici na klupe je dostavljen radi dio prijedloga Proračuna ( analitički), koje su sastavni dio zapisnika.
Predsjednik vijeća nakon obrazloženja gospođe Polić izvijestio je Vijeća da je provedeno Javno
savjetovanje i nije bilo prijedloga te da nema pisanih prijedloga amandmana od strane Vijećnika.
Vijećnik Ivan Majetić javio se za riječ, te je u pisanom obliku dostavio prijedlog amandmana za Proračun
Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu, predlagatelji: vijećnici Kluba HDZ-a.
Predsjednik vijeća odredio je pauzu od 20 minuta.
Nakon pauze Vijeće je započelo sa radom u 17, 05 sati. Prisutno deset Vijećnika.
Predsjednik vijeća pročitao je prijedlog amandmana od vijećnika Kuba HDZ-a ( ukupno 16 točaka).
Nakon toga vijećnik Majetić se javio za riječ te je rekao da povlače amandmane koji su greškom
dostavljeni na stol ( za 2019.g.).
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje da li da se raspravlja o predloženim amandmanima u raspravi.
Vijećnici su glasovali sa 3 glasa ZA, 7 glasova PROTIV. Predloženi amandmani nisu ušli u raspravu.
Prijedlog amandmana prilažu se uz zapisnik.
Predsjednik je otvorio raspravu po prijedlogu Proračuna.
Za raspravu se javio vijećnik Užarević koji je napomenuo da je prijedlog Proračuna predizborni te
smatra da su prihodi nerealno povećani oko 10 milijuna kuna. Rebalansom proračuna upravo je
rebalansirano onoliko koliko je sad uvećano. Na koji način će Načelnik osigurati – namaknuti sredstva
u iznosu od deset milijuna kuna u odnosu na Rebalans 2019.g. ( 10.10.2019.). Vijećnik je zatim nabrojao
konta po kojima je upravo velika razlika na osnovu Rebalansa i prijedloga Proračuna ( konto 611,
633,638,652, 711)., kako će Načelnik namaknuti deset milijuna kuna prihoda, da bi ih rashodovano
mogao trošiti te je dao naglasak da je upravo Načelnik govorio o transparentnosti i prigovarao HDZ-u.
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Načelnik je odgovorio da je vijećnik Užarević već 20 godina u politici i da bi trebao znati da se Proračun
radi optimistično. Također da bi nešto aplicirali prema Fondovima, moraju se predvidjeti sredstva u
Proračunu jer se ne možete prijaviti na natječaje te je rekao da ne vidi u čemu je problem ako nema
sredstava u prihodima naravno da će se smanjiti i rashodi.
Vijećnik Užarević je zatražio da mu pojasni/ odgovori gospođa Polić, kako se ispravno radi prijedlog
Proračuna, te da li je izrađen po naputcima zakona i Ministarstva financija. Gospođa Polić je odgovorila
da je izrađen prijedlog proračuna u skladu s zakonom i naputku Ministarstva financija te da nema
zabrane da Proračun bude veći i za 100% i ovaj prijedlog izrađen je na temelju pokazatelja. Vijećnik
Užarević je odgovorio da se ne slaže s tim da svaki Proračun mora biti optimističan te u prijedlogu ovoga
proračuna se ne vidi vizija i osvrt na prijedlog proračuna od stranica 3. – 7., gdje ima nekoliko stavki –
ostali ne spomenuti rashodi. Prijedlog Proračuna nije transparentan.
Načelnik je odgovorio da je gospođa Polić, dala usmeno obrazloženje prijedloga Proračuna te da su
dostavljen bilješke, analitički prikaz te je sve razrađeno i vidljivo kroz prijedlog Programa. Voditeljica,
Polić je odgovorila da se po računskom planu – skupine zovu ostali rashodi i da je sve objašnjeno u
bilješkama. Vijećnik Užarević je zamolio da se ubuduće uz prijedlog proračuna dostavlja analitički
prikaz. Predsjednik vijeća je na to odgovorio da više nije obveza dostavljati analitički prikaz. Vijećnik
Majetić se uključio u raspravu te je rekao da već 2-3 mandat niti jedan prijedlog amandmana od strane
Kluba HDZ-a, nije usvojen i da je to sramotno te da će napustiti sjednicu Vijeća jer ne želi sudjelovati
( konkretno niti jedan prijedlog amandmana za naselje Vaganac). Načelnik je na to odgovorio vijećniku
Majetiću da on napušta sjednicu Vijeća već 2 ili 3 put, na to je reagirao vijećnik Užarević da je povreda
Poslovnika. Predsjednik vijeća je dopustio da Načelnik odgovori vijećniku Majetiću te mu je dao riječ.
Načelnik je pojasnio da prijedloge amandmana koje su dostavili već jedan dio ima predložen u
prijedlogu Proračuna te kroz prijedloge Programa ( Mjesni odbori, most kod Kukuruzovića,
nerazvrstane ceste….). na to se ponovno javio vijećnik Užeravić da je povreda Poslovnika jer su
odbijeni predloženi amandmani i o tome ne žele sad raspravljati. Vijećnik Majetić napustio je sjednicu
Vijeća u 17,35 sati. Prisutno devet Vijećnika.
Vijećnik Luketić uključio se u raspravu te je postavio pitanje, izlaganje voditeljice Polić a vezano za
plaće da su u 6%. Osvrnuo se od prije tri godine gdje su plaće bile 22-23% ukupne mase. Moli
pojašnjenje. Nadalje, kad se pročita prijedlog proračuna i Programa imao je osjećaj da je 2016. godina,
svi projekti su iz 2016. godine, samo drugi potpis na aktima, ali je naglasio kako mu je drago da su
projekti od HDZ-a nastavljeni. Voditeljica Polić pojasnila je vijećniku Luketiću vezano za plaće od 6%.
Vijećnik je dao repliku da je postavio pitanje da li su plaće do 20%. od ukupne mase. Načelnik je
odgovorio na pitanje da plaće ulaze do 20%. ( ukupnih prihoda). Nije više bilo rasprave te je Predsjednik
vijeća dao na glasanje prijedlog Proračuna za 2020. godinu.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH“ usvojilo Proračun Općine
Plitvička Jezera za 2020. godinu sa projekcijom Proračuna za 2021. i 2022. godinu.
( Proračun se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
Ad 4. DONOŠENJE PROGRAMA ZA 2020. 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 Programa. Dostavljeni su Vijećnicima u materijalima, zatim je
Predsjednik otvorio raspravu po svim predloženim Programima.
Vijećnik Užarević u raspravi je naglasio da je Program gradnje komunalne infrastrukture deset puta
veći na osnovu Program iz 2019. godine. Program je nerealan i političko predizborni. Program u kulturi
stavka Kapitalne donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 300 tisuća kuna, a u analitičkom prikazu
tekuće donacije za vjerske zajednice ( 320 tisuća kuna). Moli pojašnjenje, što su to tekuće donacije, na
što se odnosi. Nadalje je dao opasku/primjedbu da zaredom već treću godinu se odbija predloženi
amandman za obnovu stradalničke Crkve u naselju Prijeboj, a država i Općina u 2019. godini izdvojila
je preko 1.500.000,00 kuna za obnovu pravoslavnih crkvi. Smatra da je obnova crkve na Prijeboju od
velikog značaja za mještane Prijeboja te je naglasio da će biti protiv predloženih programa osim
programa šumskog doprinosa. Gospođa Polić je odgovorila da se jedan dio u iznosu od 20.000,00 kuna
odnosi na vjerske blagdane ( 5 korisnika). Kapitalna donacije se odnosi na ulaganje u vjerske objekte
( obnova i dr..). Vijećnik Užarević iznio je repliku, velečasni Ivan Hodak dostavio je Predsjedniku vijeća
zahtjev za sufinanciranje obnove crkve u naselju Gornji Vaganac . Predsjednik vijeća na to je odgovorio
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da je zaprimio danas zahtjev i da će se o njemu sigurno razmatrati. Načelnik je zamolio da uđe u zapisnik
da se Program gradnje izbriše: u članku 3., nerazvrstane ceste.. parking Gradina, Korana, Jasikovac i
Vrpile jer je realizirano. U zadnja dva mjeseca sufinancirano je za Crkve: zvonik- Gradina, fasada na
crkvi u Korenici, uređenje hale – crkva sv. Jurja Korenica i uređenje Pastoralnog centra Mukinje.
Velečasni Ivan Hodak nije predao zahtjeve za sufinanciranje obnove crkve u Vagancu, samo je predavao
zahtjeve za proslavu ( Križeva) na Vagancu. Vijećnik Luketić se uključio u raspravu te je samo
napomenuo da ima isto mišljenje kao za Proračun. Programi su iz 2016. godine, nastavljeni projekti.
Postavio je pitanje na što se odnosi Nabava imovine-poslovni objekti. Načelnik je na to odgovorio da se
odnosi na objekt u Gradini ( vl. N. Antonić). Nije bilo više rasprave te je Predsjednik vijeća zaključio
raspravu i dao na glasanje prijedlog Programe.
a) Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2020.
godini.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo
Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini.
( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
b) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Plitvička
Jezera.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Program održavanja
komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Plitvička Jezera.
( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio)
c) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020.godinu.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Program javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020.godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov
sastavni dio)
d) Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Programa javnih
potreba u sportu za 2020.godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio).
e) Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020.godinu
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Program javnih
potreba u obrazovanju za 2020.godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio).
f) Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020.godinu.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Program javnih
potreba u predškolskom odgoju za 2020.godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni
dio).
g) Program javnih potreba u kulturi za 2020.godinu.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Program javnih
potreba u kulturi za 2020.godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio).
h) Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Program javnih
potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov
sastavni dio).
i) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni
dio).
j) Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020.godinu.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Program utroška
sredstava boravišne pristojbe za 2020.godinu. ( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni
dio).
k) Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera
za 2020.godinu. Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo
Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera za 2020.godinu.
( Program se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni dio).
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Ad 5. DONOŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA
RAZDOBLJE 2020. - 2022. 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 Polić obrazložila je
prijedlog Plana razvojnih Programa. Predsjednik je zatim otvorio raspravu. U raspravi su ukratko
sudjelovali: Vijećnik Luketić, vijećnik Užarević i Općinski načelnik. Nakon rasprave Predsjednik je dao
prijedlog na glasovanje.
Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“, 0 „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Plan razvojnih
Programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2020. - 2022. godinu. ( Plan se prilaže uz zapisnik i čini
njegov sastavni dio).
Ad 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA ZA 2020. 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 Polić obrazložila je
prijedlog.
Nije bilo rasprave.
Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“, 1 „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Odluku o izvršavanju
Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu. ( Odluka se prilaže uz zapisnik i čini njegov sastavni
dio).
Ad 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Predsjednik vijeća otvorio je točku dnevnog reda, u ime predlagatelja riječ je dao pomoćnici pročelnice
JUO Mariji Vlašić. Nakon izlaganja pomoćnice Vlašić, ukratko je prijedlog Odluke obrazložio i
Općinski načelnik Kovač.
Predsjednik je otvorio raspravu. U raspravi su ukratko sudjelovali: vijećnik Užarević , koji je postavio
pitanje do koliko se određuje koeficijent namjene za vojne nekretnine i nekretnine druge posebne
namjene. Pomoćnica je odgovorili od 1-10. Vijećnik Luketić je dao komentar da se građanstvu Općine
Plitvička Jezera povećala komunalna naknada, a ovdje je prijedlog za manji koeficijent te da neće biti
za predloženu odluku. Nitko više nije sudjelovao u raspravi.
Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“, 2 „PROTIV, 0 „SUZDRŽANIH usvojilo Odluku o izmjeni i
dopuni Odluke o Komunalnoj naknadi. ( odluka se prilaže uz zapisnik).
Predsjednik vijeća je zaključio rad sjednice Vijeća u 18,15 sati.
Zapisničarka
Marijana Jandrić

Predsjednik vijeća
Ante Bionda, v.r.

