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ZAPISNIK 

 

sa pete redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane dana,  22. prosinca  2017. 

godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s početkom u 18:00 

sati. 

Sjednicu  u 18:00 sati otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda. 

 

Na sjednici su nazočni:  

1. Marko Maračić 

2. Maja Miljanović 

3. Ante Bionda  

4. Sandra Skender 

5. Roža Poznanović  

6. Boris Luketić  

7. Anto Božić  

8. Zdravko Žigić  

9. Jovo Bubalo.  

10. Tomislav Užarević 

 

Na sjednici nisu nazočni: 

1. Ivan Majetić  

2. Ivana Ivančević  

3. Antonio Kostelac 

 

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednici su nazočni Ante Kovač, načelnik Općine, Franjo Anđić, 

zamjenik Općinskog načelnika, Milan Prica zamjenik Općinskog načelnika, v.d. pročelnica, Marina 

Polić.  

 

Predstavnik medija portal „Lika plus“  Pero Aračić 

 

Sjednica se tonski snima. 

Zapisničarka Ana Karaula 

 

Predsjednik vijeća otvorio je petu redovnu sjednicu Općinskoga vijeća, te je pozdravio sve nazočne i 

konstatirao da je prisutno  10 članova  od 13 članova Vijeća. Predložio dnevni red kao u dostavljenom 

pozivu za sjednicu sa izmjenama i dopunama. Predsjednik vijeća predlaže stavljanje točaka 9, 10 i 11 

iza točke 2.,  te dopunu točke: II izmjene i dopune proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu 

prije točke razno. Predsjednik je dao predloženi  dnevni red na raspravu. Nitko od prisutnih vijećnika 

nije se  javio za riječ.  

Predsjednik  vijeća  dao  je na glasovanje predloženi dnevni red. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  sa 7 ZA – 1 SUZDRŽAN- 2 PROTIV je usvojilo dnevni red. 

 

D N E V N I  R E D  

1. AKTUALNI SAT 

2. USVAJANJE  ZAPISNIKA  SA 4. (četvrte)  REDOVNE  SJEDNICE  

OPĆINSKOG  VIJEĆA  

3. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 

(R/T3) 

4. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1 

(E) (T1/T2), 

5. ODLUKA O IZGRADNJI NERAZVRSTANE CESTE, 

6. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. 

GODINU, 
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7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE PROGRAMA: 

a. P R O G R A MA javnih potreba u sportu za 2018. godinu, 

b. P R O G R A M A javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu, 

c. P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2018. godinu, 

d. P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 

e. PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2018. godinu, 

f. P R O G R A MA utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u 

državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu 

Plitvička Jezera u 2018. godini, 

g. P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  na 

području Općine Plitvička Jezera, 

h. P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

području općine Plitvička Jezera u 2018. godini, 

i. P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godini, 

j. P R O G R A MA utroška boravišne pristojbe za 2018. godini, 

k. SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2018. godini 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA ZA 2018. GODINU, 

9. PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

RAZDOBLJE 2018. DO 2020. GODINE, 

10. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

RAZDOBLJE 2018. DO 2020. GODINE, 

11. ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, 

12. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM 

CESTAMA, 

13. PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU   UDRUGA  GRAĐANA  KOJE  DJELUJU  

NA  PODRUČJU  OPĆINE  PLITVIČKA JEZERA, 

14. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU, 

15. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

2017. GODINU 

a. P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  na 

području Općine Plitvička Jezera 

b. P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

području općine Plitvička Jezera u 2017. godini 

c. P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2017. godinu 

d. SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2017. godini 

e. P R O G R A MA javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

f. P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 

g. P R O G R A MA utroška boravišne pristojbe za 2017. godini 

h. P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini 

16. RAZNO 
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I 

 

Aktualni sat 

 

Predsjednik Vijeća otvara aktualni sat. 

 

Vijećnik Boris Luketić se javlja za riječ. 

 

Vijećnik Boris Luketić, pozdravlja sve nazočne na sjednici. Postavio je pitanje kako stoji situacija 

vezana uz zimsku službu obzirom da su raspisani natječaji, zanima ga odnos cijena u prijašnjem i 

novom ugovoru koji je sada sklopljen. 

 

Općinski načelnik Ante Kovač, odgovorio je da što se tiče zimske službe, on je načelnik koji više voli 

teren, nego kancelariju i da zna sjesti u 6,00 sati u Dustera i parkirat se na nekakvim pozicijama pa 

zvati da li pada snijeg gore. Oni kažu da pada, a načelnik kaže da ne pada. Nadalje, načelnik iznosi 

kako nije stvar samo u natječaju, nego i u kontroli. Navodi kako su poslove na natječaju dobili oni koji 

su se i prijavili i natječaj je raspisan samo na godinu dana, a ne na četiri godine. Načelnik dalje 

izjavljuje kako je kontrola rigorozna i te da je drži u nekakvim normama i da neće se dostići 1 milijun i 

400 tisuća kuna u četiri mjeseca kao što je bivša vlast to dostigla. 

 

Vijećnik Boris Luketić odgovora kako načelnik nema povjerenja u svoje službe i ne zna koji je razlog 

tomu, a da načelnik nije na terenu. Jer je on na terenu od Plitvica do Zagreba. 

 

Načelnik odgovara kako je bio pet puta u Zagrebu zadnjih 15 dana i kad kaže da je bio na terenu to 

znači da je bio baš na Plitvicama. 

 

Vijećnik Boris Luketić odgovara kako ne mora ići na Plitvice, nego može nazvati i pitati njega kakvo 

je vrijeme. 

 

Nitko se više ne javlja za riječ. Predsjednik  Vijeća zaključuje aktualni sat. 

 

II 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. (ČETVRTE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

Predsjednik vijeća pita vijećnike, da li ima netko primjedbe na zapisnik. 

 

Vijećnik Boris Luketić izjavljuje kako se slaže sa zapisnikom sa četvrte redovne sjednice Općinskog 

vijeća Općine Plitvička Jezera samo što nije naveden dio gdje je tražio ispriku načelnika Općine 

Plitvička jezera koji je rekao da je bio ironičan vezano uz sklapanje nepovoljnih ugovora što se tiče 

zgrada u Brinjskoj ulici. 

 

Načelnik Općine Plitvička Jezera odgovara kako to nije točno te da će on za Brinjsku dostaviti 

materijale, a izjava da je bio ironičan se odnosila na zgrade u Josipa Jovića. Tada je izjavio da je bio 

ironičan jer je govorio ljudima da žive u energetski obnovljenim zgradama, a zapravo ne žive. 

 

Predsjednik je dao na glasovanje zapisnik. 

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ , te je 

usvojen zapisnik sa 4. Redovne  sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 
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III 

ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3) 

Predsjednik vijeća dao je riječ opunomoćeniku tvrtke investitora Ošljar d.o.o. Tomislavu Dolečkom. 

 

Opunomoćenik tvrtke investitora Ošljar d. o.o , obrazložio prijedlog Odluke uz pomoć prezentacije u 

MS PowerPointu. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.  

 

Vijećnik Boris Luketić je iznio kako je zadovoljan s novom investicijom te se nada da će doći do 

realizacije projekta i otvaranja novih radnih mjesta i stoga će podržati odluku. 

 

Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog Odluke. 

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 8 glasova „ZA“ i, 1 glas „SUZDRŽAN“  i 1 

glas „PROTIV“, i usvojilo: 

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3) 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 

IV 

ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1 (E) 

(T1/T2) 

Predsjednik vijeća dao je riječ opunomoćeniku tvrtke investitora Ošljar d.o.o. Tomislavu Dolečkom. 

Opunomoćenik tvrtke investitora Ošljar d.o.o obrazložio prijedlog Odluke uz pomoć prezentacije u 

MS Powerpointu. 

 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Nitko se nije javio. Predsjednik zaključuje raspravu. 

 

Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog Odluke. 

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“  i 1 

glas „PROTIV“, i usvojilo: 

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1 (E) (T1/T2) 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 

 

V 

ODLUKA O IZGRADNJI NERAZVRSTANE CESTE 

Predsjednik vijeća dao je riječ opunomoćeniku tvrtke UO Macola Marku Oreškoviću 

 

Marko Orešković obrazložio prijedlog Odluke uz budući nerazvstane ceste u 3D prikazu. 
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Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. 

 

Načelnik Općine Plitvička Jezera obrazlože odluku navodeći kako privatne osobe ne mogu ishoditi 

građevinsku dozvolu za nerazvrstanu ceste te da to mora biti Općina Plitvička Jezera. Privatne osobe 

mogu sudjelovati u financiranju iste, a da im se taj dio može uračunati u komunalni doprinos. Načelnik 

dalje iznosi kako se u ovom slučaju neće umanjiti komunalni doprinos jer Općina na sebe preuzima i 

daljnje održavanje nerazvrstane ceste. 

 

Nitko se više nije javio za riječ. Predsjednik zaključuje raspravu. 

 

Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog Odluke. 

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 10 glasova „ZA“, i usvojilo: 

ODLUKU O IZGRADNJI NERAZVRSTANE CESTE 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 

VI 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ v.d. pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Marini Polić 

V.d. pročelnica Marina Polić iznosi obrazloženje prijedloga proračuna općine plitvička jezera za 2018. 

godinu: 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU 
 

I.  UVOD 
          Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08,136/12 i 15/15) predstavničko tijelo 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ima obvezu, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja 
tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. 
          Metodologija za izradu proračuna  JLS propisana je Zakonom o proračunu te podzakonskim 
aktima, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 26/10 i 20/13) i Pravilnikom o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. br. 124/14, 115/15 i 87/16), koji je u  primjeni 
od 01.01.2017. godine.     
           Općinsko vijeće donosi proračun za  tekuću godinu na razini podskupine-trećoj razini, odnosno 
na razini skupine- druga razina za projekcije, čime se omogućuje određena fleksibilnost u njegovu 
izvršavanju. 
          Proračun Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu  i projekcije za 2019. i 2020. godinu  temelje se 
na ranije usvojenoj projekciji uz određena odstupanja koja su uvjetovana novim zakonskim 
izmjenama, posebno izmjenama poreznih propisa te izmjenama općinskih odluka (Odluka o 
komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu) koje su stupile na snagu 01.01.2017. godine.  
Također proračun ovisi o dinamici kojom će biti realizirani planirani projekti obzirom na mogućnosti 
njihovog financiranja iz drugih izvora (EU fondovi, Državni proračun i dr.). 
            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. 
Posebni dio proračuna sastoji se od rashoda i izdataka koji su raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji, 
izvorima financiranja te programima (aktivnostima i projektima) definiranim kroz organizacijsku  i 
funkcijsku klasifikaciju. 
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           Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Plitvička Jezera povezane sa 
programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. 
          Proračun Općine Plitvička Jezera je konsolidiran, što znači da su svi prihodi i rashodi 
proračunskih korisnika (JVP, Vrtić, knjižnica) uključeni  u proračun Općine Plitvička Jezera. 
Proračunom za 2018. godinu nastojat će se  zadovoljiti potrebe lokalne zajednice te poticati održivi 
razvoj i aktivnosti usmjerene na jačanje konkurentnosti u skladu s ostvarenjem prihoda proračuna i 
realnim mogućnostima financiranja. 
          Proračunom će se u 2018. godini osigurati sredstva za provedbu programa predškolskog odgoja, 
na način da će se u većem iznosu sufinancirati smještaj djece iz Općinskog proračuna, a to 
istovremeno znači da će cijena vrtića za roditelje biti oko 20% manja nego u 2017. godini. 
Isto tako, nastavit će se sufinancirati programe obrazovanja kroz prijevoz učenika, prehranu učenika, 
nabavu knjiga, stipendije studentima i učenicima, usluge logopeda, asistenta u nastavi, glazbene 
škole i dr. rashode. U 2018. godini planiraju se također i kapitalne potpore OŠ-ama  kao i srednjoj 
školi, što će svakako pridonijeti poboljšanju uvjeta rada  u obrazovnim ustanovama. 
           Nadalje će se financirati prava po osnovi socijalne skrbi koji se odnose na pomoći kućanstvima 
za troškove stanovanja i druge potrebe, sufinanciranje programa rada Crvenog križa, braniteljskih 
udruga i udruga invalida kao i ostali oblici pomoći stanovništvu. 
Nastavit će se  sa isplatama novčanih potpora za novorođenu djecu te će se sufinancirat dolazaka 
pedijatra u Dom zdravlja u Korenicu. 
Planira se sufinanciranje hitne medicine u ljetnim mjesecima, kao i potpora Domu zdravlja za 
uređenje parkirališta.  
U 2018. godini počet će se provoditi socijalni Projekt ZAŽELI- program zapošljavanja nezaposlenih  
žena. Ovaj projekt trajat će 30 mjeseci, ukupno vrijednost projekta iznosi 3.248.150,00 kuna i 
financira se iz Europskog socijalnog fonda. Kroz program će se zaposliti jedna osoba kao voditelj 
projekta te  će se zaposliti 20 nezaposlenih žena kao gerontodomaćice, koje će  svakodnevno pružati 
pomoć u kućanstvu osobama starije životne dobi (oko 100 osoba) s područja Općine. Također, 
korisnicima će se na mjesečnoj razini kupovati potrepštine do iznosa 200,00 kuna mjesečno. 
Provedba ovog programa  pridonijet će povećanju kvalitete života 100- tinjak osoba starije životne 
dobi s područja Općine, smanjit će se socijalna isključenost i osamljenost te više krajnjih korisnika 
ostati u svojim domovima umjesto da budu smješteni u razne institucije. 
         U 2017. godini nastavlja se sufinanciranje programa javnih potreba u vatrogastvu i sigurnosti, 
prije svega sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe, DVD-a Plitvička Jezera, civilne zaštite i 
HGSS Gospić. Značajno je za spomenuti da se u 2018. godini planira nabava vozila za potrebe JVP za 
što je planiran rashod u visini 700.000 kuna, što će svakako pridonijeti boljoj opremljenosti i 
učinkovitosti postrojbe. 
           U 2017. godini nastavit će se potpore i poticaji u  gospodarstvu kroz subvenciju kamate po 
poduzetničkim kreditima te potpore za rad Turističke zajednice i sufinanciranje razvojnih projekata. 
Također su planirana sredstva koja će se  koristiti za konzultantske usluge pri prijavi projekata za 
financiranje iz EU fondova.  
Stari strateški plan Općine na snazi je do 2018. godine te će Općina  u 2018. godini pristupiti izradi 
novog strateškog plana,  čime će se odrediti smjernice i ciljevi razvoja Općine u slijedećem 
petogodišnjem razdoblju.  
Općina je u 2018. godini osigurala sredstva  za sufinanciranje i  poticanje poljoprivrednika odnosno 
poticat će se  samozapošljavanje nezaposlenih osoba, za što se predviđa temeljem natječaja 
rasporediti ukupno 300.000,00 kuna.  
Iz fondova EU, domaćih izvora te boravišne pristojbe planira se u 2018. godini uložiti ukupno 
1.000.000,00 kuna za izgradnju i uređenje turističke infrastrukture (šetnice, cikloturizam,  planinarske 
staze i dr.) što će svakako pridonijeti proširenju turističkih i rekreativnih sadržaja na području Općine. 
           Sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi nastavlja se i u 2018. godini. Financirat će se 
redovan rad Narodne knjižnice kao i nabava knjižne građe u okviru osiguranih sredstava. 
Svakako najvažnije za spomenuti je nastavak izgradnje i opremanje Kulturno informativnog centra u 
Korenici, za što je predviđeno ukupno 4.900.000,00 kuna. Planirani izvori financiranja su EU fondovi te 
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domaći izvori, a radovi će se izvoditi sukladno osiguranim sredstvima, poštujući rok završetka 
izgradnje, 12.05.2019. godine. 
Planirane su  tekuće i kapitalne donacije za vjerske zajednice te potpore udrugama u kulturi koje 
djeluju na području Općine. 
       Tijekom 2017. godine financirat će se programi i projekti u djelatnostima sporta i rekreacije. 
Planiraju se sredstva za sufinanciranje programa udruga u sportu te kapitalna potpora za dovršetak 
izgradnje zvjezdarnice u Korenici. Također su planirani rashodi za  kupnju zemljišta za sportsku 
dvoranu u iznosu 500.000 kuna. 
           Značajna sredstva planiraju se u 2018. godini uložiti i u izgradnju komunalne infrastrukture kao 
i za kapitalne potpore trgovačkim društvima Vodovodu i Komunalcu Korenica. 
Planirani su rashodi za sanaciju odlagališta u Vrpilama te za uređenje reciklažnog dvorišta (iznos 
1.256.000,00 kuna). 
U 2018. godini planira se daljnje proširenje mreže javne rasvjete kao i rekonstrukcija postojeće. 
Pristupit će se i izradi projektne dokumentacije za buduće infrastrukturne projekte, projektne 
dokumentacije za ceste i groblja. 
Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracija Pl. Jezera nastavlja se i u 2018. godini za što je planiran 
iznos od 1.000.000,00 kuna.  
U 2018. godini nastavlja se i provedba projekta katastarske izmjere za što je osigurano oko 
1.500.000,00 kuna. 
Planirani su rashodi za asfaltiranje cesta, izgradnju mostova te uređenje javnih površina, uređenje 
groblja, trgova i dr.  
Također su planirana značajna sredstva kapitalne potpore Komunalcu Korenica za nabavu  
komunalne opreme te Vodovodu Korenica za sufinanciranje raznih projekata vodoopskrbe, odvodnje, 
kanalizacije te izradu projektne dokumentacije. 
 
II PRIHODI I PRIMICI 
 
          Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2018. godinu predlažu se u iznosu 
37.534.000,00 kuna, od čega prihodi tekućeg poslovanja iznose 37.064.000,00 kuna, dok se prihodi od 
prodaje nefinancijske imovine planiraju u iznosu 470.000 kuna. 
U ukupne prihode poslovanja uključeni su i  prihodi proračunskih korisnika za koje se procjenjuje da će 
u 2018. godini iznositi ukupno 520.000 kuna. 
U planiranju prihoda uzet je u obzir i predviđeni višak prihoda iz 2017. godine u ukupnom iznosu 
2.400.000,00 kuna od čega namjenska sredstva za obnovu stambenih objekata i infrastrukture iznose 
500.000 kuna, a 1.900.000,00 kuna predstavlja predviđeni višak sredstava od tekućeg poslovanja. 
 
Prihodi od poreza 
Prihodi od poreza planiraju se u iznosu 6.340.000 kuna i u usporedbi sa 2017. godinom planira se 
njihovo povećanje, koje će se dogoditi sukladno zakonskim izmjenama koje stupaju na snagu 
01.01.2018. godine, kao i povećanjem prireza sa 5 na 8 %. 
Konačni pokazatelji učinka naprijed navedenih zakonskih promjena bit  će poznati   u 2018. godini, 
kada Općina bude, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH razvrstana 
prema indeksu razvijenosti u skupine I-VII, čime će se odrediti da li JLS stječe status potpomognutog 
područja ili ne. Status potpomognutog područja imat će JLS koje budu svrstane u skupine I-IV. 
U okviru ovih poreza planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, 
porez na promet nekretnina, porez na korištenje  javne površine te porez na potrošnju alkoholnih i 
bezalkoholnih pića. 
 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 
Pomoći su planirane u 2018. godini u ukupnom iznosu  19.618.000,00 kune i značajno su veće u 
odnosu na 2017. godinu. 
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U okviru ovih pomoći planirane su tekuće pomoći iz Državnog proračuna (nenamjenska sredstva 
izravnanja) u  iznosu 3.000.000 kuna. Planiraju se i decentralizirana sredstva za rad JVP Plitvička 
Jezera u visini 2.015.000,00 kuna, sukladno smjernicama Ministarstva financija. 
Nadalje planirane su pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost u iznosu 1.020.000 kuna  
za sanaciju odlagališta i reciklažno dvorište, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 
4.500.000,00 kuna za sufinanciranje projekata. 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sufinancirat će izgradnju cesta i nogostupa sa 
1.700.000,00 kuna. 
Isto tako, planirana su sredstva za financiranje kapitalnih projekata iz EU fondova u visini 6.500.000  
kuna. 
 
Prihodi od imovine 
Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 935.000,00 kuna i značajno su veći u odnosu na prihode 
od imovine ostvarene u 2017. godini. 
U okviru ovih prihoda planiraju se prihodi od kamata, koncesija, te značajni prihodi od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta i naknada z korištenje prava puta. 
 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnom propisima i naknada 
Ovi prihodi planirani su u ukupnom iznosu 10.171.000 kuna, što predstavlja u odnosu na 2017. godinu 
značajno povećanje sredstava iz ovih izvora. 
Najznačajniji dio prihoda ove skupine čine prihodi od  komunalne naknade i komunalnog doprinosa 
(iznos 4.500.000 kuna).  
Također se planira  ostvariti naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja u visini 3.100.000 
kuna. Planirani su i prihodi od sufinanciranja pravnih i fizičkih osoba za geodetske izmjere u iznosu 
1.500.000,00 kuna. 
U okviru ovih prihoda planiraju se još prihodi od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, 
šumskog doprinosa. 
Također se planiraju vlastiti prihodi proračunskih korisnika, dječjeg vrtića (sufinanciranje smještaja 
djece u vrtić), JVP Plitvička Jezera (dostava vode)  te Narodne knjižnice (članarine i dr.). 
 
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 
U 2017. godini planira se prihod od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine u iznosu 
300.000 kuna te prodaje službenog vozila u iznosu 170.000,00 kuna. 
 
 
RASHODI I IZDACI 
 
        Ukupno planirani rashodi i izdaci u Proračunu za 2018. godinu uravnoteženi su sa prihodima i 
primicima te iznose ukupno 39.934.000,00 kuna, od čega planirani rashodi poslovanja iznose 
25.684.000,00 kuna dok izdaci za nefinancijsku (dugotrajnu) imovinu 14.250.000 kuna. 
Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir njihova realizacija u 2017. godini kao i procjena koja se 
temelji na već ugovorenim obvezama u narednom razdoblju te predviđenim kapitalnim ulaganjima u 
2018. godini. 
U odnosu na 2017. godinu (I Rebalans proračuna)  u 2018. godini planira se značajno  povećanje 
rashoda i izdataka za ulaganje u dugotrajnu imovinu, na što svakako najveći utjecaj imaju planirani 
rashodi za izgradnju KIC-a u Korenici (4.900.000 kuna),  asfaltiranje cesta i izgradnju mostova 
(2.750.000 kuna), reciklažno dvorište (1.056.000 kuna) te ostala planirana ulaganja u nabavu  
dugotrajne imovine. 
           Po projekcijama Proračuna u 2019. godini ukupni rashodi ostat će na visini 2018. godini, dok se 
u  2020. godini planira smanjenje rashoda od 9 % u odnosu na 2018. godinu. 
 
Rashodi za zaposlene  
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Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, proračunskim korisnicima te rashodi za 
dužnosnike iznose ukupno 6.968,600,00 kuna i iznad su izvršenih u 2017. godini.  
U 2018. godini planira se zapošljavanje pročelnika na upražnjeno radno mjesto kao i dva referenta 
(informatičar i računovodstveni referent). 
Rashode za zaposlene čine bruto plaće i doprinosi na plaće zaposlenih te razne  naknade 
zaposlenicima (jubilarne nagrade, dar djeci, regres, božićnica i dr. naknade sukladno zakonu). 
Ovi rashodi čine 17% ukupno planiranih  rashoda Proračuna za 2018. godinu. 
  
Materijalni rashodi 
Materijalni rashodi planiraju se u ukupnom iznosu 9.648.400 kuna i imaju udio od  24% u ukupno 
planiranim rashodima 2018.godine. 
Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za 
usluge, te ostali nespomenuti rashodi. 
 
Financijski rashodi 
Financijski rashodi planiraju se za 2018. godini u iznosu  29.500,00 kuna i odnose se na bankarske 
usluge.  
 
Subvencije 
U 2018. godini planira se izdvojiti ukupno 520.000,00 kuna za subvencije, i u  odnosu na 2017. godinu 
ovi rashodi su značajno veći.  Povećanje  subvencije odnosi se na planirane potpore 
poljoprivrednicima i za samozapošljavanje u 2018. godini u ukupnom iznosu 300.000,00 kuna. 
Subvencije imaju udio od  1,3 % u ukupno planiranim rashodima 2018.godine. 
 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  
Pomoći su planirane u 2018. godini u ukupnom iznosu 1.206.000 kuna , a odnose se na sufinanciranje 
izgradnje cesta na području Općine (sufinanc. ŽUC-a), tekuće i kapitalne pomoći za dvije osnovne 
škole  i srednju škole u Korenici. U odnosu na 2017. godinu, u 2018. godini planira se značajan porast 
danih pomoći. 
Pomoći imaju udio od  3 % u ukupno planiranim rashodima 2018.godine. 
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 
Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za razne socijalne, zdravstvene i druge 
potrebe građana.  
U Proračunu za 2018. godinu planira se izdvojiti ukupno 871.500,00 kuna za navedene namjene. 
Naknade imaju udio od  2,18 % u ukupno planiranim rashodima 2018.godine. 
 
Ostali rashodi 
Ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima 
vezanim uz sportske, kulturne, vjerske i druge djelatnosti te kapitalne pomoći trgovačkim društvima 
Komunalac i Vodovod Korenica. 
Planirani rashodi u 2018. godini iznose 6.440.000 kuna i  imaju udio od  16,3 % u ukupno planiranim 
rashodima 2018.godine. 
 
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2018. godini planiraju se u ukupnom iznosu 13.750.000,00 
kuna i značajno su veći u odnosu na 2017. godinu (po I. Rebalansu su iznosili su 6.614.000,00 kuna). 
Detaljno obrazloženje planirane gradnje i ulaganja u komunalnu infrastrukturu vidljivo je u Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te  u Posebnom dijelu 
Proračuna za 2018. godinu. 
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine imaju udio od  34,43 % u ukupno planiranim rashodima 
2018.godine. 
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Obzirom da će tek u 2018. godini biti poznati iznosi dodijeljenih sredstava i dotacija iz Državnog 
proračuna za Općinu Plitvička Jezera, svrstavanje Općine obzirom na indeks razvijenosti, realizacija 
projekata koji su prijavljeni na financiranje iz EU fondova te imajući u vidu izradu novog strateškog 
plana razvoja Općine, svakako je za očekivati da će Proračun za 2018. godinu kao i projekcije 
proračuna  za 2019. i 2020. godinu doživjeti određene promjene. 
 
Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. 

 

Vijećnik Ante Božić javlja se za riječ. Navodi kako je imao nekoliko pitanja  za aktualni sat, 

ali je preskočio jer ne želi da u ovo predbožićno vrijeme uvijek on bude taj koji diže tenzije. 

Zanima ga nekoliko stavki iz proračuna za 2018. godinu. Prvo na stranici 2: Ostali ne 

spomenuti rashodi poslovanja 3 107 600,00 kn to je skoro 10% proračuna. Na što se odnose ti 

rashodi budući da to nije tako mala cifra. Stranica 5, rad Vijeća srpske nacionalne manjine. 

Zanima kakve su obveze Općinskog vijeća ili načelnika, koliki iznos bi trebao bit, je li to 

nešto određeno. Ako napravimo komparaciju s drugim općinama i gradovima, koliko druge 

općine i gradovi daju za rad Vijeća nacionalne manjine. Stranica 8, zanima ga na što se odnosi 

kapitalna potpora za osnovnu i srednju školu. Osnovna škola 250 tisuća, a srednja 100 tisuća. 

Stranica 9, stipendije 145 tisuća kuna. Pohvaljuje za transparentne stipendije u odnosu na 

prošlu vlast jer sam je bio student i zna o čemu govori. Međutim ovo povećanje nije niti blizu 

onoga što ste obećavali. Ako se vrati unazad nekoliko godina vidi se da je i HDZ znao 

izdvajati 100 do 120 tisuća kuna. Navodi kako se za stipendije obećavalo 300 tisuća kuna, a 

ovdje stoji 145 tisuća kuna što je duplo manje. Rekonstrukcija javne rasvjete na što se točno 

odnosi taj dio jer je cifra od pola milijuna kuna. Na što se odnosi dokapitalizacija Vodovoda 

Korenica str. 15. Konzultantske usluge EU projekti na stranici 16 jer se spominjalo zaposlenje 

jedne osobe koja će se baviti ovakvim stvarima. Cifra je od 170 tisuća kuna i ukoliko bi se 

zaposlila jedna osoba, cifra bi mogla biti za jednu trećinu ili dvije manja. 

 

V.d. pročelnica Marina Polić odgovara na pitanje vezano u ostale rashode. Navodi kako je 

iznos velik međutim sukladno računskom planu takav naziv stoji. Tu stoje tekuće i kapitalne 

donacije neprofitnim organizacijama tj. sve ono što ćemo mi dati prema sportskim, kulturnim, 

vjerskim i drugim organizacijama. Tu su predviđene kapitalne pomoći trgovačkim društvima, 

a dalje na posebnom dijelu proračuna u toj skupini se vidi na što se točno odnosi. To se odnosi 

na tekuće kapitalne potpore javnom sektoru i neprofitnim organizacijama 

 

Načelnik Ante Kovač navodi kako Srpsko nacionalno vijeće nije udruga, oni imaju svoje 

zakonske odrednice koliko se treba izdvajati za nacionalne manjine. Smatra da to nije previše. 

Može se razmišljati ovako i onako, međutim manjina ima Srpsko nacionalno vijeće i 

Prosvjetu. Prosvjeta je imala 5 ili 3 tisuća kuna prošle godine. To je to što imaju srbi kao 

manjina. Što se tiče kapitalne potpore osnovnim i srednjim školama. To su stvari koje se 

planiraju. Ne može garantirati ni da će to biti. Zadaća županije je da se brine o školama. 

Međutim stavljeno je 250 tisuća kuna za osnovne škole jer osnovna škola u Korenici ide na 

energetsku obnovu. 600 je razlika onoga što pokrivaju fondovi i priprema se energetska 

obnova škole na Mukinjama. Srednja škola bi trebala dovršiti igralište, tribine i parking. Ne 

može se garantirati hoće li sve to biti u jednoj godini, ali se planira. Stipendije su obećane u 

iznosu od 300 tisuća kuna, ali se to odnosi na cijeli mandat. Za rekonstrukciju javne rasvjete u 

LED rasvjetu dobiti će se 500 tisuća kuna od Ministarstva regionalnog razvoja. Planira se u 

par sela staviti lampe od više od izvođača da se vidi kako se ponašaju na ličkoj zimi, a kasnije 

bi se išlo u rekonstrukciju cijela Općine. Dokapitalizacija vodovoda je zbog ujedinjenja 

vodovoda Korenice i Rakovice zbog aglomeracije. Temeljni kapital vodovoda Korenica je 20 
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tisuća kuna, a Rakovice 50 tisuća kuna. 50 tisuća će se uplatiti u kapital kako bi Korenica bila 

većinski vlasnik društva kada dođe do ujedinjenja. Konzultantske usluge su zbog apliciranja 

jer ne može jedan zaposlenik jer on mora bar dvije godine raditi da stasa. Ako je veći iznos za 

konzultantske usluge onda su konzultanti dobro odradili svoj posao jer oni rade po učinku za 

razliku od prije. 

 

Vijećnik Ante Božić navodi kako mu se čini da je oko 90% do 95% c/p prijašnjeg proračuna 

od HDZ-a. U tom smislu misli i na konzultantske usluge. Što se tiče stipendija, navodi kako je 

samo govorio obećanjima. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako bi to trebalo biti matematički logično te se ne može dati 

u prvoj godini 300 tisuća kuna stipendije. Navodi da su stipendije povećane sa 70 tisuća na 

140 tisuća kuna. Nadalje navodi kako proračun nije c/p jer je 37 milijuna kuna, on bi bio 

sretan da ima 30 milijuna kuna. U proračunu moraju se predvidjeti sve stavke kako bi kasnije 

se mogli realizirati razni projekti kao za reciklažno dvorište, program „Zaželi“ i sl. 10 

milijuna kuna je obećano za sanaciju vodovoda za Rakovicu i Korenicu. 

 

Vijećnik Ante Božić navodi kako mu je to matematički logično, ali da on govori o 

predizbornim obećanjima prema kojima je svake godine predviđeno 300 tisuća kuna za 

stipendije i da to nije on pisao nego načelnik. Nadalje navodi kako je to „obećanje ludom 

radovanje“. 

 

Vijećnik Boris Luketić se osvrnuo na gospodina Božića koji toliko napada svoju majku koja 

mu je omogućila mjesto na kojem se sada nalazi, a da to ne cijeni. U svakom negativnom 

primjeru navodi da je HDZ ovakav, onakav. Podsjeća kako se u njegovo vrijeme uspostavila 

veća transparentnost  preko web stranice i Facebook-a pa tako i stipendije su bile 

transparentne. Stipendisti nisu bili njegovi susjedi kao što je to sada. Rečeno je u kampanji da 

će svi studenti dobivati stipendije i to postoji napismeno. Navodi kako se njih prozivalo za 

skupe žarulje i da se na „Njuškalu“ mogu naći jeftinije, a sada cijena odjednom više nije 

bitna. Za konzultantske usluge također mu se spočitavalo. Vidi se da ide više novaca za plaće, 

ali da je to c/p prijašnjeg proračuna. Zbog zaposlenja još 4 djelatnika preći će se limit za 

plaće. Čini mu se da će za plaće izdvajati preko 25%, možda i 30% pa i 40% što je protivno 

zakonu. Vidljivo je da se u svim Općinskim firmama povećavaju sredstva za plaće. Zašto se 

članarina LAG-u Lika spominje na dva mjesta i da li Općina ostaje član?  Gdje će se raditi 

izgradnja turističke infrastrukture za koju je previđeno milijuna kuna. Za program 

zapošljavanja žena je predviđeno milijun kuna i on već sada zna koje će to biti žene. 

Uglavnom proračun nije ništa novo. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako pet studenata koji su dobili stipendiju su dobili državne 

stipendije i odrekli su se općinskih stipendija. To znači kako Općina ima kvalitetne kriterije i 

da te stipendije nisu namještene. Navodi kako su tražili od bivše vlasti da objavi tko je dobio 

stipendije, ali oni nisu htjeli objaviti. Može se pogledati  kako se prije dijelilo i tko je završio 

fakultete. Vezano za javnu rasvjetu nije nikad rekao da se prijašnja vlast razbacivala s ravnom 

rasvjetom, ali nisu ni tražili LED lampu kada su se dijelile šakom i kapom. Od Knina do 

Splita sve svijetli LED lampama samo u ovoj Općini ne svijetli. Kod odabira javne rasvjete 

kriterij nije samo cijena, nego i garancija i dr. Kako ne bi bilo pogodovanja, u više sela staviti 

će se lampe od različitih proizvođača. Razlika između konzultanata sada i prije što oni rade po 

učinku. Prije je plaćeno Spelekomu 175 tisuća kuna unaprijed i tu je razlika između HDZ-a i 

STOP-a. Plaće u općinskim firmama idu gore jer su prije potpisani kolektivni ugovori po 

kojima plaće idu gore, a mi nismo ni blizu 20%. Plaća načelnika i zamjenika načelnika se ne 
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računaju. Turistička infrastruktura nisu samo  staze i šetnice, nego zvjezdarnica i dr. Navodi 

da je to odgovor vijećniku Božiću na amandman. Raspisivati će se natječaji za uređenje 

okućnica i sl. Vezano uz zapošljavanje žena, siguran je kako se neće prijavljivati žene iz 

HDZ-a jer su one zaposlene, a nada se da će taj projekt zaživjeti. 

 

Vijećnik Boris Luketić navodi kako ovo nije teatar te da očekuje konkretne odgovore i da nije 

dobio odgovor niti na jedno pitanje. Nadalje postavlja upit što je s smanjenjem plaće 

načelnika te da sadašnji načelnik i zamjenik načelnika koštaju više, nego što je koštao on i 

njegov zamjenik. Davanjem javnih novaca privatnim osoba za uređenje okućnica i sl. nađen je 

model kako se odužiti svojim glasačima. HDZ je bio transparentniji i ponavlja kako su 

zaposlene tri osobe mimo javnog natječaja. Navodi kako je su svima obećane stipendije 

prodajom službenog auta. Zašto je HDZ radio loše ako ste kopirali proračun i smatra da se 

radi deset puta lošije. 

 

Vijećnik Ante Božić odgovara vijećniku Borisu Luketiću kako HDZ nikad nije ima šest 

vijećnika u Općinskom vijeću u ovih dvadeset godina i toliko o majci HDZ-u. Vezano uz 

stipendije to je jedna od dvije dobrih stvari koje je napravila nova vlast. Zna kako je biti 

student i nije se mogao javit na javni natječaj jer ga ni bilo. Smatra kako je ružno licitirati s 

imenima. Ovo su njegove bivše učenice koje su bile odlične i spominjanje imena je ispod 

svake razine. Sviđa mu se što su stipendije transparentne, ali ne i diskurs naše i vaše 

stipendije. Ne želi živjeti u Općini u kojoj postoje naše i vaše stipendije jer to nije novac ni 

načelnika niti HDZ-a, nego je to novac ljudi koje žive u ovoj Općini i tako je prije govorio 

načelnik. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako ne zna zašto se hvata za riječ. Mislio je na način 

stipendiranja prije i sada, ali činjenica da su stipendisti dobili i državne stipendije dokaz da se 

dobro radila i nada se da će slijedeće godine biti još bolji način. 

 

Vijećnik Ante Božić odgovara da je problem u rječniku načelnika jer je upravo on upozoravao 

HDZ na njihov rječnik, a sada ga i on ponavlja. Pita načelnikašto to znači „naše stipendije“ je 

li to znači da ih je on dao. Skreće pozornost načelniku kako ih on nije dao. 

 

Načelnik Ante Kovač ogovara, uz ispriku, kako neće više koristiti takve riječ. 

 

Vijećnik Ante Božić odgovara kako može shvatiti pogrešku, ali i kako se lako zaboravlja čiji 

je to novac jer je načelnik o tome pisao. Ponavlja kako načelnik citira „naše stipendije“ i 

postavlja pitanje tko daje te stipendije. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara vijećniku Anti Božiću kako mu je drago da čita njegove 

tekstove i objašnjava kako je pod „naše stipendije“ mislio na naš natječaj koji je neusporedivo 

bolji od natječaja prije. Postavlja pitanje da koja je to mantra da on nije spustio svoju plaću i 

neka se to provjeri u računovodstvu. Napominje kako se iz sjednice u sjednicu vrte ista pitanja 

te su i odgovori zbog toga isti. 

 

Vijećnik Ante Božić iznosi kako on kada jednom pročita to i zapamti i da nije on pisao o 

tome, nego načelnik. 

 
V.d. pročelnica Marina Polić iznosi obrazloženje vezano uz plaće dužnosnika kako je sada tri 

dužnosnika koji primaju plaću, a prije bilo dva dužnosnika i volontera koji je primao naknadu. 
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Vijećnik Boris Luketić iznosi kako odluke vezane uz plaću donosi vijeće, a ne načelnik 

odlukom odnosno koeficijent načelnika je ostao isti. Također navodi kako je i on izdvajao za 

razne svrhe. Navodi da je izdvajanje za  mirovinsko i zdravstveno ostalo isto te da koeficijent 

može promijeniti samo vijeće. Vezano uz imena studenata navodi kako su ti podaci su javni i 

da je i on provodio natječaje te da je suludo pričati kako nije bilo pogodovanja. 

 

Vijećnik Jovo Bubalo moli bivšeg i sadašnjeg načelnika da od ovog Vijeća ne prave javnu 

tribinu. 

 

Vijećnik Tomislav Užarević iznosi kako je proračun nerazvojni ,nerealan, nesocijalan, 

nekulturan. Navodi kako su dobili 2. izmjene i dopune proračuna koji je smanjen za 13,4 

milijuna kuna. Iznosi kako u 2017. godini imali 3,7 milijuna kuna od poreza i prireza od 

nesamostalnog rada, a sada planirate 4 milijuna. Tekuće pomoći nenamjenskih sredstava je 

planirano 3 milijuna kuna, a za 2017. godinu rebalansom je samo 150 tisuća kuna. Prihod od 

imovine i zakupa od poljoprivrednog zemljišta je bio 350 tisuća, a sada je 900 tisuća. Prihod 

od upravnih i administrativnih pristojbi u ovoj godini je 747 tisuća, a u 2018. milijun i 665 

tisuća. Postavlja pitanje vezano uz DGU i novu izmjeru  u ugovoru piše za sufinanciranje 

30% u 2017. godini piše 1 886 798 kuna, a u proračunu je planirano 1,5 milijuna kuna bez 

fizičkih osoba, a fizičke osobe se samo provlače kroz proračun kao transfer. Pita zašto su 

prihodi od komunalnih doprinosa su smanjeni. Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg 

proračuna 13 milijuna i 19 tisuća kuna je ,a sada je 4 i 805. Zanima ga konkretno tko je što 

obećao i po kojim to ugovorima i projektima. Pomoći iz fonda za zaštitu i energetsku 

učinkovitost  bilo je nula kuna, a sada je milijun i dvadeset. Prihod od prodaje zemljišta 300 

tisuća kuna ne zna što se to želi prodati. Postavlja pitanje vezano uz trošak sufinanciranja 

prehrane učenika planira se 170 tisuća kuna, a ove godine je potrošeno 196 500,00 kuna, je li 

to znači da se odustalo od sufinanciranja besplatne prehrane za treće dijete. Navodi kako 

jednako tako za sufinanciranje prijevoza djece planira se 100 tisuća kuna, a ove godine je 

potrošeno 114500,00 kuna. Pita je li to znači da će kod Šime Pavlovića biti neki razred te se 

neće putovati. Vezano za javne potrebe u kulturi tvrdi kako caruje nekultura rebalansirano je 

sa 9 milijuna kuna na 579 tisuća kuna ove godine, a KIC je bio oko 5 milijuna kuna, ostaje 

598400,00 kuna za sve ostale stvari bez KIC-a. Daje prigovor što nema službene zabilježbe 

kako je to nekad radila gospođa Marina Polić. 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako ne može pohvatati gospodina Užarevića. Navodi kako je 

prijedlog proračuna dostavljen prije više od mjesec dana. Ne zna koji je cilj prigovara jer 

očito nije da se proračun poboljša. Moglo se napismeno i prije dostaviti primjedbe i da bi se 

svi  dobri prijedlozi uvažili. Dostavljena su amandmani od kojih je jedan izvan roka. Navodi 

da je gospodinu Užareviću bio cilj da se poboljša proračun, on bi prigovore dostavio u roku. 

Navodi kako je ovaj proračun bolji jer uvidom u prijašnji proračun i prihod od min. 

regionalnog razvoja, plaćenih nerealiziranih konzultantskih usluga, predviđenih i ne 

povučenih  5 milijuna kuna iz europskog novca. Izjavljuje kako neće govoriti tko mu je 

obećao novce jer njihov veliki otac župan ide po ministarstvima i viče ne dajte Karlu, ne dajte 

Kovaču, ne dajte Kostelcu to su banditi. Navodi kako ima poštenih ljudi u HDZ-u koji će 

podržati boljitak ove Općine. Načelniku nije jasno kako gospodinu Užareviću nije jasno 

financiranje izmjere vezano uz DGU. Zašto je bitno što se provlači transfer fizičkih osoba 

kroz proračun. Općina je ta koja garantira da će određen iznos biti u određeno vrijeme plaćen 

izvođaču. Fizičke osobe će platiti svoj dio koji je jako umanjen u odnosu na udio koji su 

potpisali bez Općinskog vijeća. Fizičke osobe su dobile najpovoljniju cijenu u državi za 

geodetsku izmjeru. Ponavlja da se na vrijeme tražilo, neki prijedlozi bi bili i prihvaćeni. 
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Vijećnik Tomislav Užarević odgovara kako nije dobio niti jedan odgovor na pitanje. Navodi 

kako se ne slaže s prihodima, a o rashodima tražio konkretne odgovore posebno ga zanima 

vezano uz prehranu djece u školi i geodetskoj izmjeri. Navodi kako je nerealno povećati plan 

jer su prihodi nerealni. Ne želi govoriti o troškovima kada su nerealni prihodi. Zašto je 

porastao za 13,4 milijuna kuna. Traži samo da mu se odgovori stranica 3 i 4. Navodi kako je 

postavio osam pitanja. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako on ne može zapamtiti osam pitanja. Dalje odgovara 

kako nije ukinuta prehrana trećeg djeteta i prijevoz. Koji je problem geodetske izmjere. 

 

Vijećnik Tomislav Užarević odgovara kako nije planirano sukladno potpisanom ugovoru 30% 

od 6 milijuna kako piše na P045. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako parkova sredstva nemaju veze s Općinskim, a fizičke 

osobe idu preko računa Općine. Park plaća direktno izvođaču. Navodi kako ove godine ide  

11%, ali nije se sve stiglo jer je loše bio napisan ugovor te se odužilo. Vezano uz prihode 

skreće pozornost na prihode jer kada je on preuzeo vlast imali su 8 milijuna kuna i ostavili 3 

milijuna duga, a u drugoj polovini mandata prihod je 16 milijuna kuna i na računu je ostalo 

preko 5 milijuna kuna. Čim zatopli počinjemo raditi, a kada se moglo raditi plaćali su se 

dugovi. Pita bivšu vlas koji su njihovi bili prihodi ako  su imali 5 milijuna projekciju za EU 

fondove na koje se nisu ni prijavili. Objašnjava kako se neke stavke drugačije sada nazivaju. 

 

Vijećnik Tomislav Užarević odgovara kako se on referira na druge izmjene i dopune 

proračuna za 2017. godinu, a ne na njihov proračun. Taj proračun je drugačiji u odnosu na 

proračun za 2018. godinu. Ponovno postavlja pitanja vezana uz razdjelni dio na stranici 4 

ponajviše ga zanima najveća stavku 63  u iznosu od 13 milijuna kuna. Pita jesu li vezano uz to 

potpisani konkretni ugovori. 

  

Načelnik Ante Kovač odgovara kako je rađen rebalans na 26 i nešto milijuna kuna jer se 

očekivalo da će možda doći aplikacija za KIC u iznosu od 1,3 milijuna kuna, ali ona se nije 

pojavila. Postavlja pitanje kako da se izbaci iz proračuna 1,3 milijuna kuna jer je platio 

aplikaciju 175 tisuća kuna koju je naručila bivša vlast. Bilo je još drugih aplikacija, ali ništa 

nije stiglo. Navodi kako je to već bivša vlast predvidjela te i ova sada mora predvidjeti. Sada 

se radi aplikacija za reciklažno dvorište, gospodarenje otpadom, 500 tisuća kuna za LED 

rasvjetu. Navodi kako više ne može se tražiti ono što je prošlo i da se svi čude da za KIC nije 

dobivena niti jedna kuna. Načelnik nadalje objašnjava stavku 638 te navodi kako će se u 

sklopu te stavke financirati projekt za cestu za Drakulić Rijeku i dr. Navodi kako mu je u 

Ministarstvu prometa obećani nogostupi, idu razne ceste za Čanak i sl. 

 

Vijećnik Boris Luketić pita zar cesta za Čanak nije županijska. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako je to županijska cesta, ali ako lokalna samouprava 

sufinancira postaje prioritet. Navodi kako je u proračunu predviđeno 250 tisuća kuna. Nadalje 

smatra kako bivša vlast ne zaslužuje da im odgovara na pitanja jer su imali 15 dana da pišu i 

predlažu i da ono što je dobro da se uvrsti. 

 

Vijećnik Tomislav Užarević izjavljuje kako se krši poslovnik i zahtjeva da ga načelnik ne 

vrijeđa. Navodi da je on vijećnik i ima pravo pitati. 
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Vijećnik Boris Luketić replicira kako ispada da nitko prije nije ništa radio, a da je nova vlast u 

tri mjeseca više nego itko u povijesti Općine Plitvička Jezera. Navodi vezano uz obnovu 

zgrada da je uvedena naplata pričuve, ali ne može se obnavljati zgrada ukoliko nije etažirana. 

Ne prihvaća priče kako oni nisu ništa radili. Navodi kako će na vlastitoj koži, vezano uz 

aglomeraciju, vidjeti koliko treba vremena da se jedan projekt realizira. On je upravo uhvatio 

„lauf“ i počelo se s projektima i novoj vlasti nisu ostavili dugove, nego kontinuitet. Izjavljuje 

kako Općina nije počela s novom vlasti niti će s njom i završiti. Vezano uz fond za energetsku 

učinkovitost, sufinancirane su brojne stvari kako vozni park u Komunalcu, dva mobilna 

reciklažna dvorišta, 4000 kanti i dr. Ima 10 milijuna kuna za sanaciju odlagališta na Vrpilama, 

ali potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose. Financirano je zatvaranje odlagališta otpada 

na Prijeboju. Iz svega je vidljivo kako se ne može reći da njima Fond nije ništa sufinancirao i 

da oni nisu ništa tražili. Projekt za sufinanciranje KIC-a nije prošao jer nova vlasti nije 

razgovarala s konzultantima, a sve je bilo pripremljeno. Navodi da uložili veliki napor  da se 

Općina vrati u brdsko planinsko područje i to je zajedno s katastarskom izmjerom zasluga 

bivše vlasti. Izjavljuje da je proračun c/p. 

 

Vijećnik Jovo Bubalo izjavljuje kako mora se javiti kako bi dao doprinos svojim mišljenjem. 

Krenuo je redom od stavke 6340000,00 kuna prihodi od poreza. Zanima tko kontrolira porez 

na alkohol navodeći 620 tisuća poreza na robu i usluge je malo za turističku općinu kakva je 

Općina Plitvička Jezera. Traži specifikaciju kuća za odmor jer smatra kako 150 tisuća je ružno 

vidjeti na spisku. Javne površine ne komentira. Porez na nekretnine će se povećavati. Vezano 

uz cifru 5281000,00 kuna gdje je najveći udio naknada od NP Plitvička Jezera treba biti veća 

jer ne mogu općine Rakovica i Vrhovine imati istu cifru kao i Općina Plitvička Jezera. 

 

v.d. pročelnica Marina Polić navodi kako općine Rakovica i Vrhovine dobivaju veći iznos od 

Općine Plitvička Jezera i da je to Vladina odluka koja se sljedeće godine ukida. 
 

Vijećnik Jovo Bubalo odgovara kako se može utjecati i na Vladu i ako se ukine biti će nešto 

drugo. Nastavlja dalje svoje izlaganje vezano uz proračun. Također mu nije jasno 

sufinanciranje stipendija u iznosu 1,5 milijuna kuna. Vezano uz doprinos šume traži odgovor 

tko kontrolira. Navodi kako stavku komunalni doprinos i naknade koja se treba povećati i to 

mora biti znatan doprinos. Treba izraditi reviziju naplate. Tekuće pomoći ne komentira. Ne 

zna tko prodaje kuće. Prihode od Ministarstva regionalnog razvoja i dr. ne komentira. Navodi 

kako imaju 16 do 18 milijuna kuna sigurnih prihoda, a uz najbolju evidenciju može narasti do 

20. Proračun skriva neracionalno trošenje. Navodi kako vezano škole, dječji vrtići, knjižnica, 

stipendije treba povećati. Vezano uz stipendije traži da se vidi koliko ima studenata i neka svi 

imaju stipendije. To ne bi bila velika sredstva. Boravišna taksa od 300 tisuća kuna je čudna. 

Vezano uz ceste, trebaju se sve asfaltirati u dogledno vrijeme. Bolje su šumske ceste u 

Rakovici nego naše asfaltiran. NP Plitvička Jezera zapošljava 700 do 900 ljudi sa strane, a 

pola djece u Korenici i Smoljancu je nezaposleno. Njihovi porezi idu u druge općine. Tražiti 

će za svaku stavku da mu se razloži. 

 

Načelnik Ante Kovač izjavljuje kako je smješno što se vijećnik koji se hvali mobilnim 

dvorištem. Stoji neupotrebljiv i ne može ga niti jedan kamion podignuti. Napravljena je 

sanacija odlagališta koju više nitko ne financira. Sada se radi sanacija sa zatvaranjem, a ne 

nastavkom rada. Vezano uz porez nekretnina koji da je je zaživio, ne bi bilo ni kuća za odmor 

i sličnih dileme. Općina nema evidenciju javnih površina i državne imovine. Kako naplatiti 

javne površine kada nisu definirane. Predložena je formula za nadoknadu od ulaznica i ona se 

neće više tako zvati. Biti će u postotku udjela u općini. Komunalni doprinos ne bi trebao imati 

zonu, a komunalnu naknadu bi trebalo pravednije napraviti. Boravišna pristojba ide turističkoj 
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zajednici. Slaže s vijećnikom Jovom Bubalom vezano uz zapošljavanje u NP Plitvička Jezera 

i napominje kako ove godine je bilo znatno više zaposlenih s ovog područja, ali se boji kako 

će sljedeće godine opet dolaziti autobusi iz Otočca i dr. zbog promjene vlasti u Parku. 

 

Vijećnik Boris Luketić se raduje što će živjeti u ovoj Općini jer se sada radi transparentno. 

Zna koja je veza bila načelnika s Plitvicama i kako ste dobili ove izbore. Pretpostavlja kako će 

i zaposliti osobu koja je bila veza. Vezano uz uhljebljivanje navodi kako je to činjenica i da 

osobno nema ništa protiv jedne osobe koja je zaposlena, ali ima protiv načelnika koja ne 

poštuje hrvatske zakone i nije raspisao natječaj niti za jedno radno mjesto. Navodi kako je svi 

natječaji za vježbenike i stipendije su i dalje dostupni na internetu. Apelira na načelnika da 

barem raspiše natječaj kada nekoga zapošljava. 

 

Vijećnik Ante Božić, vezano uz navod načelnika kako je uputio amandmane izvan roka, 

navodi kako načelnik nije upoznat s statutom i poslovnikom Općinskog vijeća Općine 

Plitvička Jezera. Citira članak 55. poslovnika, amandmani se upućuju predsjedniku vijeća 

najkasnije jedan dan prije sjednice vijeća na kojoj se raspravlja o tom aktu. Prijedlozi su 

raspravljaju s političkim partnerima. 

 

Načelnik Ante Kovač potvrđuje kako vijećnik može podnijeti amandmane kada hoćete, ali 

naglašava kako nije bilo dobre volje. Izjavljuje kako će vijećnik Boris Luketić zahvaljujući 

svome velikom ocu dovesti autobuse ljudi iz Gospića i Otočca, a kasnije govoriti pričati kako 

voli ovu Općinu. 

 

Vijećnik Ante Božić, odgovara načelniku neka svoje procjene ostavi za sebe. Naglašava kako 

on govori o zakonskoj proceduri i ne zna što je negativno što on podnosi amandmane. Navodi 

kako se načelnik mora držati propisa. 

 

Vijećnik Ante Božić daje repliku na zadnje izlaganje načelnika. Ne zna zašto se njega dovodi 

u vezu sa svim ljudima iz HDZ-a. Zna kako su ljudi zaposleni i zašto, zna kako je iniciran 

prosvjed na mostu i čije je to autorsko djelo. Zna gdje je njegov otac i on sigurno nije u 

Gospiću. Navodi kako načelnik ima podršku ljudi koji su uzimali gorivo, koji su krali vodu 

itd. To govori o poštenju ljudi nezavisne liste Stop. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera konstatira kako se nadao 

konstruktivnijoj raspravi. Ne želi praviti stanku dok se ne završi glasanje. 

 

Vijećnik Tomislav Užarević daje repliku na izlaganje vijećnika Jove Bubala. Pohvaljuje ga i 

volio bi da takva bude i konstruktivna rasprava jer ovdje imamo tri računovođe. Gospodin 

Bubalo, gospođa Roža i gospođa Marina. Žao mu je  što gospođa Marina i gospođa Roža 

malo govore i bolje nas upoznaju s računovodstvenim politikama i načinom na koji se stvara 

proračun. Odgovara vijećniku Jovi Bubalo na proizvoljnu ocjenu kako se prije rata ovdje 

sjeklo 100 tisuća kubika i kako je manje planirano šumskog doprinosa od realnog. Vozimo 

kola prema Zakonu o gospodarenju šumama i uplaćuje se 5% od cijene glavnih šumskih 

proizvoda na panju. Postavlja upit v.d. pročelnici Marini Polić da kada je vidjela da je netko 

od privatnih šuma platio šumski doprinos. 

 

v.d. pročelnica Marina Polić odgovara kako to nije u nadležnosti Općine. 

 

Vijećnik Tomislav Užarević odgovara kako je to u nadležnosti Općine. Dok to nije bilo po 

tom zakonu, onda je Općina za vrijeme Čančara dobivala i od privatnih šuma.  
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Nitko se više ne javlja za riječ 
Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog proračuna 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ 2 

„PROTIV“, i usvojilo:  

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU 

 
Predsjednik vijeća Ante Bionda određuje pauzu od 10 minuta. 

 

Nakon pauze Vijeće je počelo sa radom. 

 

Predsjednik vijeća Ante Bionda obavještava kako će se za prijedlog proračuna ponovno glasati nakon 

razmatranja prijedloga i donošenja programa jer ima dva amandmana. 

 

VII 

 

RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE PROGRAMA: 

a. P R O G R A M javnih potreba u sportu za 2018. godinu, 

 
Predsjednik vijeća Ante Bionda obavještava kako je stavljen amandman na taj program i čita 

amandman prisutnim vijećnicima: 

 

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i  

članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br.  

10/13) predlažem sljedeće izmjene u prijedlogu proračuna Općine Plitvička jezera:  

Naziv programa: Program javnih potreba u sportu  

Naziv aktivnosti: Kapitalna donacija Astronomskom društvu za izgradnju Zvjezdarnice  

Planirani iznos: 100.000,00 kn 

Novi (predloženi) iznos: 200.000,00 kn  

Smanjenje rashoda: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

IV. Komunalac d.o.o Korenica  

4. Uređenje groblja(ograde, staze)  

OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAĆUNA OPĆINE PLITVIĆKA 

JEZERA:  

Po informacijama kojima raspolažem, s povećanjem predloženog iznosa Zvjezdarnica bi se uspjela 

završiti 2018. godine. S obzirom na duljinu izgradnje i na turističku perspektivu  

samog mjesta, smatram da bi se u 2018. godine trebalo završiti kompletno uređenje  

zvjezdarnice.  

 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.  

Vijećnik Marko Maračić postavlja pitanje zašto se baš iz stavke uređenja komunalne infrastrukture 

uzima novac. 

 

Vijećnik Anto Božić odgovara da je to zato što je vidio da je tamo najveći iznos pola milijuna kuna pa 

bi otuda bilo najbolje uzeti 100 tisuća kuna. 

 

Načelnik Ante Kovač izjavljuje kako se za groblje mogu povući značajna sredstva ako se naprave 

očevidnici grobnih mjesta, projektna dokumentacija. Jedan projekt postoji za katoličko groblje na 

Gradini. Ta sredstva su predviđena kako bi se povukli sredstva iz EU. Zvjezdarnica se može financirati 

iz turističke infrastrukture. Slaže se kako je Zvjezdarnica  potrebna i treba je završiti, zaposliti jednog 

čovjeka i naplaćivati ulaznice. 
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Vijećnik Anto Božić svejedno apelira da se prihvati njegov amandman jer misli da se u suprotnosti 

Zvjezdarnica neće završiti ove godine. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako je Zvjezdarnica u postupku i da se trenutno radi na prebacivanju 

vlasništva na Općinu i da će onda financiranje bude legalno. 

 

Nitko se više ne javlja za riječ. Predsjednik zaključuje raspravu. 

Predsjednik je dao na glasovanje prijedlog amandmana. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 4 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ 6 

„PROTIV“, i nije usvojilo amandman vijećnika Ante Božića vezano uz Program javnih potreba u 

sportu u 2018. godini. 

 

Predsjednik otvara raspravu o Programu javnih potreba u sportu u 2018. godini. 

 

Vijećnik Anto Božić postavlja pitanje zašto je uvršten Božićni sajam doček Nove godine u ovaj 

program jer nema nikakvih sportskih događanja za vrijeme tog sajma. 

 

V.d. pročelnica Marina Polić odgovara da je tako raspoređeno jer se moralo to staviti u određeni 

program. 

 

Vijećnik Anto Božić izjavljuje kako bi bilo prikladnije da je stavljeno u program javnih potreba u 

kulturi i da je smiješno staviti Božićni sajam i doček Nove godine u program javnih potreba u sportu. 

 

Načelnik Ante Kovač izjavljuje da to može ići u program javnih potreba u kulturi, a da je bilo uvršteno 

u program javnih potreba u sportu zbog klizališta. 

 

Vijećnik Boris Luketić odgovara kako klizališta više nema. 

 

Vijećnica Roža Poznanović govori kako bi trebalo sada izraditi izmjene programa. 

 

V.d. pročelnica Marina Polić odgovara da se to odnosi za sljedeći Božićni sajam i doček Nove godine.  

 

Predsjednik vijeća smatra da ostane dosadašnje stanje jer bi u suprotnom trebalo izmijeniti cijele 

programe. Jasno je koje su namjene programa i on će se tako provoditi ili će se ići na rebalans. 

 

Vijećnik Anto Božić izjavljuje kako bi po tome moglo se stavljati bilo što, bilo gdje. 

Predsjednik vijeća odgovara kako je vijećnik Anto Božić u pravu, ali posljedica toga je pomicanje svih 

stavki i opet ulazimo u prijedlog proračuna i morali bi raditi odmah korekciju. Stoga predlaže da 

program ostane takav kakav je, a da se to ubuduće ispravi. Možda čak u prvom rebalansu koji će 

sigurno biti. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako je prijedlog dobar i da će se na sljedećem rebalansu proračuna 

ide u drugi program ako se ne veže uz klizalište. Sada nije potrebno mijenjati cijeli proračun zbog 

toga. 

 

Vijećnik Jovo Bubalo pita da li se može odmah to prebaciti u program javnih potreba u kulturi. 

 

V.d. pročelnica Marina Polić odgovara da ne može jer se sve mora mijenjati. 

 

Vijećnik Jovo Bubalo odgovara neka se konstatira kako je primjedba dobra i da se završi rasprava. 

 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u 

sportu za 2018. godinu. 
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Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽANIH“ i 

usvojilo: 

 

P R O G R A M javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

 

b. P R O G R A M javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. 

godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 glasova „SUZDRŽANIH“ i 

usvojilo: 

 

P R O G R A M javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu 

 

c. P R O G R A M  javnih potreba u školstvu za 2018. godinu 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 glasova „SUZDRŽANIH“ i 

usvojilo: 

 

P R O G R A M javnih potreba u školstvu za 2018. godinu 

 

d. P R O G R A M  javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 glasova „SUZDRŽANIH“ i 

usvojilo: 

 

P R O G R A M javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 

e. P R O G R A M utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 glasova „SUZDRŽANIH“ i 

usvojilo: 
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P R O G R A M utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2018. godinu 

 

f. P R O G R A M utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u 

državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu 

Plitvička Jezera u 2018. godini 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih 

kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička 

Jezera u 2018. godini. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom 

vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini 

 

 

g. P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  na 

području Općine Plitvička Jezera 

 
Predsjednik vijeća Ante Bionda obavještava kako je stavljen amandman vezan uz taj program i čita 

amandman prisutnim vijećnicima: 

 

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, l36/12 i 15/15) i  

članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br.  

1 0/l3) predlažem sljedeće izmjene u prijedlogu proračuna Općine Plitvička jezera:  
Naziv programa: SOCIJALNI program  
Naziv aktivnosti: Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenčadi  
Planirani iznos: 120.000,00 kn 

Novi (predloženi) iznos: 320.000,00 kn  

Smanjenje rashoda: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

IV. Komunalac d.o.o Korenica  
4. Uređenje groblja(ograde, staze)  

Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na  

području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička jezera u 2018. godini 

OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE 

PLITVIČKA JEZERA:  

Pronatalitetna politika i demografski razvoj općine Plitvička jezera trebao bi biti na prvome  

mjestu. Trendovi u cijeloj zemlji su negativni, pa ni naša općina nije iznimka. Držim da bez  

demografske obnove i demografskog razvoja nemaju smisla nikakve druge stavke. Predloženi  

iznos je minimum onoga što možemo napraviti.  

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu vezanu uz amandman vijećnika Ante Božića. 

 

Vijećnik Anto Božić apelira na sve vijećnike da glasuju po svojoj savjesti i da ne budu ljudi 

sjene. Smatra kako se može govoriti o svim drugim stavkama u proračunu, ali je potrebno 

poboljšati  demografsku politiku ove Općine pogotovo jer smo svjedoci odlaska ljudi. Takva 
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situacija i u cijeloj državi. Druge općine izdvajaju znatno više te da ovo nije neki strašan 

iznos, a bila bi dobra financijska pomoć obiteljima. Predlaže da se za treće i četvrto i daljnje 

dijete daje veći iznos. 
 

Načelnik Ante Kovač ponavlja kako je trebalo na vrijeme dati primjedbe, a ne kod izglasavanja 

proračuna. Izjavljuje kako je smanjena cijena vrtića za 30% i nada se da do kraja mandata će vrtić 

biti besplatan. Smatra da bi trebalo prihvatiti i to što vijećnik Anto Božić predlaže, ali je to trebalo 

predložiti ranije. 

 

Vijećnik Anto Božić odgovara kako ne idu sva djeca u vrtić i da nije  amandman izvan roka 

upućen. Napominje kako su vijećnici nezavisne liste STOP  imali vremena raspraviti na 

klubu. Ponovno apelira na sve vijećnike nezavisne liste STOP i vijećnike SDSS da prihvate 

amandman. Postoji novac za sve drugo, a ovo je vitalna stvar za ovu Općinu. 
 

Nitko se više ne javlja za riječ. Predsjednik vijeća daje amandman na glasanje. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 4 glasova „ZA“, 5 „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ i nije 

usvojilo amandman vijećnika Ante Božića. 

 

Vijećnik Tomislav Užarević se poziva na članak 82. poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Plitvička Jezera prema kojem se akti vezani uz proračun moraju usvojiti apsolutnom većinom 

glasova. 

 

Dalje izjavljuje: „ Vi morate imati sedam i ovaj akt je prošao. Mi smo glasali tri puta za ovo. 

Članak 82 poslovnika poziva se na to. Odnosno članak 80. Za donošenje odluka na sjednici 

Vijeća potrebna je nazočnost većine članova Vijeća to je osam, sedam. Taj amandman je 

prošao, molim da se to konstatira u zapisnik.“ 

 

Predsjednik Vijeća konstatira da je amandman prošao. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu za program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini  na području Općine Plitvička Jezera 

 

Predsjednik Vijeća konstatira kako se mora izvršiti korekcija programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini  na području Općine Plitvička Jezera obzirom da je amandman 

prošao. Dalje izjavljuje kako je iznos povećan za 200 tisuća kuna za socijalni program u ovom 

programu moramo umanjiti. 

 

Načelnik Ante Kovač postavlja pitanje da li je amandman prošao ako nije izglasan 

natpolovično.  

 

Predsjednik Vijeća određuje pauzu od pet minuta 

 

Vijećnik Anto Božić ponovno traži da se glasa za  amandman jer ako se moglo tri puta, onda 

može i četvrti. Smatra da je sad i smiješno ako je amandman prošao ili nije. Još jednom 

apelira jer se ovdje ne radi o Anti Božiću i njegovom amandmanu. Može se to nazivati 

populizmom ili drukčije. Ne želi izgovarati riječi koje su izgovarali prisutni na Vijeću jer za 

njega je to „birtijski“ rječnik. 
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Predsjednik vijeća zahvaljuje vijećniku Anti Božiću. Predsjednik vijeća daje amandman na 

glasanje. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 3 glasova „ZA“, 6 glasova „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ 

i nije usvojilo amandman vijećnika Ante Božića na socijalni program. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu za program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini  na području Općine Plitvička Jezera, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća 

zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini  na području Općine Plitvička Jezera 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasova „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ 

i usvojilo:  
 

P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  na području Općine 

Plitvička Jezera.  

h. P R O G R A M gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

području općine Plitvička Jezera u 2018. godini 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na  području općine Plitvička Jezera u 2018. godini. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području općine 

Plitvička Jezera u 2018. godini 

 

 

 

i. P R O G R A M utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godini 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2018. godini. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godini 
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j. P R O G R A M utroška boravišne pristojbe za 2018. godini 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program utroška boravišne pristojbe za 2018. 

godini. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  utroška boravišne pristojbe za 2018. godini 

 

k. SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2018. godini 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 

2018. godini 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

 

SOCIJALNI PROGRAM Općine Plitvička Jezera u 2018. godini 

 

 *      *      * 
 

Predsjednik Vijeća daje na glasanje Prijedlog proračuna za 2018. godinu. 

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ 1 „SUZDRŽAN“ 2 

„PROTIV“, i usvojilo:  

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU 

( proračun i programi za 2018. godinu prilažu se uz zapisnik)  

VIII 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

2018. GODINU 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog odluke o izvršenju proračuna općine plitvička 

jezera za 2018. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ i 

usvojilo: 

ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 
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IX 

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

RAZDOBLJE 2018. DO 2020. GODINE 

Predsjednik vijeća daje riječ v.d. pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Marini Polić 

 

V.d. pročelnica Marina Polić obavještava kako je donošenje ove projekcije zakonska obveza 

uz tekući proračun. Ova projekcija bazira se određenim predviđanjima trendova koja će se 

događati. Projekcija za 2019. je na bazi 2018. jer predstoje zakonske i druge izmjene. Zbog 

navedenog u prihodovnoj strani nisu mijenjane stavke prihoda i kapitalne potpore. U 

rashodovnoj strani također nije ništa značajnije mijenjano. U dijelu komunalne infrastrukture 

planiran je završetak 2018. i 2019., a u 2020. planirano je manje prihoda 9%. Vezano uz 

komunalnu infrastrukturu planira se izrada novog strateškog plana za petogodišnje razdoblje. 

Projekcija sadrži ono što se moglo predvidjeti za razdoblje 2018. do 2020. godine. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Vijećnik Boris Luketić izjavljuje kako je proračun za 2018. godinu pun rupa i da bi ga 

Vidoviti Milan bolje predvidio te stoga i ova Projekcija „ne drži vodu“. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako bivši načelnik rekao za proračun da je c/p, nije mu jasno 

zašto ne podrži „svoju“ projekciju proračuna. 

 

Vijećnik Boris Luketić potvrđuje kako je proračun c/p, ali ne 100%. Izjavljuje kako su bile 

najavljivane promjene, ali one nisu vidljive. Stoga ne daje podršku plagijatima. 

 

Vijećnik Anto Božić traži da uđe u zapisnik kako se gospodin Kovač i gospodin Luketić slažu 

da je sve isto. 

 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog projekcije proračuna 

općine plitvička jezera za razdoblje 2018. do 2020. godine 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ i 

usvojilo: 

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 

2018. DO 2020. GODINE 

( projekcije Proračuna Općine za razdoblje 2018. -2020.god., prilažu se uz zapisnik) 
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X 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 

2018. DO 2020. GODINE 

Predsjednik vijeća daje riječ v.d. pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Marini Polić 

V.d. pročelnica Marina Polić obavještava kako je zakonska obveza donijeti plan razvojnih 

programa koji se bazira na strateškom planu razvoja koji izlazi u 2018. Strateški plan ima 4 

cilja: 

1. OSIGURANJE PROSTORNOG RAZVOJA I ODRŽIVOSTI TE EFEKTIVNIJEG I EFIKASNIJEG 

POSLOVANJA OPĆINE 

1.1. Prostorno planiranje i 

uređenje 

Izrada planske 

dokumentacije 

Izrada strateškog plana 

Općine 

Unapređenje i 

ravnomjeran razvoj JLS 

Katastarske izmjera Izrada katastra nekretnina za 

k.o. Prijeboj i Plitvička 

Jezera/Korenica i Bjelopolje 

Uređene katastarske 

knjige 

1.2. Unaprjeđenje uvjeta za 

kvalitetnije  i efikasnije 

obavljanje djelatnosti 

Općine 

Računala i računalna 

oprema, uredska 

oprema i namještaj, 

komunikacijska 

oprema i ulaganje u 

računalne programe 

Opremanje ureda Poboljšanje uvjeta rada  

u općinskim uredima 

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA KROZ POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA I STANDARDA 

GRAĐANA 

2.1. Osiguranje i pružanje 

veće sigurnosti stanovanja 

Osiguranje redovne 

djelatnosti JVP 

Plitvička Jezera 

Izgradnja zgrade JVP, 

nabava vatrogasnog vozila 

Unapređenje sigurnosti 

na području Općine 

2.2. Poboljšanje razine 

kvalitete i standarda odgoja 

i obrazovanja stanovništva 

Kapitalna potpora Kapitalna potpora osnovnim 

školama 

Poboljšanje i 

unapređenje uvjeta u 

obrazovnim ustanovama obrazovnim 

ustanovama  

Kapitalna potpora srednjoj 

školi 

2.3. Razvoj i promicanje 

kulturnog života Općine 

Izgradnja  poslovnih 

objekata 

 Izgradnja KIC-a u Korenici,  

opremanje KIC-a 

Izgrađen i opremljen  

Kulturno-informativni 

centar u Korenici 

Redovna djelatnost 

Narodne knjižnice 

Nabava knjiga za knjižnicu Povećanje fonda knjižne 

građe 

2.4. Poticanje i promicanje 

razvoja sporta na području 

Općine 

Izgradnja sportskih 

objekata 

Izgradnja sportske dvorane Izgrađena sportska 

dvorana 

2.5. Poboljšanje zdravstvene 

i socijalne zaštite 

Pomoć ugroženom 

stanovništvu i 

osiguranje više 

razine socijalne 

sigurnosti 

Zapošljavanje žena-projekt 

ZAŽELI 

Zapošljavanje žena i 

pomoć ugroženom 

stanovništvu 

3. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA 

3.1. Poticanje razvoja 

turizma 

Izgradnja turističke 

infrastrukture 

Turistička infrastruktura 

(staze, šetnice i dr.) 

Unapređenje sadržaja u 

turizmu 

3.2. Poticanje razvoja malog 

i srednjeg poduzetništva 

Poticaji u 

gospodarstvu 

Subvencija 1% kamate 

poduzetnicima 

Poticanje poduzetništva 

Poticaji za 

samozapošljavanje 

unapređenje 

samozapošljavanja 
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Poticaji za poljoprivredu unapređenje 

poljoprivrede 

4. UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE 

4.1. Razvoj prometne 

infrastrukture 

Izgradnja prometne 

infrastrukture 

Izgradnja cesta, ulica i 

nogostupa, izrada projektne 

dokumentacije za ceste 

 Unapređenje cestovne 

infrastrukture 

4.2. Zaštita i briga o 

prirodnim resursima kroz 

unaprjeđenje sustava 

gospodarenja otpadom 

Sanacija odlagališta 

– Vrpile 

Projektna dokumentacija i 

sanacija odlagališta 

Sanirano odlagalište  

Reciklažno dvorište  Uređenje reciklažnog 

dvorišta 

Unapređenje sustava 

gospodarenja otpadom 

Nabava komunalne 

opreme 

Nabava opreme i uređaja- 

KOMUNALAC Korenica 

Unapređenje razine 

komunalne opremljenosti 

4.3. Unaprjeđenje i 

poboljšanje kvalitete 

vodoopskrbnog sustava  

Aglomeracija 

sustava Plitvička 

Jezera 

Projekt vodoopskrbe i 

odvodnje-aglomeracija 

Plitvička Jezera 

 Uređen sustav 

vodoopskrbe i odvodnje 

Pl. Jezera 

Sanacija vodovodne 

mreže na području 

Općine 

Sufinanciranje-  

VODOVOD Korenica 

Unapređenje sustava 

vodoopskrbe 

4.4.Zaštita okoliša i zdravlja 

ljudi izgradnjom sustava 

odvodnje otpadnih voda 

Sanacija sustava 

odvodnje i 

kanalizacije 

Sufinanciranje-  

VODOVOD Korenica 

Unapređenje sustava 

odvodnje 

4.5. Prostorno planiranje i 

izgradnja ostalih javnih 

površina i komunalne 

infrastrukture 

Izgradnja javne 

rasvjete 

Izgradnja  i rekonstrukcija 

javne rasvjete 

Unapređenje 

infrastrukture javne 

rasvjete 

Uređenje groblja Radovi na uređenju groblja –

ograde i dr. 

Uređenje infrastrukture 

Uređenje javnih 

površina 

Uređenje i izgradnja javnih 

površina, trgova 

Uređenje infrastrukture 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje v.d. pročelnici Marini Polić. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Vijećnik Boris Luketić se javlja iz istih razloga kao i do sada. Izjašnjava se kako će glasati 

protiv, ali mu nije jasno zašto je gospodin Božić prisutan na sjednici. Navedeno pitanje 

postavlja iz razloga zato što se nije niti jednom izjasnio, nego je bio suzdržan. Nadalje navodi 

kako čovjek mora jednom pokazati hrabrost tj. je li si „za“ ili „protiv“. Ne može se biti 

suzdržan na sto sjednica Općinskih vijeća. 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Plana razvojnih 

programa  općine plitvička jezera za razdoblje 2018. do 2020. godine. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ i 

usvojilo: 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2018. 

DO 2020. GODINE 

( Plan razvojnih  programa Općine prilažu se uz zapisnik) 

 



27 
 

 

XI 

ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

Predsjednik vijeća daje riječ v.d. pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Marini Polić 

V.d. pročelnica Marina Polić obavještava kako je donesen novi Zakon o lokalnim porezima te 

prijašnja Odluka datira iz 2002. godine, a zadnje izmjene i dopune su bile 2011. Obzirom na 

navedeno, zakonska obveza je bila donijeti novu Odluku o lokalnim porezima. Vezano uz 

poreza i prireza predlaže se novi prirez 8%. Razlog za povećanje prireza, uzeto je u obzir 

razvijenost Općine te prirezi u županiji i susjednim Općinama. Povećanjem prireza povećati 

će se prihod u proračun za oko 200 do 250 tisuća kuna. Porez na potrošnju može iznositi 

najviše 3%. Ovom Odlukom se predlaže zadržavanje tog poreza na 3%. Porez na kuće za 

odmor je 15 kuna po m2 i ovom odlukom se predlaže i dalje isti iznos. Što se tiče poreza na 

korištenje javnih površina, moraju se definirati javne površine koje su u vlasništvu Općine 

Plitvička Jezera. Dosadašnji korisnici javnih površina plaćaju naknadu konstanto. Odlukom je 

porez na korištenje javnih površina definiran na tri načina: dnevno 25 kuna po m2, mjesečno 

20 kuna po m2 i godišnje 15 kuna po m2. Prema Odluci načelnik može u potpunosti osloboditi 

od plaćanja poreza za manifestacije kojima je Općina pokrovitelj. Kontrolu naplate poreza i 

prireza na dohodak i poreza na potrošnju vrši kao do sad Porezna uprava. Kontrolu poreza na 

kuće za odmor  i poreza na korištenje kuća za odmor obavljat će djelatnici Jedinstvenog 

upravnog odjela u Općini Plitvička Jezera. Nakon što je Općina od Porezne uprave preuzela 

kontrolu poreza na kuće za odmor, prihodi od tog poreza su znatno povećani. Taj porez bi se 

još mogao povećati, ali ljudi ne prijavljuju kuće ili prijave boravište što ne odgovara 

činjeničnom stanju.  

Predsjednik vijeća zahvaljuje v.d. pročelnici Marini Polić. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Vijećnik Anto Božić daje prigovor što uz dokumentaciju nije dostavljena i prijašnja Odluka o 

lokalnim porezima. Obraća se građanima: „Dragi građani, Vi ste sjene“. Navodi ako 

govorimo o komparaciji prireza s drugim općinama i gradovima, bez prireza je 28 gradova i 

na desetke općina, a ovdje je povećanje s 5% na 8%. Izjavljuje kako se sada ide po džepu 

građana, a kada on daje amandman za vitalne stvari se ne prihvaća i nastaje smijurija oko 

glasanja. Navodi kako je sadašnja vlast u kampanji pisala o Platonovoj državi. Govori kako su 

građani okovani i sjene. 

Vijećnik Tomislav Užarević izjavljuje kako je to udarac na nas koji živimo na područjima 

posebne državne skrbi i sada navodno postajemo brdsko – planinsko područje. Zanima ga što 

znači uobičajeno boravište na području Općine Plitvička Jezera u članku 3. ove Odluke. 

Koliko je on upoznat s Pravilnikom poreza na dohodak, svi građani koji rade više od 50% 

plus jedan dan na području neke JLS treba plaćati porez toj JLS osim u slučaju kada rade na 

brodovima. Pita da li tu spadaju i oni koji rade na području ove Općine, a žive u Rakovici. U 

Rakovici je prirez 5% kod nas 8%, a oni kod nas rade više od 184 dana, kome oni plaćaju 

prirez. Smatra da je to legitimno pitanje sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak. 

Traži da se zapita je li ova odluka zakonita.  
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Načelnik Ante Kovač pita vijećnika Tomislava Užarevića je li vodio brigu o tome prije 

izbora. Dalje pita da li se što promijenilo nakon izbora i zašto to nisu uredili prije izbora u 22 

godine. U našim porezima je živi košmar koji je krojen po političkim linijama i svakako i 

nikog nije bilo briga stanje na terenu, zašto u Plitvica Selu ima toliko kućnih brojeva i 

objekata, a mala komunalna naknada. Zašto se nitko nije u ovih 20 godina pobrinuli da se 

plaća komunalna naknada koliko treba. Zašto se nisu evidentirale kuće za odmor i sada se 

očekuje da ih se evidentira u šest mjeseci. O njima se nije trebalo raspravljati jer je Vlada RH 

donijela Zakon o porezu na nekretnine po kojem nema kuća za odmor  i na kraju odustala od 

tog zakona. Bespotrebno se išlo po kućama tri mjeseca i onda netko kaže da nisu normalni. 

Ovih 8% neće snositi ljudi s manjim plaćama od 3800 ili od 5000 ako imaju jedno dijete. 

Navodi kako porez može biti socijalan ako ga plaćaju oni koji imaju, a onda se smanji cijena 

vrtića i da je porez onoliko dobar koliko i vlast. Izjavljuje kako je bivša vlast imala 20 godina 

evidentirati općinsku imovinu, državnu imovinu. Postavlja pitanje zašto se nitko nije usudio 

naplatiti „25. maju“ komunalnu naknadu. Pretpostavlja da je opet zvao veliki otac iz Zadra. 

Vijećnik Boris Luketić izjavljuje kako neće podržati ovu odluku iz razloga jer se priča kako je 

ovo prosperitetna Općina kada se treba povisiti porez, prirez, komunalne naknade i sl, a cijelo 

vrijeme se ovdje priča kako mladi odlaze, sve je opustošeno. Donose se odluke i termini kako 

odgovara ovoj vlasti, a ona bi podigla da može prirez i na 20%. Smatra kako apsurdno 

stavljati ga u kontekst s nekima zbog kojih se nije naplaćivala komunalna naknada ili porez. 

Ako se smatra da je on pod utjecajem nekoga te zbog toga se nije naplatilo nekome porez, 

postoje državne službe kojima to treba prijaviti. Čudi se sam sebi skupa s cijelom Općinom 

što je još na slobodi. 

Vijećnik Tomislav Užarević replicira na načelnikov odgovor jer mu nije odgovorio što je to 

uobičajeno boravište. Vezane uz nove zakone, tvrdi da je ova vlast čekala priliku da podigne 

prirez te ako se nije ništa mijenjalo u tim zakonima. Postavlja konkretno pitanje jer puno radi 

ljudi iz drugih Općine. Direktor Uprave INA-e je živio u Pušća Bistri i radio u Zagrebu i 

platio 80 tisuća kuna kazne što je varao državu. 

Načelnik Ante Kovač pita vijećnika Tomislava Užarevića kome on plaća prirez jer radi u 

Gospiću, a živi ovdje. 

Vijećnik Tomislav Užarević odgovara kako nema pojma i da nije zbrajao kako je tu 20 

godina. 

Načelnik Ante Kovač odgovara da mora znati 

Vijećnik Tomislav Užarević odgovara kako će vidjeti. 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Odluku o lokalnim 

porezima općine plitvička jezera. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽAN“ i usvojilo: 

ODLUKU O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 
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XII 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Nitko se ne javlja za riječ. 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Odluku o izmjenama 

i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ i 

usvojilo: 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 

 

XIII 

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU   UDRUGA  GRAĐANA  KOJE  DJELUJU  NA  

PODRUČJU  OPĆINE  PLITVIČKA JEZERA 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Nitko se ne javlja za riječ. 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Pravilnika o 

sufinanciranju   udruga  građana  koje  djeluju  na  području  općine  plitvička jezera. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ i 

usvojilo: 

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU   UDRUGA  GRAĐANA  KOJE  DJELUJU  NA  

PODRUČJU  OPĆINE  PLITVIČKA JEZERA 

( Pravilnik se prilaže uz zapisnik) 

XIV 

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU 

 

Načelnik Ante Kovač obrazlaže kako se radi o hermetičkim izmjenama kod vatrogasaca i 

vrtića da se ne probiju neke stavke. Iz prihoda su maknute neke stavke s KIC-a, asfaltiranja, 
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rekonstrukcije javne rasprave i sve to je usklađeno sa prihodom. O tome se je već govorilo i 

pitalo. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Vijećnik Boris Luketić je ponovno ukazao da se neke stvari neće moći odraditi i to dokazuje 

kako je bio u pravu. Posebno ističe most u Plitvica Selu. 

 

Načelnik Ante Kovač odgovara kako mnoge stvari nisu ostvarene jer nije bilo novaca kada se 

moglo raditi. Razlika je u tome da bivša vlast nije radila niti je imala novaca. Sada je preko 5 

milijuna kuna na računu, a most će se graditi u sedmom mjesecu jer je propisano da se most 

gradi u ljetnim mjesecima kada je vodostaj najmanji. 

 

 

Vijećnik Boris Luketić daje repliku i izjavljuje kako je izgradnja mostu nije u njegovom 

osobnom interesu njega, ali je cjelokupne zajednice. Nadalje izjavljuje kako načelnikov 

prijatelj koji je 9 kopalja ispred njega je učinio dosta zla, a posebno vezano uz priču o mostu. 

 

Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Odluke o II. 

izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna općine plitvička jezera za 2017. godinu 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽAN“ i usvojilo: 

ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. GODINU 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 

XV 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2017. 

GODINU 

a. P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  na 

području Općine Plitvička Jezera 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture u 

2017. godini  na području Općine Plitvička Jezera. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini  na području Općine 

Plitvička Jezera. 

 

b. P R O G R A M A  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

području općine Plitvička Jezera u 2017. godini 
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Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na  području općine Plitvička Jezera u 2017. godini. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području općine 

Plitvička Jezera u 2017. godini. 

 

c. P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2017. godinu 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program javnih potreba u školstvu za 2017. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  javnih potreba u školstvu za 2017. godinu. 

 

d. SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2017. godini 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 

2017. godini 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

 

SOCIJALNI PROGRAM Općine Plitvička Jezera u 2017. godini 

 

e. P R O G R A M A javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  javnih potreba u sportu za 2017. godinu. 

 

 

f. P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 
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P R O G R A M  javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 

 

g. P R O G R A M A utroška boravišne pristojbe za 2017. godini 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program utroška boravišne pristojbe za 2017. 

godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu. 

 

h. P R O G R A M A utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini 

Predsjednik vijeća otvara raspravu, nitko se nije javio za riječ. Predsjednik vijeća zaključio je 

raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2017. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

P R O G R A M  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu. 

*      *      * 
 

Predsjednik Vijeća daje na glasanje Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽANIH“ i usvojilo: 

 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 

2017. GODINU 

( II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godini i  II. Izmjene i dopune Programa za 

2017. godinu prilažu se uz zapisnik) 

 

XVI 

 

RAZNO 

 

Predsjednik Vijeća predlaže ubuduće da se proračun donosi zasebno na sjednici, a ne zajedno 

s ostalim odlukama i sl.  

Predsjednik Općinskog vijeća Ante Bionda zatvara sjednicu u 22:10 sati. 

 

 

 

Zapisničarka                                                                             Predsjednik vijeća 

Ana Karaula       Ante Bionda,v.r. 
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