
Zapisnik 
sa  9. (devete)  redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane dana,  29 . svibnja 

2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica s početkom u 18:10 sati. 
Na sjednici su nazočni Općinski vijećnici: 
 
1. Ivan Majetić 
2. Sandra Skender 
3. Marko Maračić 
4. Maja Miljanović 
5. Ante Bionda 
6.  Roža Poznanović 
7.  Zdravko Žigić 
8. Jovo Bubalo. 

 

Odsutni vijećnici- Ivana Ivančević, Anto Božić , Boris Luketić, Tomislav Užarević i Antonio Kostelac.  

 
                               

Osim vijećnika na sjednici su nazočni: Ante Kovač, načelnik Općine, Franjo Anđić, zamjenik 

Općinskog načelnika, Milan Prica zamjenik Općinskog načelnika, pomoćnica pročelnice Vlatka Krznarić i Ana 

Karaula, voditeljica Odsjeka  za gospodarstvo i društvene djelatnosti.  
Sjednica se tonski snima i videozapis. 

Vijećnicima je na klupe dostavljeno Izvješće o radu za 2017. godinu, Komunalaca d.o.o.,  Korenica. 

Zapisničarka: Marijana Jandrić. 

  

Predsjednik vijeća otvorio je devetu redovnu sjednicu Općinskoga vijeća te pozdravio sve nazočne. 

Konstatirao da je prisutno  8 članova  od 13 članova Vijeća. Predsjednik vijeća predložio  Dnevnog reda kao u 

dostavljenom pozivu. Otvorio raspravu. Nije bilo rasprave, niti prijedloga. 

 Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (8) prihvatilo predloženi  

DNEVNI RED 

1. AKTULANI SAT 

2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. ( četvrte) IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. (pete) IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA 

5. PRIJEDLOG O DONOŠENJU ODLUKE O PROCJENI RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA 

OPĆINU PLITVIČKA JEZERA 

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA 

ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE 

PLITVIČKA JEZERA U 2017. GODINI 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

I 

Aktualni sat 

Pod točkom Aktualni sat nije bilo pitanja. 

 



 

 

II 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. ( četvrte) IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Pod točkom dva usvojenog dnevnog reda za riječ se javio vijećnik Majetić, te je zatražio obrazloženje zašto je u 

potpisu vijećnika koji su prihvatili dnevni red i suglasni za donošenje odluke zaokruženo (da) kod njegovog 

imena i prezimena , kad se nije izjasnio što piše i u zapisniku. Vijećnik Majetić napomenuo da neće glasovati za 

zapisnik. 

Općinski načelnik je obrazložio vijećniku Majetiću da se to odnosi na vijećnika Užarevića. Vijećnik Majetić 

prihvatio obrazloženje. 

Predsjednik vijeća Bionda je naglasio kako se treba ići u izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća te bi se 

izbjegle ovakve situacije. Mogućnost sazivanja sjednica Općinskog  vijeća putem elektroničke pošte. 

Nije bilo više primjedbi. Predsjednik je dao na glasovanje zapisnik sa 4. (četvrte) izvanredne sjednice .Općinsko 

vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ te usvojilo Zapisnik sa 4. ( četvrte) izvanredne sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

III 

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. (pete) IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nije bilo primjedbi. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (8) usvojilo Zapisnik sa 5. ( pete) izvanredne sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

IV 

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

Pod točkom četiri usvojenog dnevnog reda. Riječ u ime predlagatelja Predsjednik vijeća dao je Ani Karaula 

voditeljici Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti. 

Voditeljica Odsjeka Karaula održala je prezentaciju  ( PowerPoint) Općinskim Vijećnicima o Programu 

raspolaganja Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Plitvička Jezera. 

Općinskim vijećnicima u materijalima za sjednicu je dostavljen Program raspolaganja na CD-u. 

Nakon izlaganja Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. 

Općinski načelnik Kovač pohvalio je rad Voditeljice Odsjeka Ane Karaule te je dodao da je  Općina Plitvička 

Jezera  jedna od prvih koja će donijeti Program o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području Općine Plitvička Jezera,  ako Općinsko vijeće usvoji Program na današnjoj sjednici. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Majetić koji je postavio pitanje da li je bilo zaineresiranih za k. o Vaganac. 

Voditeljica Odsjeka Ana Karaula  odgovorile je da je bilo zainteresiranih i upita vezano za k.o. Vaganac te da je 

k.o. Vaganac djelomično u Naturi a djelomično u zakupu. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem se 

mora donijeti do 9.6. 2018. godine. Program se dostavlja na mišljenje županiji i suglasnost Ministarstvu. 

Planiraju se izmjene i dopune Programa kada se izvrše sve predradnje te se planiraju uvrstiti i čestice koje se 

nalaze u Naturi ali se prije toga mora vidjeti kako i na koji način. Kada se dobije potrebna  suglasnost i mišljenje 

tada se ide u Natječaj za zakup. 

Nitko se od vijećnika nije više javio za raspravu. Predsjednik je zaključio raspravu te je dao na glasovanje 

predloženu Odluku. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera jednoglasno  (8) donijelo Odluku o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera  
( odluka  i Program prilažu se  uz zapisnik i čini njegov sastavni dio) 



 

  

 

 

V 

PRIJEDLOG O DONOŠENJU ODLUKE O PROCJENI RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA 

OPĆINU PLITVIČKA JEZERA 

 

Pod točkom pet usvojenog dnevnog reda. Predsjednik vijeća dao je riječ zamjeniku Općinskog načelnika Franji 

Anđiću. 

Zamjenik Općinskog načelnika Anđić ukratko je obrazložio  Procjenu rizika od velikih nesreća  za Općinu 

Plitvička Jezera. 

Općinskim vijećnicima u materijalima za sjednicu je dostavljena Procjena  raspolaganja na CD-u. 

Nakon izlaganja zamjenika Općinskog načelnika  Anđića,  Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. 

U raspravi vijećnik Majetić postavio je pitanje da li u skupinu rizika ulazi i velike količine snijega koji su ove 

godine napravile veliku štetu na gospodarskim objektima. Zamjenik Anđić odgovorio da obilne količine snijega 

u Lici su normalne pojave. Štete koje su bile na gospodarskim objektima su refundirane u manjim iznosima.  

Vijećnik Majetić je postavio potpitanja, tko je mogao dobiti sredstva, da li je bio Natječaj, koji su bili uvjeti. 

Općinski načelnik je odgovorio da nije bio natječaj nego su građani podnosili zahtjev sa dokumentacijom o šteti 

na gospodarskom objektu ( dokumentirano slikama).  Vijećnik Majetić postavio je pitanja iz razloga što je jedan 

od njegovih sumještana iz Gornjeg Vaganca bio u Općini pa mu je rečeno da nema pravo. 

Predsjednik vijeća Bionda odgovorio je Vijećniku da će se provjeriti u Stručnim službama Općine te će vijećnik 

dobiti odgovor na slijedećoj sjednici Vijeća.  

Nije bilo više rasprave. Predsjednik je zaključio raspravu te je dao na glasovanje prijedlog Odluke. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽA“ i donijelo  
Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Plitvička Jezera. 

( odluka i Procjena prilažu se uz zapisnik) 

  

 

 

 

VI 

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA 

ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE 

PLITVIČKA JEZERA U 2017. GODINI 

Pod točkom šest usvojenog dnevnog reda. Predsjednik vijeća dao je riječ Općinskom načelniku Kovaču. 

Općinski načelnik Kovač dao je obrazloženje  godišnjeg Izvješća za 2017. godinu  te prijedloga Odluke o 

agrotehničkim mjerama…. na području Općine Plitvička Jezera. Mjere koje su predložene u Odluci mogle bi  

bitno utjecati na sami izgled Općine. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati 

odgovarajuće agrotehničke mjere ( obrada tala, sprečavanje zakorovljenosti, održavanje živica i međa, 

održavanje poljskih putova i dr.). u predloženoj odluci su popisane i kaznene odredbe za fizičke i pravne osobe 

te smatra da se ništa neće pomaknuti dok se ne napišu prve kazne te će se uskoro donijeti novi komunalni red ali 

smatra također da će se prvo ići s usmenim opomenama.  

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu te je prvo nego što je dao riječ Vijećnicima, zatražio da se napravi 

korekcija/ispravka u preambuli predloženog Izvješća i Odluke umjesto Narodne novine br. 28/18, treba pisati 

Narodne novine br. 20/18. 

U kratkoj raspravi su sudjelovali vijećnik Majetić i Općinski Načelnik ( u raspravi su raspravljali o komunalnom 

redu te o zapuštenim ruševinama/ građevinama koje se ne održavaju od strane vlasnika/ suvlasnika). 

Nakon rasprave, Predsjednik vijeća dao je na usvajanje Izvješće 



Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“ te usvojilo 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području 

Općine Plitvička Jezera u 2017. godini. 

( izvješće se prilaže uz zapisnik) 

 

 

 

VII 

PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera JEDNOGLASNO (8) donijelo je  Odluku o agrotehničkim mjerama te 

uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera. 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 

Predsjednik vijeća zaključio je rad sjednice u 18:50 sati. 

Zapisničarka                                                                                                             Predsjednik vijeća 

Marijana Jandrić                                                                                                         Ante Bionda,v.r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


