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Zapisnik 
sa  8. (osme)  redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održane dana,  21 . svibnja 

2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica s početkom u 17:00 sati. 
Na sjednici su nazočni Općinski vijećnici: 
 
1. Ivan Majetić 
2. Tomislav Užarević  

3. Antonio Kostelac 
4. Sandra Skender 
5. Marko Maračić 
6. Maja Miljanović 
7. Ante Bionda 
8.  Roža Poznanović 
9.  Zdravko Žigić 
10. Jovo Bubalo. 

 

Odsutni vijećnici- Ivana Ivančević, Anto Božić i Boris Luketić. 
                               

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

Općinskog načelnika, Milan Prica zamjenik Općinskog načelnika, v.d. pročelnica, Marina Polić. 
Sjednica se tonski snima i videozapis. 

Zapisničarka: Marijana Jandrić. 

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

Konstatirao da je prisutno  10 članova  od 13 članova Vijeća. Predsjednik vijeća predlaže povlačenje točke šest 

predloženog Dnevnog reda iz tehničkih razloga ( na CD-u koji  je dostavljen vijećnicima nedostaje prijedlog 

Odluke) te će predložena Odluka biti na narednoj sjednici Vijeća, zatim je Predsjednik vijeća otvorio raspravu 

Za riječ se javio vijećnik Tomislav Užarević te je predložio dopunu dnevnog reda i to: Usvajanje zapisnika sa 4. 

izvanredne sjednice Vijeća i usvajanje zapisnika sa 5. izvanredne sjednice Vijeća.  

Obrazloženje zašto Zapisnici nisu predloženi za sjednicu Općinskog vijeća dao je Načelnik Kovač i Predsjednik 

vijeća. Predsjednik vijeća je odgovorio da će biti predloženi za narednu sjednicu Općinskog vijeća. 

Nitko od vijećnika nije se javio više za raspravu. Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog vijećnika 

Užarevića. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 3 glasa „ZA“,  i 7 glasova  „PROTIV“.   Nije usvojen prijedlog vijećnika 

Užarevića. 

Predsjednik vijeća predlaže Dnevni red kao u pozivu, uz izmjenu ( povlačenje točke šest: prijedlog donošenje 

odluke o procjeni rizika od velikih nesreća uza Općinu Plitvička Jezera). 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i usvojilo 
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4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA KOMUNALAC D.O.O. KO-

RENICA, 

5. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VODOVOD KORENICA 

D.O.O., 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. 

 GODINU, 

7. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU, 
8. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA: 

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

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

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

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

e) I. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2018. godini. 

f) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

području općine Plitvička Jezera u 2018. godini, 

g) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  na 

području Općine Plitvička Jezera, 

h) I. IZMJENE I DOPUNE 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, 

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

9. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLI-

TVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU, 
10. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE 

 PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2020. GODINE, 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU 

 

 

I 

AKTUALNI SAT 

Predsjednik vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda. 

Vijećnik Užarević, postavio je dva pitanja za Općinskog načelnika Kovača. Prvo pitanje se odnosilo na ovrhu  

koju je pokrenuo Komunalac d.o.o.,  drugom trgovačkom društvu - Vodovodu Korenica . 

Vijećnik je zamolio informaciju/ objašnjenje.  

 

Drugo pitanje vijećnika Užarevića je bilo vezano za građansku inicijativu ( skupljanje potpisa) protiv izgradnje 

reciklažnog dvorišta u dvorištu Komunalca d.o.o., te je pitao Načelnika, da li je upoznat s tom inicijativom, što je 

napravljeno po tom pitanju te da  Načelnik uvjeri Vijećnike o opravdanosti izgradnje reciklažnog dvorišta. 

Općinski načelnik Kovač odgovorio je vezano za ovrhu da će biti govora o tome više na današnjoj sjednici 

Vijeća pod točkama Izvješća Komunalca i Vodovoda Korenica. Nadalje je rekao da su dugovi nastali kada je 

gsp. Užarević bio predsjednik Nadzornog odbora te da su se poduzeća podijelila,  ali se nije podijelila imovina i 

Vodovod  je bila firma u „zraku“ a Komunalac vlasnik cjelokupne imovine.  Dug je iznosio oko jedan milijun 

kuna plus kamate oko osamsto tisuća kuna. Kamate su otpisane, a ovrhu je direktor Komunalca morao pokrenuti 

po zakonu.  U postupku je vještačenje prostora te bi ¾ prostora bio vlasnik Komunalac a ¼ prostora Vodovod 

Korenica. Podjela je bila u 2015. godini. Na pitanje vezano za reciklažno dvorište Općinski načelnik Kovač je 

odgovorio da je ta tema bila na nekoliko sjednica Vijeća gdje nije bilo primjedbi. Donesen je i Plan gospodarenja 

otpadom bez primjedbi.  U planu se moralo predvidjeti kompostana i sortirnica jer se ne mogu povući sredstva iz 

EU fondova.  Jasikovac- idejno rješenje oko 15 milijuna kuna te za taj prostor nije nikada zatraženo da se 

prenamjeni u komunalnu zonu te je bilo u planu da bude županijska sortirnica.  Reciklažno dvorište u krugu 

Komunalca je projekt samo za reciklažno dvorište i bit samog reciklažnog dvorišta je da bude što bliže 

naseljenom mjestu i nema opasnosti za građane.  Na sastanku u Gospiću s ministrom Ćorićem je bilo govora da 

neće biti sortirnice ispod 8000 tona. Sortirnicu i kompostana se morala predvidjeti u Planu zbog sredstva. U 

krugu Komunalca je jedno vrijeme bio odložen glomazni otpad. Komunalac je odvezao glomazni otpad te je sad 

krug Komunalca čišći i uredniji nego ikada do sada.  
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Vijećnik Užarević dao je repliku na odgovore Općinskog načelnika. Podjela Komunalca je napravljena krajem 

2016. godine. Bivši Nadzorni odbor je radio u skladu s zakonom o trgovačkim društvima da osigura 

poslovanje/profit trgovačkog društva. Dva su trgovačka društva te se moralo pristupiti zakupu prostora. Protekla 

godina (2017.) je prošla bez zaustavljanja zakupa prostora te je svima poznato da je to bila predizborna godina u 

kojoj je vlast dobio sadašnji Načelnik. Općinsko vijeće nema odluke/naputka sadašnjeg Nadzornog odbora što je 

određeno i podatak rasta duga. Što se dogodilo u 2017. godini. Zašto je dug narastao za 800 tisuća kuna? 

Replika vezano za reciklažno dvorište. Općinski načelnik nije odgovorio na pitanje vezano za građansku 

inicijativu. Što se dogovorilo na sastanku sa građanima? 

Općinski načelnik odgovorio je da je dug oko milijun i sto tisuća kuna. Kamate se mogu stornirati te da dug nije 

porastao u odnosu na bivšu vlast. Treba  uraditi vještačenje imovine. Komunalac je dužan Općini 500 tisuća 

kuna također za vrijeme bivše vlasti. U planu je da se prebaciti reciklažno dvorište u imovinu Općine Plitvička 

Jezera. 

Predstavnici građanske inicijativi bili su na sastanku.  Javna rasprava je bila prije mjesec dana na Plan 

gospodarenja otpadom te nitko nije imao primjedbe na Plan.  Projekt za reciklažno dvorište je pri kraju i sad se 

dostavljaju primjedbe. Na sastanku je rekao predstavnicima da će se prije gradnje sortirnice i kompostane održati 

javna rasprava za građanstvo. Vrlo malo će dolaziti smeća u reciklažno dvorište iz razloga što se ima odvajanje 

na kućnom pragu. Predstavnike ( građana) najviše smeta pretovar ali ako se sortirnica napravi na drugoj lokaciji 

niti to neće biti problem. Reciklažno dvorište će biti pod ključem te će biti i portir koji će nadgledati prostor. 

Vijećnik Ivan Majetić postavio je pitanja za Općinskog načelnika.  Što je sa Mjesnim odborima? Kada će izbori 

za Mjesne odbore? Kada će ići sanacija igrališta u naselju  Vaganac ? Problem Vodovoda u Gornjem Vagancu 

(kod Kukuruzovića  bili zajedno na terenu s direktorom Vodovoda). 

 

Načelnik je odgovorio na pitanja. Za Mjesne odobre je rekao da je svima poznato kako su tekle procedure za 

Mjesne odbore. Morao se izraditi Pravilnik, Statut Općine, Odluka o izborima te je iz tih razloga bilo puno 

izvanrednih sjednica Vijeća zbog čega se neki vijećnici žale. Općinsko vijeće je 14. travnja donijelo odluku o 

raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora.  Općina je dugo čekala na objavu akata. Iz županije su zvali da će 

akti biti objavljeni retroaktivno s datumom 26. travanja a tada je već bio 4. svibnja i rokovi su već počeli teći a 

da se nije niti znalo te se iz tih razloga sazvala hitna sjednica da se izmjenu izborne aktivnosti koje bi započele 9. 

svibnja. Nakon donošenja akta zvali su iz županije da takva odluka ne može pa se iz toga razloga obustavila 

Odluka o raspisivanju izbora. Načelnik je rekao kako cilj provesti Mjesne odbore jer kroz Mjesne odbore bolje 

funkcionira i Općina. Nadalje je rekao kako gospođa iz županije ide na godišnji odmor 2-3 tjedna te da je nitko 

ne mijenja i kako onda provesti Mjesne odbore kada se radi o rokovima. 

Načelnik je odgovorio vezano za sanaciju igrališta na Vagancu. Kako je u tijeku prikupljanje ponuda za 

asfaltiranje.  Odgovor vezano za vodovod Gornji Vaganac kod Kukuruzovića  Načelnik je odgovorio da je 

proslijeđeno u Vodovod Korenica.  Dolaze sredstva za sanaciju vodovoda ali također ima prioriteta za sanaciju a 

jedan od prvih je naselje Korana iz razloga što u naselju Korana konstantno događaju puknuća cijevi a s tim 

gubitak vode. Problem vodovoda u Vagancu ( Kukuruzovići) je u razmatranju. 

 

Nije bilo više pitanja. Predsjednik vijeća zaključio je točku.  

II 

 

USVAJANJE  ZAPISNIKA  SA 7. (sedme)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Nije bilo primjedbi na zapisnik. Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“ , 3 

suzdržana te usvojilo zapisnik sa 7. ( sedme) redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 

III 

USVAJANJE  ZAPISNIKA  SA 3. (treće)  IZVANREDNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Nije bilo primjedbi na zapisnik. Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  JEDNOGLASNO (10) JE usvojilo 

zapisnik sa 3. ( treće) izvanredne  sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera. 
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IV 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA KOMUNALAC D.O.O. KORENICA 

Predsjednik vijeća dao je riječ direktoru Komunalca d.o.o., Mislavu Oreškoviću. 

Direktor Orešković usmeno je dao izvještaj o izvršenju financijskog plana Komunalac d.o.o., te je na početku 

izlaganja rekao da se ispričava Vijećnicima što nije dostavio u pisanom obliku financijski plan. 

U kratkim crtama je naveo poslovanje i rad Komunalca 

- Kada je  preuzeo firmu stanje Komunalca je bilo u minusu u iznosu od 94. 724, 00 kuna. 

- Firmu je preuzeo 27. 11. 2017. godine 

- Naveo je da se u protekloj godini nije moglo učiniti ništa niti lošije niti bolje te konkretno za 2017. 

godinu jer je firmu preuzeo krajem godine. 

- Komunalac d.o.o. osnovan je  prije dvadeset dvije godine te smatra da je firma  

desetkovana po pitanjima: kadra, opreme, alata …te da je od kad je preuzeo firmu naviše fokusiran 

na zaposlene  te opremu ( prava zaposlenih: plaća, uvjeti rada i dr.)  

- Komunalno poduzeće upravljalo je  zgradama pune tri godine te kada je preuzeo firmu nije imao 

niti jedan dokument koliko ima stambenih zgrada, ulaza. 

- Imovinsko pravni problemi nisu rješavani pune dvadeset dvije godine 

- Komunalno poduzeće u svojoj djelatnosti ima čišćenje snijega ( zimska služba). 

- Groblja- rađeni su popisi čestica kako bi se utvrdilo stanje. Nakon toga je utvrđeno da se čestice još 

uvijek vode na Narodnom odboru T. Korenica, nije prenijeto u vlasništvo te se ne može aplicirati 

prema Fondovima. 

-  Komunalni otpad- funkcionira odvozi se smeće te je napomenuo da je pitanje  

otpada nacionalni problem koje treba dugoročno rješavati. U godinu dana treba  

izgraditi sustav koji se radi deset godina te educirati i građane. 

- ima problema i izazova ali smatra da je sve rješivo. 

 

Predsjednik vijeća nakon usmenog izlaganja direktora Komunalca otvorio je raspravu. 

U raspravi je vijećnik Jovo Bubalo postavio pitanje, kada će naselje Arapov Dol dobiti kante za papir, staklo, i 

metal? Direktor Orešković odgovorio da se mora čekati još neko vrijeme ali razvrstani otpad se odvozi za naselje 

Arapov dol, prvi četvrtak u mjesecu – plastika, drugi četvrtak u mjesecu- staklo i treći četvrtak u mjesecu- papir.  

Vijećnik Užarević postavio je pitanje, da li je dostavljen pisani Izvještaj, na što mu je direktor Komunalca 

odgovorio da nije.  

Predsjednik vijeća zatražio je da se  dostavi Vijećnicima pisani Izvještaj Komunalca d.o.o. za 2017. godinu za 

narednu sjednicu Općinskog vijeća.  

Nije bilo više rasprave.  Predsjednik vijeća zaključio raspravu i dao na usvajanje Izvještaj Komunalca d. o. o. 

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

„SUZDRŽAN“ i usvojilo Izvještaj Komunalca d.o.o. Korenica za 2017. godinu. 

 

V 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VODOVOD KORENICA D.O.O. 

Predsjednik vijeća dao je riječ direktoru Vodovoda Korenica d.o.o., Hrvoju Kukuruzoviću. 

Direktor Vodovoda Hrvoje Kukuruzović, održao je prezentaciju  ( PowerPoint) te im je dostavljeno na klupe 

pisano Izvješće o stanju društva Vodovod Korenica od 2016-2017. godine. (U prilogu zapisnika pisano izvješće 

Direktora Vodovoda Korenica.) 

Nakon izvještaja direktora Vodovoda, Predsjednik vijeća otvorio je raspravu.   

U raspravu se uključio vijećnik Užarević te se obratio direktoru Kukuruzoviću  da je u svome izlaganju rekao 

kako je Vijeće za vodne usluge uputilo dopis na izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga, da li direktor 

očekuje pozitivnu nulu u poslovanju  (kod  povećanje cijene vode) te kakva je Zakonska obveza prema 

upućenom upitu? 
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Direktor  Kukuruzović  dao odgovor da su odgovorili na upit u kojem stoji:  da  Zakon jasno propisuje  puni 

povrat troškova od prodanog kubika vode te je napravljeno obrazloženje da Vodovod Korenica ne vrši 

distribuciju  i naplatu na cijelom području Općine, nego vrši i NP „Plitvička jezera“.  Naglašava, da nije 

korektno sad povećati cijenu vode onima korisnicima koji plaćaju vodu dok se ne preuzme sustav.  U dopisu je 

navedeno da je Općina Plitvička Jezera prihvatila sufinancirati Vodovod Korenica dok se ne uvede naplata cijene 

vode- pozitivna nula u poslovanju. Vijeće za vodne usluge je prihvatilo obrazloženje.  

Vijećnik Užarević je upitao zašto se nije preuzeo sustav.  Direktor mu je odgovorio da u Sporazumu piše u roku 

od šest mjeseci ali to nije moguće jer su potrebe dozvole i ostala dokumentacija ali proces je pokrenut. 

Nije bilo više rasprave. Predsjednik vijeća zaključio je raspravu. 

 Općinsko vijeće jednoglasno (10)  usvojilo Izvještaj Vodovoda Korenica d.o.o. 

VI 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU 

Vijećnicima je dostavljena predložena Odluka 

Predsjednik vijeća dao je riječ v.d. pročelnici Marini Polić. 

v.d. pročelnica Polić u svom izlaganju je izvijestila  da Općina Plitvička Jezera na dan 31.12.2017. godine na 

računu 92211 ima iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.909.418,06 kuna te manjak prihoda od 

nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 3. 121.432,07 kuna. Preostali iznos viška prihoda poslovanja 

u ukupnom iznosu od 1. 787.985, 99 kuna raspoređuju se u 2018. godinu. 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. 

Vijećnik Užarević dao je primjedbu na predloženu odluku,  a primjedba se odnosila na  prenamjenu sredstva iz 

šumskog doprinosa za izradu projektne dokumentacije. Naglasio kako je to prekršaj te da nije po Zakonu. 

Šumski doprinosa su strogo namjenska sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture kao što je stavljeno u 

predloženim Izmjenama i dopunama šumskog doprinosa te je zamolio da se uskladi. 

v.d. pročelnica Polić odgovorila je  da projekta dokumentacija predstavlja izgradnju komunalne infrastrukture te 

da bi se napravila određena komunalna infrastruktura moraju se uraditi projekti. 

Vijećnik Užarević je naglasio da sredstva za projektnu dokumentaciju moraju biti iz drugih sredstva. 

Nije bilo više rasprave. Predsjednik je zaključio raspravu te dao na glasovanje predloženu točku. 

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

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU 

( Odluka se prilaže uz zapisnik) 

Predsjednik je odredio pauzu od deset minuta. 

 

VII 

RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE 

PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU 

 

Nakon pauze Vijeće je započelo sa radom. 

Vijećnicima na klupe  dostavljena Službena zabilješka uz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera 

za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine 

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna dala je v.d. pročelnica Polić čitajući Službenu zabilješku. 

( službena zabilješka prilaže se uz zapisnik) 

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. 

Vijećnik Užarević, osvrnuo se na raspravu koja je bila prošle godine kod usvajanja Proračuna za 2018. godinu. U 

raspravi je govorio o tome kako je upitno 6 milijuna kuna – prihoda,  a u prijedlogu Rebalansa je iznos od  6. 620 

000,00  kuna te je rekao kako mu je sad jasnije,  samo ne zna kao će se Općina izvući iz zaduživanja.   

- Prihodovna strana Rebalansa-  stavka donacija Nezavisnih vijećnika u iznosu od deset tisuća kuna. 

Podržava. Moli samo objašnjenje. 

- Rashodi  

- Predloženo je povećanje rashoda za 3.611.432, 00 kuna. Smatra da je preveliko povećanje. 
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- Razdjel 001- predstavnička i izvršna vlast, osvrnuo se na petu izvanrednu sjednicu gdje je vijećnik 

Luketić predložio da se stave van snage tri odluke ( vozilo Talisman). Vijećnik je napomenuo kako 

mu nije jasno koja je odluka važeća te se sad  predlaže povećanje za nabavku kombi vozila u iz-

nosu od 170 tisuća kuna. Zašto? 

- Razdjel 002- JUO Općine. Podržava osvježenja sa novim kadrovima, ali ne podržava ako se pred-

laže 200 tisuća kuna za otpremnine ( za 3 ili 4 osobe) ako su to dvije osobe podržava prijedlog. 

- Predškolski odgoj- osvrt na jednu od sjednica kada je bila predložena odluka o smanjenju cijene 

naknade za vrtić od strane roditelja, tada su vijećnici HDZ-a i predvidjeli ovo povećanje. Općina 

nema dovoljno sredstva u prihodima pa stoga povećava rashode. Zašto? 

- Kulturno informativni centar-  rekao je kako se nada,  a kako je Načelnik i obećao da će treću pro-

slavu Dana Općine Plitvička Jezera održati u KIC-u. Želi puno uspjeha u tome. 

- Komunalna djelatnost- groblja- predlaže se povećanje za još 200 tisuća kuna što je ukupno 400 ti-

suća kuna. Zašto? 

- Zimska služba- predlaže se povećanje za 1.100,000,00 kuna, ima informaciju da je to samo oko 

60% sredstava. Objašnjenje, moli? 

- Gospodarstvo- vijećnici HDZ-a su bili protiv ne kriterijskog uređenja okućnica i OPG-a. predlaže 

se povećanje za 230 tisuća kuna. Zašto? 

- Sport i rekreacija- smanjenje sredstava za kupnju zemljišta za sportsku dvoranu. Osvrt na prijašnju 

vlast ( pisalo je u odluci) koliko se sjeća da se zemljište trebalo kupiti od namjenskih troškova- pro-

daje područne škole u L. P. Selu, a sad se predlaže smanjenje. Objašnjenje, moli. 

 

v.d. pročelnica Polić, dala je odgovore i pojašnjenja. 

- stavka donacija nezavisnih vijećnika. Odnosi se na Nezavisne vijećnike NL „Stop“, dali  su izjavu da sredstva 

za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika se uplati u Proračun Općine u svrhu uređenja dvorišta ispred 

Dječjeg vrtića na Mukinjama. 

- vozilo- u prihodovnoj strani stoji 150 tisuća kuna ( procjena vozila Talisman). Rashodi predlaže se 170 tisuća 

kuna tako da stoji oko 20 tisuća kuna razlike između prihoda i rashoda. 

- prihodi su planirani oko 2.844,000,00 kuna a ne kao što je vijećnik Užarević rekao oko 6.620,000,00 kuna.  

• Oko 1.300.000,00 za uređenje KIC-a 

• Ostali dio za izgradnju ceste u Drakulić Rijeci. 

- dječji vrtić – u ovoj godini će Općina dobiti oko 3.200,000,00 kuna nenamjenskih sredstava iz kojih se može 

financirati sve tekuće rashode i rashode proračunskih korisnika. 

- zimska služba- 1.900,000,00 kuna planirano je za 2018. godinu. Nisu potrošena sva sredstva. Ove godine 

planira se da će  Općina od Hrvatskih cesta za sufinanciranje dobiti oko 1.300,000,00 kuna. 

- OPG-e i okućnice. Okućnice su realizirane, a OPG-e nije bio Javni poziv, razlika između prihoda i rashoda oko 

50 tisuća kuna.  

- sportska dvorana- v.d. pročelnica je odgovorila kako se ne sjeća da su sredstva bila najmanja za kupnju 

zemljišta ili su se iskoristila za neku drugu kapitalnu investiciju. Planira se prodaja građevinskog zemljišta u 

iznosu od 300 tisuća kuna te ako se to ostvari ide se u kupnju zemljišta za sportsku dvoranu.  

Načelnik Kovač, odgovorio je na pitanja vijećnika Užarevića. Sredstva od prodaje Škole u Ličkom Petrovom 

Selu nisu dočekala novu vlast. Gdje su i kada su potrošena, ne zna. Smatra da je  već za prijavu nadležnim 

institucijama.  

Okućnice su bile najdemokratičniji natječaj u povijesti Općine Plitvička Jezera. Svi su se mogli prijaviti. U 

Povjerenstvu su bili predstavnici svih političkih stranaka u Vijeću. Gsp. Božić nije prihvatio. 

Groblja, raspisane su mjere u kojima se može aplicirati prema Fondovima. Da bi se apliciralo moraju se osigurati 

sredstva. KIC- nije prošao te se to saznalo tek u četvrtom mjesecu ove godine. Zimska služba je dosta veliki 

iznos, ali će se sredstva dobiti od Hrvatskih cesta.  

Jedan od većih razloga za prijedlog Rebalansa je  nabavka opreme za Komunalac i Vodovod. 

 

Vijećnik Užarević- dao je repliku.  Uređenje okućnica i sufinanciranje OPG-a  nalaze se na dvjema posebnim 

Odlukama.  Da li se sredstva u iznosu od 230 tisuća kuna planiraju za okućnice ili OPG-e. 
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Načelnik Kovač, pojašnjenje da u analitičkom djelu stoji posebno okućnice a posebno OPG. Budući da je bio 

veliki interes za okućnice, predložit će Vijeću ponovno da se donose Odluka za uređenje okućnica ( na jesen), a 

OPG- da se ostavi za slijedeću sezonu. 

U raspravu se uključi i vijećnik Majetić koji je rekao kao  se ne slaže s Načelnikom da je sve bilo transparentno i 

demokratski. Što je sa stanovništvom koje ne koristi Internet i društvene mreže kao što su njegovi sumještani. 

Smatra da se vijećnicima treba dostavljati Županijski glasnik te da će on onda biti odgovoran kod svih 

sumještana ili je Natječaj trebalo staviti na Oglasnu ploču po naseljima te je naglasio kako su njega prozivali 

mještani. 

Načelnik je odgovorio da je Natječaj bio na stranicama Općine punih četrnaest dana te na društvenim mrežama. 

Smatrao je da su svi znali za Natječaj jer se samo o tome pričalo,  nemoguće je svaki natječaj lijepiti po 

„banderama“.  Vijećnici bi trebali pratiti stranice Općine. 

Vijećnik Majetić je predložio da se dostavljaju Županijski glasnici Vijećnicima te će onda on biti i odgovoran 

kod svojih sumještana. Vijećnik Bubalo se također složio s vijećnikom Majetićem jer je i sam doživio 

neugodnosti kod svojih sumještana. Smatra da je napravljen propust jer ljudi nisu informirani.  

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

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROITV“ te je donijelo I. 

Izmjene i dopune Rebalansa Proračuna Općine Plitvička Jezera  za 2018. godinu 

( i. izmjene i dopune Rebalansa prilažu se uz zapisnik) 

Predsjednik vijeća konstatirao da nije nazočan na sjednici Antonio Kostelac. 

 

VIII 

RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
Obrazloženje Programa iznijela je v.d.  Pročelnica Polić i Općinski načelnik Kovač pod točkom Rebalans 

Proračuna. 

 

a) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA javnih potreba u sportu za 2018. godinu. 

 Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa u sportu. 

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

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa. 

 

c) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2018. godinu. 

 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa 

d) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2018. godinu. 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa 

 

e) I. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2018.  

godini. 

Nije bilo rasprave. 
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Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa 

 

 

f) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  

području općine Plitvička Jezera u 2018. godini. 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa 

 

g) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  na 

području Općine Plitvička Jezera. 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa 

 

 

h) I. IZMJENE I DOPUNE 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. 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“. Predsjednik vijeća 

konstatirao da su usvojene I. Izmjene i dopune Programa. 

i) I. IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godini. 

Nije bilo rasprave. 

Općinsko vijeće  je jednoglasno (9) usvojilo Program utroška sredstava šumskog doprinosa .  

( Izmjene i dopune Programa prilažu se uz zapisnik) 

IX 

 

PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA ZA 2018. GODINU 

 

Predsjednik vijeća riječ j dao v.d. pročelnici Marini Polić. 

v.d. pročelnica Marina Polić dala je obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna 

Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu. 

Prijedlog Izmjene i dopune Odluke dostavljan vijećnicima u materijalima. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog Izmjene i dopune Odluke. 

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je: 7 glasova „ZA“, 2  glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“  

i donijelo Odluku o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2018. 

godinu 

( odluka se prilaže uz zapisnik) 
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X 

PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE 

PLITVIČKA JEZERA ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2020. GODINE 

Predsjednik vijeća otvorio je točke dnevnog reda. Riječ je dao v.d. pročelnici Marini Polić. 

v.d. pročelnica Marina Polić dala je obrazloženje prijedloga Izmjene Plana razvojnih Programa  za  razdoblje od 

2018.- 2020. godine.  

Prijedlog Plana dostavljan vijećnicima u materijalima. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Predsjednik vijeća dao je na glasovanje prijedlog I. Izmjena  Plana. 

 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera glasovalo je: 7 glasova „ZA“, 2  glasa „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“  

i donijelo I. Izmjene Plana razvojnih Programa.  

( I. Izmjene Plana  prilažu se uz zapisnik) 

XI 

PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU 

 

Predsjednik vijeća otvorio je točke dnevnog reda. Riječ je dao v.d. pročelnici Marini Polić. 

v.d. pročelnica Marina Polić dala je obrazloženje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduženju. 

Prijedlog Odluke dostavljan vijećnicima u materijalima. 

Predsjednik je otvorio raspravu. 

 

Načelnik Kovač u raspravi je rekao da dugoročni kredit koji treba odobriti Ministarstvo financija   kamata je  

povoljnija (2%).  Kratkoročni kredit kamata je do 3,5 %.  U interesu je krenuti s javnom nabavom te kupiti 

strojeve kojima je sad povoljnija cijena.  

Vijećnik Užarević,  ispravka u prijedlogu Odluke članak 1. stavak 2., umjesto 1.500.00,00 treba stajati 

1.500,000,00 kuna. 

Nitko se više nije javio za raspravu. Predsjednik je zaključio raspravu. 

Općinsko vijeće glasovalo je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV i 0 „SUZDRŽANIH“ i donijelo 

Odluku o kratkoročnom zaduženju. 

( odluka se prilaže uz zapisnik). 

 

 

Predsjednik zaključio rad sjednice Vijeća u 19:50 sati. 

 

Zapisničarka                                                                                                            Predsjednik vijeća 

Marijana Jandrić                                                                                                       Ante Bionda,v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


