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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
n/r  predsjednika 

 
 

 
PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja i visini 

najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe, dostavlja se 

              
 
    Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik 
Općine Plitvička Jezera“ br.2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 
17.09.2021. godine utvrdio je prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja 
i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe, te ga dostavlja Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera na 
raspravu i usvajanje.  
 
  Izvjestitelj na sjednici biti će pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Klara Orlić.  
 

 
       OPĆINSKI NAČELNIK  
 
                 Ante Kovač 

 
 
 
U prilogu:  
1. Prijedlog Odluke.- 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,  
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,  
3. Uz evidenciju,  
4. Pismohrana, ovdje. 



Na temelju članka 46. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ broj: 29/19, 98/19), članka 15. Pravilnika o financiranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička 

Jezera“ br.2/19), te članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine 

Plitvička Jezera“ broj: 2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na ___. redovnoj 

sjednici održanoj dana ______ 2021.godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za 

potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

 

 

Članak 1.  

U Odluci o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19) 

članak 4. mijenja se i glasi:  

„Visina najma određuje se kako slijedi:  

- za prostor općinske vijećnice na adresi Trg sv. Jurja 6 - 50,00 kn prvi sat, svaki  

  daljnji sat 25,00 kn/h 

- za ured broj 18 i galerijski prostor, u poslovnoj zgradi  

- KIC-a, Trg sv. Jurja 19, Korenica    - 100,00 kn prvi sat, svaki  

  daljnji sat 50,00 kn/h 

- za polivalentnu dvoranu u poslovnoj zgradi KIC-a, 

Trg sv. Jurja 19, Korenica,      - 250,00 kn prvi sat, svaki  

  daljnji sat 100,00 kn/h,  

a koje je korisnik prostora dužan uplatiti na žiro račun Općine Plitvička Jezera IBAN broj: HR 

4923400091845500007, poziv na broj:  HR 68 7706 – OIB.“ 

 

 

Članak 2.  

Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene.  

 

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom 

glasniku Općine Plitvička Jezera“.   

 

 

KLASA: 011-01/19-01/01 

URBROJ: 2125/11-03-21- 

Korenica, __________.god. 

   

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

   

 

    Predsjednik Općinskog vijeća  

         Ante Bionda 


