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I. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o
uvjetima korištenja službenih osobnih
automobila („Županijski glasnik“ Ličkosenjske županije br. 22/13) i članka 54. Statuta
Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“
Ličko-senjske
županije br. 3/18 i 8/18)
općinski načelnik Općine Plitvička Jezera
donosi:

OD L U KU
o korištenju kombi vozila
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovom Odlukom o korištenju kombi vozila
(u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se način
korištenja kombi vozila, registarske oznake i
broja: GS947-DF u vlasništvu Općine Plitvička
Jezera za potrebe udruga sa područja Općine
Plitvička Jezera.
Članak 2.
Pravo korištenja kombi vozila imaju udruge
registrirane na području Općine Plitvička
Jezera, koje svojim radom, zalaganjem i
djelovanjem doprinose razvoju, unapređenju i
promoviranju Općine Plitvička Jezera.
Općina Plitvička Jezera daje kombi vozilo
na korištenje, a sve troškove goriva, cestarine i
druge ostvarene troškove snosi udruga kojoj je
odobreno korištenje kombi vozila.
II. ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE KOMBI
VOZILA
Članak 3.
Zahtjev za korištenje kombi vozila podnosi
se pisanim putem na e-mail: urednacelnika@plitvicka-jezera.hr ili osobno u
pisarnici Općine, a koji zahtjev se dostavlja
osobi koja je zadužena za kombi vozilo u
Općini Plitvička Jezera.
Zahtjev se podnosi najkasnije 3 (tri) dana
prije datuma korištenja vozila.
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U slučaju postojanja više zahtjeva za
korištenjem vozila u istom terminu ili se termini
preklapaju, pravo prvenstva korištenja se
određuje slijedom prioriteta kako je navedeno:
NAMJENA - prednost prijevoza sportaša na
službena natjecanja;
KATEGORIJA SPORTAŠA - prednost
imaju sportaši kategorije seniora i mlađih
dobnih skupina;
UČESTALOST - temeljem evidencije
prednost imaju udruge koje su manje puta
koristile vozilo u proteklih 6 mjeseci;
UDALJENOST - prednost se daje udrugama
koje vozilo koriste za duže putovanje.
III. OBAVEZE KORISNIKA VOZILA
Članak 4.
Korisnik prilikom preuzimanja vozila
prihvaća slijedeće obaveze:
• vozilo koristiti pažnjom dobrog
gospodara, te isto vratiti uredno i u ispravnom
stanju,
• obavezan je prije polaska u potpunosti
ispuniti putni nalog u dijelu koji se odnosi na
relaciju puta, vozača i upisati sve putnike
poimence,
• odgovara za sve postupke i događaje
tijekom korištenja vozila od polaska do predaje
vozila Općini Plitvička Jezera kao i za
eventualne kazne za prometne prekršaje,
• vozač je obavezan putni nalog potpisati
prije polaska.
Korisnik koji će prevoziti maloljetne putnike
dužan je pribaviti potrebne suglasnosti od
roditelja, a takve putnike isključivo mora voziti
predsjednik udruge ili osoba koju on ovlasti, te
je osobno odgovoran za sigurnost djece.
Članak 5.
Prilikom vraćanja vozila Općini Plitvička
Jezera potrebno je:
• da je vozilo neoštećeno,
• da je spremnik goriva pun,
• da je vozilo uredno,
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• da je putni nalog ispravno i u potpunosti
popunjen, uključujući i završno stanje brojača
prijeđenih kilometara.
Članak 6.
U slučaju da korisnik odustane od korištenja
vozila, dužan je to dojaviti Općini Plitvička
Jezera najkasnije (2) dva dana prije zatraženog
termina korištenja.
U slučajevima kada nastupe okolnosti koje
se nisu mogle predvidjeti o odustajanju je
potrebno obavijestiti Općinu Plitvička Jezera
makar i jedan dan prije zatraženog termina, što
može utjecati na smanjenje sankcije.
IV. SANKCIJE
Članak 7.
Udruzi koja vrati vozilo, a nije u potpunosti
popunila spremnik goriva trošak će se
nadoknaditi iz njihovih sredstava u Proračunu
Općine Plitvička Jezera i imat će zabranu
korištenja vozila u slijedećih 6 mjeseci.
Udruga koja napravi isti propust u slijedećih
godinu dana od isteka kazne iz stavka 1. ovog
članka, sankcionirat će se zabranom korištenja
vozila na rok od godine dana.
Članak 8.
Udruzi koja u zahtjevu istakne krive
podatke, radi stjecanja prava prvenstva
korištenja, zabranit će se korištenje vozila u
slijedećih 6 mjeseci.
Članak 9.
Udruzi koja ne obavijesti Općinu Plitvička
Jezera o odustajanja od korištenja vozila,
zabranit će se korištenje vozila u slijedećih 6
mjeseci, a ako je obavijest o odustajanju stigla
u roku manjem od 3 (tri) dana prije termina
zatraženog korištenja vozila, zabrana će trajati
2 mjeseca.
Članak 10.
Udruga koja samovoljno ustupi vozilo
trećim osobama ili subjektima, zabranit će se
korištenje vozila u slijedećih godinu dana.
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V. POSTUPANJA U SLUČAJU PROMETNE
NEZGODE
Članak 11.
U slučaju da vozilo bude sudionik u
prometnoj nesreći, vozač je obavezan postupiti
u skladu sa važećim zakonskim propisima, te na
licu mjesta o nesreći obavijestiti policiju.
Udruga koja je dobila vozilo na korištenje,
odgovorna osoba udruge i vozač dužni su na
vlastiti trošak organizirati prijevoz oštećenog
vozila do ovlaštenog servisera.
Članak 12.
U slučaju da je vozač vozila skrivio
prometnu nezgodu, vozilo će se popraviti na
račun kasko osiguranja, temeljem važeće police
kasko osiguranja, osim ako se isto ne može
ostvariti krivnjom vozača, a prema uvjetima iz
police kasko osiguranja (npr. alkoholiziranost
vozača i sl.). U tom slučaju troškove popravka
vozila snosit će udruga koja je vozilo tražila na
korištenje, odnosno odgovorna osoba udruge i
vozač.
Članak 13.
Ova Odluka
primjenjuje se od
01.01.2019.godine, a objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“
i web stranici Općine Plitvička Jezera.
KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ:2125/11-02/02-18-01
Korenica, 02.01.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač, v.r.

Na temelju Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019.
godinu (Klasa: 550-01/18-01/08, Urbroj:
2125/11-03-18-02, od 18.12.2018.godine) te
članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera
(Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
broj: 3/18 i 8/18), a u skladu s osiguranim
sredstvima u Proračunu Općine Plitvička Jezera
za 2019. godinu, općinski načelnik Općine
Plitvička Jezera donosi
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ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu
novorođenčadi u 2019. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Plitvička Jezera
dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za
novorođenu djecu s područja Općine Plitvička
Jezera, rođenu u 2019. godini i to:
− 5.000,00 kn za prvo novorođeno dijete,
− 5.500,00 kn za drugo novorođeno dijete,
− 6.000,00 kn za treće novorođeno dijete
odnosno za svako slijedeće rođeno dijete po
500,00 kn više.
Članak 2.
Pravo na iznose iz članka 1. ove Odluke
ostvaruje se kada bar jedan od roditelja
novorođenog djeteta ima stalno mjesto
prebivališta na području Općine Plitvička
Jezera.
Članak 3.
Za ostvarivanje prava iz ove Odluke roditelji
su dužni uz zahtjev dostaviti:
- dokaz o prebivalištu na području Općine
Plitvička Jezera za roditelje,
- dokaz o prijavi prebivališta na području
Općine Plitvička Jezera za dijete,
- rodni list djeteta,
- broj tekućeg računa
Zahtjev
se
dostavlja
Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.
Članak 4.
Nakon provedenog postupka Jedinstveni
upravni odjel izdaje rješenje o odobrenju za
isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete, a
isto se dostavlja roditeljima i Odsjeka za
proračun, financije i računovodstvo.
Isplata sredstava za novorođenu djecu vršit
će se jednokratno u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći
za opremu novorođenčadi u 2015. godini

4

(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
broj: 32/14 i 3/16).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na web stranici i u
„Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.
KLASA: 402-08/19-01/05
URBROJ: 2125/11-01/01-19-01
Korenica, 02.01.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kovač, v.r.

Temeljem članka 3. Odluke o izdavanju
službenog glasila Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
br. 25/18) te članka 54. Statuta Općine Plitvička
Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske
županije br. 3/18 i 8/18) općinski načelnik
donosi:

ODLUKU
o imenovanju uredništva "Službenog
glasnika Općine Plitvička Jezera"
Članak 1.
U uredništvo "Službenog glasnika Općine
Plitvička Jezera"
imenuju se:
− Marija Vlašić - glavna urednica
− Ljiljana Hrgota - urednica
− Franjo Anđić - urednik
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Plitvička Jezera".
KLASA: 008-01/18-01/02
URBROJ: 2125/11-01/01-19-03
U Korenici, 04.01. 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kovač, v.r.
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Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 54.
Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski
glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i
8/18), a na prijedlog pročelnice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Plitvička Jezera,
općinski načelnik utvrđuje

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Plitvička Jezera za 2019.
godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se
prijam službenika, namještenika i vježbenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička
Jezera tijekom 2019. godine.
Članak 2.
Pravilnikom o unutarnjem redu u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije“ br. 21/18) predviđeno je 14
službenika i 2 namještenika, te 2 privremena
radna mjesta za provedbu EU projekata.
U Jedinstvenom upravnom odjelu trenutno
je zaposleno 11 službenika i 2 namještenika, te
2 službenika za provedbu EU projekata, dok je
u tijeku natječajni postupak za 1 službeničko
mjesto više stručne spreme započeto prema
Planu prijma za 2018. godinu.
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U 2019. godini u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Plitvička Jezera planira se prijam
2 službenika od kojih 1 visoke stručne spreme,
te 1 srednje stručne spreme, kao i prijem 1
službenika više stručne spreme po okončanju
natječajnog postupka započetog u 2018. godini.
Unutar planiranih prijema službenika planira
se zapošljavanje službenika iz reda pripadnika
nacionalnih manjina za visoku i srednju stručnu
spremu.
Članak 3.
Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme, te potreban broj vježbenika na
određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel
Općine Plitvička Jezera utvrđuje se u tablici
koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog
Plana (Privitak 1.).
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od
dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Plitvička Jezera“ i na web
stranici Općine Plitvička Jezera.
KLASA: 100-01/18-01/03
URBROJ: 2125/11-01/01-19-02
Korenica, 04.01.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kovač, v.r.
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Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o
mobilizaciji , uvjetima i načinu rada operativnih
snaga sustava civilne zaštite („Narodne
Novine“ br. 69/16), općinski načelnik Općine
Plitvička Jezera dana 22. siječnja 2019. godine
donosi

SHE M U M OB I LI ZA C I J E
Stožera civilne zaštite Općine Plitvička
Jezera
Članak 1.
Mobilizaciju Stožera nalaže načelnik Općine
Plitvička Jezera, odnosno načelnik Stožera.
Članak 2.
Članovi Stožera mobiliziraju se vlastitim
kapacitetima nadležnih tijela, u pravilu putem
fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže, a
mobilizacijski poziv im se uručuje naknadno pri
dolasku na zborno mjesto. Mobilizacija Stožera
može se izvršiti putem teklića (zaposlenici
Općine Plitvička Jezera).
Članak 3.
Kada se odlučuje o mobilizaciji Stožera,
usmeni ili pismeni nalog o mobilizaciji
dostavlja se čelniku upravnog tijela Općine
Plitvička Jezera nadležnom za poslove civilne
zaštite, koji putem fiksne ili mobilne
telekomunikacijske mreže obavještava članove
Stožera o mobilizaciji ili angažira tekliće da
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osobno uruče mobilizacijske pozive članovima
Stožera.
Članak 4.
Shema mobilizacije čini sastavni dio Plana
djelovanja civilne zaštite Općine Plitvička
Jezera.
Članak 5.
Donošenjem Sheme mobilizacije Stožera
civilne zaštite Općine Plitvička Jezera prestaje
važiti Plan pozivanja i aktiviranja Stožera
zaštite i spašavanja (KLASA:810-06/16-01/01,
URBROJ:2125/11-02-04/04-16-05, donesenog
29. studenog 2016. godine).
Članak 6.
Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite
Općine Plitvička Jezera stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Plitvička Jezera“ i na
službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera.
KLASA: 810-06/16-01/01
URBROJ.: 2125/11-01/02-19-07
Korenica, 22. 01. 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač, v.r.
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SHEMA MOBILIZACIJE
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Temeljem odredbe članka 23. stavka 1. i 3.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ br. 82/15, 118/18), članka 6. točka 1. i
7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16-ispravak),
te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera
("Županijski glasnik“ Ličko - senjske županije
br. 03/18, 08/18.), općinski načelnik Općine
Plitvička Jezera donosi:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne
zaštite Općine Plitvička Jezera te imenuje
načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj
fazi prije nastanka posljedica izvanrednog
događaja i tijekom provođenja mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.

Članak 2.
U Stožer civilne zaštite imenuju se:
a) Za načelnika Stožera:
1.) Franjo Anđić, zamjenik Općinskog
načelnika Općine Plitvička Jezera
b) Za zamjenika načelnika Stožera:
1.) Ivan Pejkunović, zapovjednik Javne
vatrogasne postrojbe Općine Plitvička
Jezera
c) Za članove Stožera:
1.) Goran Matijević, načelnik Policijske
postaje Korenica
2.) Ivan Furlan, ravnatelj Doma zdravlja
Korenica
3.) Damir Jakšić, direktor Komunalac
Korenica d.o.o.
4.) Branka Merdić, ravnatelj Srednje
škole Plitvička Jezera
5.) Terezija
Užarević,
ravnateljica
Šumarije Korenica
6.) Anita
Ugarković,
ravnateljica
Općinskog društva Crvenog križa
7.) Joso Živković, Državna uprava za
zaštitu i spašavanje
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Josip Brozičević, Hrvatska gorska
služba spašavanja.
Mile Milaković, Lika ceste
Josipa Matanić, Javna ustanova
nacionalni park Plitvička Jezera
Nikola Rendulić, HEP, Elektrolika
Dijana Jurković, Zavod za hitnu
medicinu LSŽ, Korenica
Ana Rapo, Vodovod d.o.o., Korenica

Članak 3.
Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera
obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i
obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnostima nastanka velike nesreće i
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava
civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera
i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 4.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi
načelnik Stožera, a kad se proglasi velika
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nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima
načelnik Općine Plitvička Jezera.
Članak 5.
Stručne, administrativne i tehničke poslove
za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni
upravni odjel općine, te osigurava uvjete za rad
Stožera.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera od
17. ožujka 2017. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Plitvička Jezera“.

KLASA: 810-06/19-01/01
URBROJ: 2125/11-01/02-19-01
Korenica, 22. 01. 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač, v.r.
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II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Na temelju članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera ("Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
br. 3/18 i 8/18), a u svezi primjene članka 57. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine"
broj 115/16, 106/18) i čl.2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i
organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br. 1/2019), Općinsko vijeće Općine Plitvička
Jezera na 6. izvanrednoj sjednici održanoj dana 30.01.2019.godine, donosi

OD L U KU
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, smještajnoj jedinici u
kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu,
smještajnoj jedinici u kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se
nalaze na području Općine Plitvička Jezera.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se nalazi soba, apartman
i kuća za odmor te iznosi:
REDNI
BROJ
I.
II.
III.
IV.

NASELJE
PLITVIČKA JEZERA, KORENICA
JEZERCE, POLJANAK, RASTOVAČA
KAPELA KORENIČKA, KORANA, PLITVICA SELO,RUDANOVAC,
SMOLJANAC, VRANOVAČA, VRELO KORENIČKO
BJELOPOLJE, KALEBOVAC,KOMPOLJE KORENIČKO, PRIJEBOJ,
ČUJIĆA KRČEVINA, SERTIĆ POLJANA, VAGANAC, GRADINA
KORENIČKA TE OSTALA NASELJA

VISINA
PAUŠALNOG
POREZA
PO KREVETU (kn)
300,00 kn
255,00 kn
210,00 kn
150,00 kn

Članak 3.
Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili smještajnoj jedinici u kamp odmorištu
utvrđuje se ovisno o naselju u kojem se nalazi kamp i/ili kamp odmorište te iznosi:
REDNI
BROJ
I.
II.
III.
IV.

NASELJE
PLITVIČKA JEZERA, KORENICA
JEZERCE, POLJANAK, RASTOVAČA
KAPELA KORENIČKA, KORANA, PLITVICA SELO,RUDANOVAC,
SMOLJANAC, VRANOVAČA, VRELO KORENIČKO
BJELOPOLJE, KALEBOVAC, KOMPOLJE KORENIČKO, PRIJEBOJ,
ČUJIĆA KRČEVINA, SERTIĆ POLJANA, VAGANAC, GRADINA
KORENIČKA TE OSTALA NASELJA

VISINA
PAUŠALNOG
POREZA
PO KREVETU (kn)
350,00 kn
297,50 kn
245,00 kn
175,00 kn

Članak 4.
Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se ovisno
o naselju u kojem se nalazi objekt za robinzonski smještaj te iznosi:
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REDNI
BROJ
I.
II.
III.
IV.

NASELJE
PLITVIČKA JEZERA, KORENICA
JEZERCE, POLJANAK, RASTOVAČA
KAPELA KORENIČKA, KORANA, PLITVICA SELO,RUDANOVAC,
SMOLJANAC, VRANOVAČA, VRELO KORENIČKO
BJELOPOLJE, KALEBOVAC, KOMPOLJE KORENIČKO, PRIJEBOJ,
ČUJIĆA KRČEVINA, SERTIĆ POLJANA, VAGANAC, GRADINA
KORENIČKA TE OSTALA NASELJA

11
VISINA
PAUŠALNOG
POREZA
PO KREVETU (kn)
350,00 kn
297,50 kn
245,00 kn
175,00 kn

Članak 5.
Iznos godišnjeg paušalnog poreza uvećava se za prirez na porezu na dohodak sukladno važećoj
Odluci o prirezu poreza na dohodak u Općini Plitvička Jezera.
Članak 6.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak obavljat će nadležna
ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu
poreznog obveznika.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu
odnosno smještajnoj jedinici u kampu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 28/18).
KLASA: 415-01/18-01/01
URBROJ: 2125/11-03-19-02
Korenica, 30.01.2019.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.

Na temelju članka 22. Statuta Općine
Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličkosenjske županije br. 03/18 i 08/18) i 70.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička
Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske
županije br. 26/10 i 3/18), a u svezi primjene
članka 101. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18 i
110/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička
Jezera na 6. izvanrednoj sjednici, održanoj dana
30.1.2019. godine, donosi

ZA KL J U Č A K
o tumačenju Odluke o vrijednosti boda
komunalne naknade
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera
daje sljedeće tumačenje Odluke o vrijednosti
boda komunalne naknade („Županijski glasnik“
Ličko-senjske županije br. 25/18) :
„Vrijednosti boda komunalne naknade za
2019. godinu iznosi 0,40 mjesečno kada se
naknada obračunava i plaća u obrocima,
odnosno 4,80 godišnje".
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Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“
OBRAZLOŽENJE
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na
12. redovnoj sjednici održanoj dana
28.11.2018.donijelo je Odluku o vrijednosti
boda komunalne naknade. Na temelju članka
70. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličkosenjske županije br. 26/10 i 03/18) Općinsko
vijeće donosi tumačenje Odluke gdje se
preciznije definira vrijednost boda komunalne
naknade mjesečno kada se naknada obračunava
i plaća u obrocima, odnosno godišnje.
Člankom 101. stavak 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu propisano je da se
godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje
množenjem površine nekretnine za koju se
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i
iznosa komunalne naknade po četvornome
metru (m²) površine nekretnine, a stavkom 1.
istog članka da se Rješenjem o komunalnoj
naknadi utvrđuje iznos komunalne naknade po
četvornome metru nekretnine, obračunska
površina nekretnine, godišnji iznos komunalne
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naknade, mjesečni iznos komunalne naknade
odnosno iznos obroka komunalne naknade ako
se naknada plaća mjesečno i rok za plaćanje
mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno
iznosa obroka komunalne naknade ako se
naknada ne plaća mjesečno.
Tako, upravo iz odredbe članka 101. Zakona
o komunalnom gospodarstvu proizlazi obveza
jedinice lokalne samouprave da odredi
vrijednost boda komunalne naknade (B) na
način kako je to navedeno u članku 2. Odluke,
tj. da vrijednost boda (B) za izračun komunalne
naknade bude jednaka godišnjem iznosu
komunalne naknade po četvornome metru (m²)
korisne površine stambenog prostora u prvoj
zoni Općine Plitvička Jezera pa visina
vrijednosti boda od 4,80 kuna predstavlja
umnožak vrijednosti boda od 0,40 kuna s
dvanaest mjeseci u godini.
KLASA: 363-03/18-01/41
UR.BROJ:2125/11-01/01-19-04
Korenica, 30.01.2019.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.

„ SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA JEZERA“
Službeno glasilo Općine Plitvička Jezera
Nakladnik:
Općina Plitvička Jezera

Glavni i odgovorni urednik
Pomoćnica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:
Marija Vlašić, mag. iur.
Urednica:
Ljiljana Hrgota, mag.oec.
Urednik:
Zamjenik općinskog načelnika: Franjo Anđić
Sjedište uredništva:
Općina Plitvička Jezera
Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica
Telefon: 053/776-018
Faks: 053/776-175
e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr
www.plitvicka-jezera.hr

„ Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ izlazi prema potrebi.
„ Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ objavljuje se i na web stranici: www.plitvicka-jezera.hr

