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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA JEZERA“

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

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, 112/19) i članka 52. Statuta Općine
Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička
Jezera br. 2/21), a na prijedlog pročelnice Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, općinski
načelnik utvrđuje
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se
prijam službenika, namještenika i vježbenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera
tijekom 2022. godine.
Članak 2.
Pravilnikom o unutarnjem redu u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski
glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera br. 9/21) predviđeno je
16 službenika i 3 namještenika, te 2 privremena radna
mjesta za provedbu EU projekata.
Sa danom 31.12.2021. godine u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera zaposleno je
ukupno 14 službenika (12 na neodređeno i 2 na
određeno) i 2 namještenika.
U 2022. godini u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Plitvička Jezera planira se prijam 2
službenika visoke stručne spreme, te prijam 1
namještenika.
Unutar planiranih prijma službenika i
vježbenika planira se zapošljavanje jednog službenika
iz reda pripadnika nacionalnih manjina za visoku
stručnu spremu ukoliko kandidat na natječaju ostvaruje
pravo prednosti, uz dostavu dokaza, pod jednakim
uvjetima u odnosu na ostale kandidate natječaja.
Članak 3.
Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno 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.).
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Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“ i na web stranici Općine Plitvička
Jezera.
KLASA: 100-01/21-01/02
URBROJ: 2125/11-02/01-21-02
Korenica, 15.12.2021. god.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač, v.r.
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2022. GODINU
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Na temelju članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima
za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski
glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17 i 33/18, te
Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.2A/19) i
članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 02/21), općinski
načelnik Općine Plitvička Jezera donio je:
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija
Općine Plitvička Jezera u akademskoj/školskoj godini
2021./2022.
Članak 1.
Zbog odustajanja pojedinih kandidata od
ostvarivanja prava na korištenje općinske stipendije
članak 1. a. Odluke o dodjeli stipendija Općine Plitvička
Jezera u akademskoj/školskoj godini 2021/2022 (Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/21) mijenja se i
glasi:
a) STUDENTI
R.br.

IME I PREZIME

BODOVI

1.

FILIP STJEPANOVIĆ

2000

2.

LORENA ŽAGAR

2000

3.

FILIP PEJKUNOVIĆ

2000

4.

ROBERT GREBENAR

1500

5.

ANAMARIJA JELINIĆ

750

6.

BLAŽ BOGELJIĆ

500

7.

NIKOLA MARIJANOVIĆ

500

Članak 2.
Ostale odredbe osnovne Odluke o dodjeli
stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj/školskoj
godini 2021./2022 ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli
stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj/školskoj
godini 2021./2022. stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera“.
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KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2125/11-02/01-21-64
Korenica, 15.12.2021. god.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač, v.r.
Na temelju članka 3. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i
112/19), članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj 2/21), te
članka 13. stavak 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj 7/21)
Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi
I. izmjene Pravilnika o pravima, obvezama i
odgovornostima službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička
Jezera
Članak 1.
U Pravilniku o pravima, obvezama i
odgovornostima
službenima
i
namještenika
u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 9/21) u
članak 32. mijenja se i glasi:
„Za pripremu polaganja državnog stručnog ispita prvi
put, službenici imaju pravo na plaćeni dopust od sedam
radnih dana bez obzira na stručnu spremu.“
Članak 2.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„Ako okolnost na osnovi koje zaposlenik ima pravo na
plaćeni dopust nastupi u vrijeme korištenja godišnjeg
odmora zaposlenik može prekinuti godišnji odmor, te
koristiti plaćeni dopust.
U slučaju prekida godišnjeg odmora zbog plaćenog
dopusta ili razdoblja privremene nesposobnosti za rad,
zaposlenik je dužan vratiti se na rad onog dana kada bi
mu godišnji odmor redovito završio da nije bilo plaćenog
dopusta ili privremene nesposobnosti za rad. Ostatak
godišnjeg odmora će koristiti naknadno, prema
sporazumu s pročelniku odnosno pročelnik s općinskim
načelnikom.
Ako plaćeni dopust ili razdoblje privremene nesposobnosti
za rad završava nakon što bi završio godišnji odmor,
zaposlenik se vraća na rad po završetku trajanja plaćenog
dopusta, odnosno privremene nesposobnosti za rad.“
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Članak 3.
U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ako je zaposlenik odsutan iz službe odnosno s rada zbog
privremene nesposobnosti za rad(bolovanja) do 42 dana,
pripada mu naknada plaće u visini od 85 %. njegove
ostvarene plaće u mjesecu neposredno prije nego je
započeo bolovanje.

Naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i
povratak s posla neće se isplatiti za dane godišnjeg
odmora, rodiljnog dopusta, plaćenog dopusta, privremene
spriječenosti za rad i za druge dane kada zaposlenik nije
u obvezi dolaska na posao.“

Članak 4
U članku 45. u stavku 2. iza riječi „istoga“ stavlja
se točka, te se brišu riječi „i koji je ukalendarskoj godini
za koju se isplaćuje dar bio u službi najmanje šest
mjeseci.“

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

Članak 5.
U člnaku 50. u stavku 2. iza riječi „istoga“ stavlja
se točka, te se brišu riječi „i koji je, do dana
isplate dara, u službi bio najmanje šest mjeseci.“.
Članak 6.
U članku 51. mijenja se i glasi:
„Zaposleniku se nadoknađuju troškovi javnog prijevoza
za dolazak na posao i povratak s posla u visini za
poslodavca najpovoljnijeg troška javnog prijevoza koji mu
omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla.
Zaposlenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja
do adrese rada, odnosno manje od 2 km od stanice
međumjesnog prijevoza do adrese rada ili do adrese
stanovanja, nema pravo na naknadu troškova mjesnog
prijevoza u mjestu stanovanja, odnosno u mjestu rada.
Zaposleniku se nadoknađuju troškovi prijevoza za dolazak
na posao i povratak s posla javnim prijevozom koji
omogućava zaposleniku redovit dolazak na posao i
povratak s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni
mjesečne, odnosno pojedinačne karte, ako je mjesto
stanovanja udaljeno do 100 km od mjesta rada.
Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava
zaposleniku redoviti dolazak na posao i povratak s posla,
zaposleniku se nadoknađuju troškovi prijevoza koji se
utvrđuju na temelju potvrde prijevoznika o visini
pojedinačne odnosno mjesečne karte.
U slučaju udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta rada
većoj od 100 km, naknada troškovaprijevoza na posao i s
posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom,
utvrđuje se u visini0,65 kn po prijeđenom kilometru.
Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada
utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog
autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne
ulice, kao najkraća ruta bez naplate sa suvremenim
kolničkim zastorom (asfaltom).

Članak 7.
„Zaposleniku pripada pravo naknade za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe u visini od 1,00
kn/km, a koje pravo odobrava općinski načelnik.“
Članak 8.
Ostale odredbe osnovnog Pravilnika o o pravima,
obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera
ostaju nepromijenjene.
Članak 9.
Ove I. Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na
snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera.
KLASA: 023-01/21-01/08
URBROJ: 2125/11-01/01-21-02
Korenica, 03.12.2021. god.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač, v.r.
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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA JEZERA“
VIJEĆA

OPĆINE

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne
novine» br. 87/08., 136/12. i 15/15.“), a u svezi članka 30.
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“ br. 135/20,
69/21 i 122/21) te članka 20. Statuta Općine Plitvička
Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.
2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 1.
izvanrednoj elektronskoj sjednici održanoj dana
17.12.2021. godine, donijelo je
Odluku o beskamatnom zajmu iz državnog
proračuna uslijed pada prihoda
Članak 1.
Općina Plitvička Jezera realizirati će beskamatni
zajam iz državnog proračuna uslijed pada prihoda
sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli
beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne
novine“ broj: 136/2021) u visini do 1.900.000,00 kuna
sukladno Prilogu 1. Odluke.
Članak 2.
Sredstva zajma koja budu isplaćena u skladu s
odredbama Odluke Vlade ulaze u ukupnu godišnju obvezu
korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do
visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.
Članak 3.
Sredstva zajma, isplaćena u skladu s odredbama
Odluke Vlade, Općina Plitvička Jezera dužna je vratiti na
račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri godine
od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik, da podnese
Zahtjev za beskamatni zajam sukladno članku 3. Odluke
najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.
Članak 5.
Iz osobito opravdanih razloga ova Odluka stupa na
snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 450-05/20-01/02
UR.BROJ:2125/11-03-20-03
Korenica, 17.12.2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
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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.
Urednica:
Ana Karaula, dipl.ing.geod.
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.plitvickajezera.hr

