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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA

Na temelju čl. 35. Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) , čl. 22. i 112.
Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik
Ličko-senjske županije“ br. 3/18, 8/18, te „Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/19 i 3/20),
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27.
redovnoj sjednici održanoj dana 19. veljače 2021.
godine, donosi
Statut Općine Plitvička Jezera
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Korana, Korenica, Kozjan, Krbavica, Ličko Petrovo
Selo, Mihaljevac, Novo Selo Koreničko, Oravac,
Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac,
Poljanak, Ponor Korenički, Prijeboj, Rastovača,
Rešetar, Rudanovac, Sertić Poljana, Smoljanac,
Šeganovac, Trnavac, Tuk Bjelopoljski, Vranovača,
Vrelo Koreničko, Vrpile, Zaklopača i Željava.
Članak 3.
Granice Općine Plitvička Jezera mogu se
mijenjati na način i po postupku koji su propisani
zakonom.
Članak 4.
Općina Plitvička Jezera je pravna osoba.
Sjedište je u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6.

OPĆE ODREDBE

I.

Članak 1.
Ovim Statutom u skladu sa Zakonom, uređuje
se:
Samoupravni djelokrug Općine
Obilježja Općine (pečat i dan Općine)
Javna priznanja
Ustrojstvo, ovlasti i način rada Općine
Javnost rada Općine
Neposredno
sudjelovanje
građana
u
odlučivanju
7. Oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne
samouprave
8. Ustrojstvo i rad javnih službi
9. Imovina i financiranje Općine
10. Akti Općine
11. Prava i slobode srpske nacionalne manjine
12. Druga pitanja od važnosti za ostvarivanje
prava i obveza Općine.
Svi izrazi u Statutu koji imaju rodno značenje
odnose se jednako na muški i ženski rod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Članak 2.
Općina Plitvička Jezera (dalje u tekstu: Općina)
je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine Plitvička Jezera nalaze se
sljedeća naselja:
Bjelopolje, Čanak, Čujića Krčevina, Donji Vaganac,
Drakulić Rijeka, Gornji Vaganac, Gradina Korenička,
Homoljac, Jasikovac, Jezerce, Kalebovac, Kapela
Korenička, Kompolje Koreničko, Končarev Kraj,

Članak 5.
Općina Plitvička Jezera ima grb, zastavu i
svečanu pjesmu.
Izgled, uporaba i čuvanje grba i zastave
utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne
Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.
Dan 23. travnja, blagdan Sv. Jurja, utvrđuje se
kao Dan Općine Plitvička Jezera, koji se svečano
obilježava.
Članak 6.
Općina Plitvička Jezera će svečano obilježavati
Dan Općine priređivanjem svečane sjednice Općinskog
vijeća te drugim prigodnim svečanostima.
Članak 7.
Građanima Općine, udruženjima, ustanovama i
drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna
priznanja, počasti i nagrade za uspjehe kojima
pridonose razvoju Općine.
Način dodjeljivanja, vrste i opoziv priznanja,
počasti i nagrada uređuju se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
II.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 8.
Općina Plitvička Jezera obavlja poslove
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na:
1.
Uređenje naselja i stanovanja
2.
Prostorno i urbanističko planiranje
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Komunalno gospodarstvo
Brigu o djeci
Socijalnu skrb
Primarnu zdravstvenu zaštitu
Odgoj i osnovno obrazovanje
Kulturu, tjelesnu kulturu i sport
Zaštitu potrošača
Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
Protupožarnu i civilnu zaštitu
Promet na svom području
Poslove kojima se prema posebnim
zakonima uređuju pojedine djelatnosti čije
je obavljanje Općina dužna organizirati.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz
samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje
odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 9.
Općina može s drugim jedinicama lokalne ili
regionalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz
svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički,
osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje
novčanih sredstava iz fondova Europske unije.
Općina Plitvička Jezera može pod uvjetima
utvrđenim zakonom surađivati s odgovarajućim
lokalnim jedinicama drugih država.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak
donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum.
Sporazum o suradnji Općine Plitvička Jezera i
lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u
službenom glasilu Općine.
Odluku o načinu, uvjetima, visini sredstava,
rokovima, nadzoru i kontroli izvršenja poslova iz stavka
1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova
svih članova.
III.
NEPOSREDNO SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 10.
Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
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Članak 11.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja
o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i
ovim Statutom.
Na
postupak
provođenja
referenduma
odgovarajući se primjenjuju odredbe zakona kojim se
uređuje provedba referenduma.
Na odluke donesene u svezi s referendumom
primjenjuju se odredbe članaka 114. do 118. Statuta.
Članak 12.
Na temelju odredaba zakona i Statuta
raspisivanje referenduma može predložiti najmanje
jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski
načelnik, 20% ukupnog broja birača u Općini, te većina
vijeća mjesnih odbora na području Općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila
najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio
Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma
predložila većina vijeća mjesnih odbora na području
Općine Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati,
donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30
dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju
referenduma donosi se većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo
20% od ukupnog broja birača u Općini, predsjednik
Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni
prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana
od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi
ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici
i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama
Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom
vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je
prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će
referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno
da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.
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Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni
referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji
imaju prebivalište na području Općine i upisani su u
popis birača.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je
za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
Članak 13.
Zborovi građana mogu se sazvati radi
izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, te
raspravljanja o potrebama i interesima građana od
lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu
sa Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje
ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu
cjelinu.
Zborove građana može sazvati i Općinsko
vijeće te Općinski načelnik radi raspravljanja i
izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za
Općinu.
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće
ili Općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za
cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina
naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu
se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim
glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom
izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno
je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i
Općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru
građana uređuje se općim aktom Općine u skladu sa
zakonom i Statutom.
Članak 14.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 11. stavak
1. ovoga Statuta, referendum se može raspisati i radi
opoziva Općinskog načelnika.
Raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog
načelnika može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis
birača Općine i
- 2/3 članova Općinskog vijeća.
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Ako je raspisivanje referenduma za opoziv
predložilo 20 % ukupnog broja birača u Općini,
Općinsko vijeće će raspisati referendum za opoziv
Općinskog načelnika u skladu s odredbama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona
kojim se određuje raspisivanje referenduma, u dijelu
koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od
potrebnog broja birača u Općini.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog
načelnika Općinsko vijeće donosi 2/3 većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika ne
smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za
opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni
izbori za Općinskog načelnika.
Odluka o opozivu Općinskog načelnika
donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila
većina birača koji su glasovali, uz uvjeta da ta većina
iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u
popis birača Općine.
Članak 15.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži
naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje
se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima
se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 16.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću
predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi
peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine
od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka
Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom
podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini
te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri
mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima Općine.
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Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o
njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine u
skladu sa zakonom i Statutom.

-

Članak 17.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi
predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih
tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim
tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih
prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih
dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela
Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30
dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka u
službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurat će se
potrebna tehnička i druga sredstva: knjiga za pritužbe,
postavljanje sandučića za predstavke i pritužbe,
neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela i
omogućavanje usmenog izjavljivanje predstavke i
pritužbe.
Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka
mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s
tehničkim mogućnostima Općine.
IV.
USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA
TIJELA OPĆINE PLITVIČKA
JEZERA
Članak 18.
Tijela Općine Plitvička Jezera su:
1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik.
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 19.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je
predstavničko tijelo građana lokalne samouprave koje
donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge
poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na kojoj
je nazočna većina svih članova Općinskog vijeća.

-

Članak 20.
Općinsko vijeće u okviru svojih ovlasti:
donosi Statut Općine,
donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

-

-

-

-

-

-

-
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donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine,
donosi proračun i odluku o izvršenju
proračuna,
usvaja godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna,
donosi odluku o privremenom financiranju,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina te drugom raspolaganju imovinom
Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost
prelazi 1.000.000,00 kuna.
donosi odluku o promjeni granice Općine,
donosi odluku o raspisivanju izbora za mjesne
odbore,
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela
i službi,
donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini
trgovačkog društva u kojem Općina ima
dionice ili udjele u vlasništvu članove
upravnog tijela i nadzornog odbora
trgovačkog društva,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama koje je osnovala Općina ili
koje su u većinskom vlasništvu Općine;
daje prethodne suglasnosti na statute
ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o
osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o
suradnji s drugim jedinicama lokalne
samouprave, u skladu sa općim aktom i
zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira
i
razrješava
predsjednika
i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava članove radnih tijela
Općinskog vijeća,
odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
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donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku
za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna
priznanja,
imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, ovim Statutom i posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu
stavljeni
u
djelokrug
zakonom
i
podzakonskim aktima.

-

Članak 21.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera čini
(13) trinaest vijećnika izabranih na način određen
zakonom.

-

-

-

-

Članak 22.
Utvrđuje se da srpska nacionalna manjina ima
pravo na (3) tri člana Vijeća iz reda svojih pripadnika.
Općinsko vijeće može imati i više od (13) trinaest
vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala
odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u
Općinskom vijeću.
Članak 23.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi, ali mogu podnijeti ostavku.
Članak 24.
Mandat članova Općinskog vijeća počinje
danom konstituiranja Vijeća i traje do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju
sljedećih redovnih izbora, koji se održavaju svake
četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
Općinskog vijeća sukladno zakonskim odredbama.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji
se održavaju svake četiri godine sukladno zakonskim
odredbama kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do
dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno
zakonskim odredbama.

-

-

ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke;
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
ako mu prestane prebivalište na području Općine
Plitvička Jezera, danom prestanka prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva i
smrću.

Članak 26.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za
vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a
za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa
odredbama posebnog zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti,
vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako
podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u
roku od osam dana od dana prestanka obnašanja
nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog
dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Nastavak obnašanja nespojive dužnosti člana
Općinskog vijeća na temelju prestanka i mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja
mandata.
Članak 27.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno
i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu
sa zakonom i odlukom Općinskog vijeća.

-

-

Članak 25.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena
na koji je izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke;

25

-

Članak 28.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
ima pravo na opravdani izostanak s posla radi
sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem,
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice Vijeća,
predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi
prijedloge akata i podnositi amandmane na
prijedloge akata,
postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća,
postavljati pitanja Općinskom načelniku,
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sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima
kojih je član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine,
- ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok
obavlja dužnost.
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti
odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja,
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama
Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji
su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna
za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena
odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
-

Članak 29.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva
potpredsjednika.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
biraju se iz redova vijećnika na vrijeme od četiri godine
ukoliko po zakonskim propisima i Statutu ne dođe do
prestanka obnašanja vijećničke dužnosti.
Prijedlog kandidata za predsjednika i
potpredsjednike
Općinskog
vijeća
podnosi
Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3
vijećnika.
Predsjednika i potpredsjednike Općinskog
vijeća, Općinsko vijeće bira većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća javnim glasovanjem ukoliko
Općinsko vijeće ne odluči da se glasuje tajno.
Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se
jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine,
a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov
prijedlog.

-

Članak 30.
Predsjednik Općinskog vijeća:
zastupa Općinsko vijeće,
saziva i predsjedava sjednicama Općinskog
vijeća,
predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i općih
akata,
održava red na sjednici Općinskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,

-
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potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika i
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 31.
Predsjednik vijeća saziva sjednice Općinskog
vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik vijeća je dužan sazvati sjednicu vijeća na
obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova vijeća u roku
od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka,
sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu
može sazvati na zahtjev 1/3 članova vijeća čelnik tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno
odredbama stavaka 1., 2. i 3. ovog članka mora se
održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavni.
Članak 32.
Zahtjev za razrješenje predsjednika i
potpredsjednike
Općinskog
vijeća
podnosi
Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3
vijećnika.
Odluka o razrješenju donosi se većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća.
Članak 33.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća
dužnost ne mogu obnašati profesionalno, ali imaju
pravo na naknadu sukladno zakonu i posebnoj odluci
Općinskog vijeća.
Članak 34.
Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u
radu predsjedniku Vijeća i zamjenjuju ga u radu u
slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim
pravima, obvezama i odgovornostima koje ima
predsjednik Općinskog vijeća.
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Članak 35.
Predsjednik i potpredsjednici za svoj rad
odgovaraju Općinskom vijeću.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se
osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i
odlučivanju.

Članak 36.
Članovi Općinskog vijeća mogu Općinskom
načelniku postavljati pitanja o njegovu radu.
Pitanja mogu biti postavljena usmeno na
sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku
posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, sukladno
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se
uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih
tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom
vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za
rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje
načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te
predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u
obavljanju njihovih dužnosti.

Članak 37.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom
glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih
članova.
Statut i njegove izmjene i dopune, proračun i
njegove izmjene i dopune, godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka
o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta,
Poslovnik o radu Vijeća i pitanja koja su utvrđena
Poslovnikom donose se većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv
Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je
predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko
vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Članak 38.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti može se isključiti u slučajevima predviđenim
posebnim zakonom i općim aktom Općinskog vijeća.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski
načelnik te zamjenik općinskog načelnika iz reda srpske
nacionalne manjine.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se
javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu sa
Poslovnikom ili drugim općima aktom, o nekom pitanju
glasuje tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i
elektroničkim putem.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog
vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 40.
Radi pripremanja prijedloga odluka i drugih
akata iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i za
proučavanje i razmatranje drugih pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće može osnovati
odbore i povjerenstva.
Osnivanje, sastav, zadaci i način rada tijela iz
prethodnog stavka uređuje se ovim Statutom i
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Radna tijela Općinskog vijeća za svoj rad
odgovaraju Općinskom vijeću, a dužna su jedanput
godišnje podnijeti izvješće o svom radu.
Općinsko vijeće može ako to smatra potrebnim
i više puta godišnje tražiti izvještaj pojedinog radnog
tijela.
Članak 41.
Radno tijelo Općinskog vijeća
ima
predsjednika, može imati zamjenika predsjednika i ima
određen broj članova.
Članom radnog tijela može biti ugledna i
stručna osoba izvan sastava Općinskog vijeća kojoj je
bliska materija iz nadležnosti određenog radnog tijela.
Mandat predsjednika, zamjenika ukoliko je
izabran i članova radnog tijela traje do isteka mandata
saziva Općinskog vijeća.
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Članak 42.
Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća
organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i
predsjeda njegovim sjednicama.

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 43.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
Mandatno povjerenstvo,
Povjerenstvo za izbor i imenovanje,
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise,
Povjerenstvo za proračun i financije,
Povjerenstvo za nacionalne manjine.

Članak 44.
Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća na prijedlog predsjedavajućeg ili
najmanje trećine vijećnika.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva
člana.
Mandatno povjerenstvo razmatra pitanja koja se
odnose na mandat vijećnika, te o tome podnosi
prijedloge Općinskom vijeću.
Članak 45.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja o
pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i o
općim pitanjima kadrovske politike i daje prijedloge za
izbor, imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira,
odnosno imenuje Općinsko vijeće.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima
predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.
Članak 46.
Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise
raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik
Općinskog vijeća, predlaže izmjene i dopune Statuta i
Poslovnika, te obavlja i druge poslove u skladu sa
Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise ima
predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Članak 48.
Povjerenstvo za nacionalne manjine raspravlja i
daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću o svim
temama iz nadležnosti Vijeća, a kojim se uređuju prava
i slobode srpske manjinske zajednice, odnosno kada se
odlučuje o tim pravima i slobodama.
Povjerenstvo za nacionalne manjine ima
predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.
Članak 49.
Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog
vijeća uređuju se Poslovnikom o radu Općinskog
vijeća.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 50.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je
izvršne vlasti Općine.
Pravo na zamjenika Općinskog načelnika
ostvaruju pripadnici srpske nacionalne manjine,
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih
manjina i Zakonu o lokalnim izborima.
Članak 51.
Općinski načelnik bira se neposrednim
izborima sukladno posebnom zakonu.
Općinski načelnik može se odlučiti hoće li
dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u
godini održavanja redovnih lokalnih izbora prije
održavanja istih.

-

Članak 47.
Povjerenstvo za proračun i financije raspravlja
o prijedlogu proračuna, o prijedlogu odluke o izvršenju
proračuna, o zaduženjima Općine, izvješću o trošenju
sredstava iz proračuna, o polugodišnjem obračunu
proračuna i završnom obračunu proračuna.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje
imenuje Općinsko vijeće.
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-

Članak 52.
Općinski načelnik:
prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća,
priprema prijedloge općih akata,
izvršava i osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća,
utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje
proračuna,
upravlja imovinom Općine u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i općim aktima
Općinskog vijeća,
odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina i drugom raspolaganju imovinom
Općine sukladno zakonskim propisima i Statutu
čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje
o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
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odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako
je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,
načelnik može odlučivati najviše do
1.000.000,00 kn. Ako je taj iznos manji od
70.000,00 kn, onda najviše do 70.000,00 kuna,
upravlja prihodima i rashodima Općine,
upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna Općine,
donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Općine,
imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela
Općine,
predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune,
razmatra i utvrđuje konačni prijedlog
prostornog plana,
imenuje i razrješava upravitelja vlastitog
pogona,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju
natječaja
za
obavljanje
komunalnih djelatnosti,
sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
raspisivanju
natječaja
za
obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i
sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena
komunalnih usluga,
imenuje i razrješava predstavnike Općine u
tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba
(osim članova upravnih tijela i nadzornih
odbora trgovačkih društava) kojima je Općina
osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele
u vlasništvu,
podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
programa građenja komunalne infrastrukture i
programa održavanja komunalne infrastrukture
za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s
izvješćem o izvršenju proračuna.
provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine u
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća
o zakupu poslovnog prostora,

-

-

-

-
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donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja
na području Općine,
organizira zaštitu od požara na području Općine
i vodi brigu o uspješnom provođenju i
poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od
požara,
usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi
Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, odnosno poslova državne
uprave, ako su preneseni Općinu,
nadzire rad upravnih odjela i službi u
samoupravnom djelokrugu i poslovima državne
uprave,
daje mišljenje o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagatelji,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora te,
obavlja i druge poslove predviđene ovim
Statutom i drugim propisima.

Članak 53.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih
tijela Općine.
Članak 54.
Općinskom načelniku prava na temelju
obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost
novog Općinskog načelnika, odnosno danom stupanja
na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti načelnika.
Članak 55.
Općinskom načelniku mandat može prestati i
po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o
oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom
je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području
Općine,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću.
Općinski načelnik može se opozvati putem
referenduma.

BROJ 2/21

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA JEZERA“

Članak 56.
Ako prije isteka mandata prestane mandat
Općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori
za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika
nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za
Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih
izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Pročelnik upravnog tijela je dužan o svim
promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika bez
odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 57.
Ako prije isteka mandata prestane mandat
zamjeniku općinskog načelnika iz reda pripadnika
nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori
za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
O svim promjenama tijekom mandata
zamjenika Općinskog načelnika izabranog iz reda
pripadnika nacionalnih manjina pročelnik upravnog
tijela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Članak 58.
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i
pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave
tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u
odgovarajućem upravnom području.
U obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, Općinski načelnik ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis, Općinski načelnik donijet će Odluku o obustavi
općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg
akta, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8
dana od donošenja Odluka o obustavi otkloni uočene
nedostatke u općem aktu.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene
nedostatke, Općinski načelnik je dužan bez odgode o
tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem
je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi
općeg akta.
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Članak 59.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti
statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom
tijelu državne uprave zajedno sa izvatkom iz zapisnika
koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta
propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od
dana donošenja općeg akta.
Članak 60.
Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog
načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog
duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, istoga
će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će imenovati
Općinski načelnik na početku mandata iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine ili iz reda članova
Općinskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika
iz reda članova predstavničkog tijela Općinski načelnik
može promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine ili član
Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni
zamjenik Općinskog načelnika, koji zamjenjuje
Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže
odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je
Općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao,
onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo
redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje Općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja
Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog
načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka
nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika,
raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog
načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost
Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
Ovlast
privremenog
zamjenika
za
zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika
po prestanku razloga zbog kojih je Općinski načelnik
bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno
u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na
snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
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O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka
Općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela dužan je
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po
nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka
predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.
UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE OPĆINE
Članak 61.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, kao i povjerenih poslova državne
uprave, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel za
obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.
U obavljanju povjerenih poslova državne uprave
upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje
sustav državne uprave.
Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela
uređuje se općim aktom Općinskog vijeća u skladu sa
Statutom i zakonom.
Članak 62.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje
Općinski načelnik.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz
stavka 1. ovoga članka:
1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima
kojima se uređuju službenički odnosi dovode do
prestanka radnog odnosa,
3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim
aktima jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili
postupa protivno njima,
4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim
radom prouzroči jedinici lokalne i područne
(regionalne) samouprave veću štetu, ili ako zanemaruje
ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti
interesima službe u obavljanju poslova jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku
2. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno
radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel, za koje
ispunjava stručne uvjete.
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Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga
pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i Statutom, primjenjuju se odredbe zakona
kojima se uređuje radni odnos službenika i
namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Članak 63.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru
svog djelokruga i za svoj rad odgovara Općinskom
vijeću i Općinskom načelniku.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u proračunu Općine Plitvička Jezera,
Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa
zakonom.
Članak 64.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti
poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s
drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički
organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog
samoupravnog djelokruga, osobito u svrhu pripreme
projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova
Europske unije te u tom cilju osnovati zajednička tijela,
upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka
društva i ustanove ili mogu zajednički organizirati
njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.
Međusobni odnosi Općine i drugih jedinica
lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju
obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju
se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i
njihovim statutima i općim aktima.
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu
zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka
odlučuje Općinsko vijeće.
Temeljem odluke Općinskog vijeća Općinski
načelnik sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog
upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način
upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.
Članak 65.
Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima
Općine obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove
iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici
obavljaju prateće i pomoćne poslove.
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Općina je dužna osigurati obavljanje upravnih i
stručnih poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru
Jedinstvenog upravnog odjela.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja
od značenja za rad službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelom uređuju se posebnim
zakonom.
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trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih
osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja
pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima
udjele Općina, imenuje Općinski načelnik, ako ovim
Statutom i posebnim zakonom nije drukčije propisano.
VI . MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 66.
Pripadnici srpske nacionalne manjine koji
sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu
zastupljenost u Općinskom vijeću, imaju pravo na
zastupljenost u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.
Politika upošljavanja novih službenika, odnosno
službenika koji se primaju na upražnjena radna mjesta
provodit će se na način koji će osigurati poštivanje
prava pripadnicima nacionalnih manjina.
Članak 67.
Službenici u Općini poticat će se na trajno
stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva,
seminara i školovanja.
Trajno osposobljavanje i usavršavanje
službenika u Općini provodit će se na osnovi strategije
i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih
službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga
nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave donijeti Vlada Republike Hrvatske.
Članak 68.
Trajno osposobljavanje lokalnih dužnosnika i
službenika, provoditi će Vlada Republike Hrvatske
putem posebne ustanove u suradnji s nacionalnim
udrugama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
V. JAVNE SLUŽBE
Članak 69.
U okviru svoga samoupravnog djelokruga
Općina osigurava obavljanje poslova u području
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se
zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.
Članak 70.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz
članka 69. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona,

Članak 71.
Na području Općine Plitvička Jezera osnivaju
se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg
naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu
razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 72.
Ovim Statutom na području Općine Plitvička
Jezera osnivaju se slijedeći mjesni odbori:
1. Mjesni odbor Bjelopolje – za područje naselja:
Bjelopolje,
Tuk
Bjelopoljski,
Oravac,
Šeganovac, Jasikovac, Gradina Korenička,
Ponor Korenički.
2. Mjesni odbor Čanak – za područje naselja:
Čanak i Kozjan.
3. Mjesni odbor Jezerce – za područje naselja:
Jezerce, Prijeboj, Čujića Krčevina i Kapela
Korenička.
4. Mjesni odbor Korenica – za područje naselja:
Korenica, Kalebovac, Mihaljevac, Vranovača,
Kompolje Koreničko i Vrpile.
5. Mjesni odbor Krbavica – za područje naselja:
Krbavica.
6. Mjesni odbor Ličko Petrovo Selo – za područje
naselja: Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo
Koreničko, Rešetar i Zaklopača.
7. Mjesni odbor Plitvička Jezera – za područje
naselja: Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac,
Končarev Kraj.
8. Mjesni odbor Poljanak – za područje naselja:
Poljanak, Sertić Poljana i Plitvica Selo.
9. Mjesni odbor Rastovača – za područje naselja:
Rastovača i Korana.
10. Mjesni odbor Smoljanac – za područje naselja:
Smoljanac.
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11. Mjesni odbor Vaganac – za područje naselja:
Donji Vaganac i Gornji Vaganac
12. Mjesni odbor Vrelo – za područje naselja:
Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka,
Homoljac i Trnavac.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Plitvička
Jezera.
Članak 73.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača
za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora, članovi predstavničkog tijela te Općinski
načelnik.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka
podnose građani, prijedlog se u pisanom obliku
dostavlja Općinskom načelniku.

neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme
od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje
se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 74.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana
primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim
Statutom.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog
nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke
potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti,
obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku
od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik
upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 79.
Vijeće mjesnog odbora, uključujući i
predsjednika, ima sljedeći broj članova:
1.
Mjesni odbor Bjelopolje – 5 članova.
2.
Mjesni odbor Čanak – 5 članova.
3.
Mjesni odbor Jezerce – 5 članova.
4.
Mjesni odbor Korenica – 7 članova.
5.
Mjesni odbor Krbavica – 5 članova.
6.
Mjesni odbor Ličko Petrovo Selo – 5
članova.
7.
Mjesni odbor Plitvička Jezera – 5 članova.
8.
Mjesni odbor Poljanak – 5 članova.
9.
Mjesni odbor Rastovača – 5 članova.
10.
Mjesni odbor Smoljanac – 5 članova.
11.
Mjesni odbor Vaganac – 5 članova.
12.
Mjesni odbor Vrelo – 5 članova.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran
hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i
prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 75.
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu
se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa
prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne
osobe), predloženom području i granicama mjesnog
odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog
odbora te prijedlog poslova i načina financiranja
mjesnog odbora.
Članak 76.
Tijela Mjesnog odbora su vijeće mjesnog
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 77.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na

Članak 78.
Odluku o održavanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće u roku od 30
dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o
osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana
od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog
odbora.
Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga
članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30
dana niti više od 60 dana.

Članak 80.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom
glasova svih članova bira predsjednika vijeća na
vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je
rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.
Članak 81.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada
mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o
svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun
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troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom,
ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika.
Članak 82.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog
odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja
mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih
akcija kojima se poboljšava komunalni standard
građana na području mjesnog odbora, skrbi o
poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih
lokalnih potreba na svom području.
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pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje
se traži promjena područja.
Članak 88.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog
odbora obavlja Općinski načelnik.
U postupku provođenja nadzora nad
zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski načelnik
može podnijeti prijedlog Općinskom vijeću za
raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši
odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne
izvršava povjerene mu poslove.
VII. IMOVINA I FINANCIRANJE

Članak 83.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog
odbora.
Članak 84.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje
posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i
dotacije pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 85.
Radi raspravljanja o potrebama i interesima
građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od
lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora
ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Članak 86.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine.
Članak 87.
Prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski
načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka
Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno

Članak 89.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju
Općini, kao i ostala imovinska prava koja pripadaju
Općini čine imovinu Općine.
Članak 90.
Imovinom u vlasništvu Općine mora se
upravljati, koristiti i raspolagati pažnjom dobrog
gospodara.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje
Općine nadzire Općinsko vijeće.
Članak 91.
Općina Plitvička Jezera ima svoje prihode
kojima slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje
obavljaju njezina tijela u skladu s zakonom.
Prihodi Općine su:
1.
Općinski
porezi,
prirezi,
naknade,
doprinosi i pristojbe,
2.
Prihodi od stvari u vlasništvu Općine i
imovinskih prava,
3.
Prihodi od trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno
u kojima ima udio ili dionice,
4.
Prihodi od naknade na koncesiju,
5.
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist
za prekršaje,
6.
Udio u zajedničkom porezu,
7.
Sredstva pomoći Republike Hrvatske
predviđena u državnom proračunu,
8.
Drugi prihodi određeni zakonom,
9.
Darovi i drugi oblici prihoda.
Općina je dužna javno objaviti informacije o
trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim
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stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i
pretražive.
Objava informacija iz prethodnog stavka
obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se
uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje
proračuna te uputa i drugih akata ministarstva
nadležnog za financije.
Članak 92.
Svi ostvareni prihodi sredstva su godišnjeg
proračuna Općine, koji je temeljni financijski akt
Općine.
Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni
predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku
utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s
posebnim zakonom.
Članak 93.
Ako Općinski načelnik ne predloži proračun
Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja
o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog
proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje,
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu razriješiti Općinskog načelnika.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade
Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz
nadležnosti Općinskog načelnika i raspisati
prijevremene izbore za Općinskog načelnika sukladno
posebnom zakonu.
Novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti
Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana
stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz
stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada
ga je Općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o
razrješenju Općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga
članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim
novinama“.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz
stavka 5. ovoga članka razriješeni Općinski načelnik
može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu
Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave
rješenja.
Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja
Vlade Republike Hrvatske je hitan.
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Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit
će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te
svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike
Hrvatske i razriješenom Općinskom načelniku.
Odluka Visokog upravnog suda Republike
Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.
Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada
Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za
Općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave
odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u
„Narodnim novinama“.
Članak 94.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije
početka proračunske godine, privremeno se, a najduže
za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi
odluke o privremenom financiranju, nastavlja
financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine
i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u
skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1.
ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u
skladu s posebnim zakonom na prijedlog Općinskog
načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te
drugog
ovlaštenog
predlagatelja
utvrđenog
poslovnikom Općinskog vijeća.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko
vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do
imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju
nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski
načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike
Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju
su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni
rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun,
povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda
i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka
iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara
odluci o privremenom financiranju propisanoj
posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se
donosi.
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Članak 95.
Ukoliko je Općinski načelnik onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti, te do isteka roka
privremenog financiranja nije donesen proračun,
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju
nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće
na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog
načelnika.
Članak 96.
Kada je u Općini konstituirano novoizabrano
Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih
izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda
i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Članak 97.
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg
akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o
obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke
Općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme
trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka
temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun
Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u
roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog
suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.
Do donošenja proračuna financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka
temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i
izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Članak 98.
U godišnjem proračunu mora se predvidjeti
stalna rezerva.
Stalna rezerva se formira iz ukupno ostvarenih
godišnjih prihoda Općine.
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lokalnim poslovima putem Vijeća srpske nacionalne
manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima
nacionalnih manjina.
Članak 100.
Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini
Plitvička Jezera ima pravo:
- predlagati tijelima Općine Plitvička Jezera
mjere za unapređenje položaja srpske
nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera,
uključujući davanje prijedloga općih akata
kojima se uređuju pitanja od značaja za
nacionalnu manjinu,
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine
Plitvička Jezera,
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će
raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče
se položaja nacionalne manjine,
- predlagati postavljanje simbola, znamenja i
natpisa u skladu sa posebnim zakonom i
statutarnom odlukom Općinskog vijeća.
- način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz
stavka 1. ovog članka uređivat će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća Općine Plitvička
Jezera.
Članak 101.
Općinski načelnik je dužan u pripremi
prijedloga općih akata od Vijeća nacionalne manjine,
odnosno predstavnika nacionalne manjine osnovanih za
područje Općine Plitvička Jezera zatražiti mišljenje i
prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i
slobode nacionalnih manjina.
Članak 102.
Na području Općine Plitvička Jezera pripadnici
nacionalne manjine imaju pravo koristiti i isticati
znamenja i simbole nacionalne manjine koje utvrdi
Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

VIII. PRAVA I SLOBODE SRPSKE NACIONALNE
MANJINE

Članak 103.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu
manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma
nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme
nacionalne manjine obvezno se izvodi himna Republike
Hrvatske.

Članak 99.
Pripadnici srpske nacionalne manjine u Općini
Plitvička Jezera sudjeluju u javnom životu i upravljanju

Članak 104.
Općina Plitvička Jezera u skladu s
mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih
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udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina,
radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta.
Općina Plitvička Jezera osigurava sredstva za rad
Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plitvička
Jezera.
IX. AKTI OPĆINE
Članak 105.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlasti
utvrđenih zakonom i Statutom donosi: Statut Općine,
odluke, godišnji proračun Općine, završni račun
proračuna, rješenja, zaključke, preporuke, naputke,
deklaracije, rezolucije, povelje i priznanja, te daje
tumačenja akata koje donosi.
Članak 106.
Općinski načelnik donosi odluke, rješenja,
zaključke, pravila i naputke.
Članak 107.
Radna tijela Općinskog vijeća
zaključke, preporuke, prijedloge i rješenja.

donose

Članak 108.
Opći akti objavljuju se u Službenom glasniku
Općine Plitvička Jezera.
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu
najranije osmi dan od dana njegove objave.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito
opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom
objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 109.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih
akata Općinskog vijeća na način i u postupku
propisanim ovim Statutom, te obavlja nadzor nad
zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji
obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
Jedinstveni upravni odjel osnovan za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine
neposredno izvršavaju provođenje općih akata
Općinskog vijeća.
Članak 110.
Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju
općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte
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kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).
Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih
poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u
prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka, koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko –
senjske županije.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka koje
donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju
povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti
žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s
posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno
područje.
Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju
se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se
pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o
upravnim sporovima.
Odredbe ovog članka odnose se i na
pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom,
povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz
samoupravnog djelokruga Općine.
Članak 111.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne
može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor.
Članak 112.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih
akata koje u samoupravnom djelokrugu donose
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna
tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu,
sukladno posebnom zakonu.
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasiti će
pojedinačni neupravni akt ništavnim u slučaju:
1.
ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
2.
ako je u postupku donošenja akta povrijeđen
zakon, Statut ili drugi opći akt Općine,
3.
ako se akt odnosi na pitanje koje nije u
djelokrugu Općine,
4.
ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi
propis, odnosno opći akt.
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U slučaju iz stavka 2. ovlašteno tijelo može
donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja
pojedinačnog akta. Protiv rješenja kojim se pojedinačni
neupravni akt proglašava ništavnim nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
nadležnim upravnim sudom.
Članak 113.
Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća
obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog
vijeća, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku
kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili njezin dio
proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici
proglasiti ništavim.
Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije
dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Članak 114.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom
samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti
Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom
tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na
postupak donošenja općeg akta propisanog statutom i
poslovnikom, u roku do 15 dana od dana donošenja
općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz
stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti Općinskom
načelniku.
Članak 115.
Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da
su odredbe općeg akta Općine u suprotnosti s Ustavom
i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta
počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu
Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka
upute otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi
nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene
nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno
tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od
primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta
koja mora biti obrazložena.
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Odluku o obustavi nadležno tijelo državne
uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka
roka iz stavka 1. ovoga članka.
Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode
predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći akt,
Općinskom načelniku, te tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom
glasilu Općine.
Članak 116.
Postupajući po odluci općinskog načelnika o
obustavi iz članka 58. stavka 2. Statuta, u roku od 30
dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne
uprave donijet će:
1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o
obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o
obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.
Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez
odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo
opći akt, Općinskom načelniku te tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se
objavljuju u službenom glasilu Općine.
Članak 117.
Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz
članaka 114., 115. i 116. Statuta, sva tijela državne
uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim
zakonom mogu neposredno provoditi nadzor
zakonitosti općih akata koje u samoupravnom
djelokrugu donosi Općinsko vijeće i donijeti odluku o
obustavi.
Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka
dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća
koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku te tijelu
državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u
službenom glasilu Općine.
Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz
stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave
može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja
da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu
suglasne s Ustavom ili zakonom.
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Članak 118.
Kada nadležno tijelo državne uprave donese
odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke
Općinskog načelnika o obustavi, podnijet će Visokom
upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu
zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od donošenja
odluke o obustavi, odnosno odluke o potvrdi odluke
Općinskog načelnika o obustavi.
O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti
općeg akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit će
bez odgode predsjednika Općinskog vijeća koje je
donijelo obustavljeni opći akt, Općinskog načelnika te
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu.
Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev
za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1.
ovoga članka, obustava od primjene općeg akta prestaje
istekom tog roka.
Članak 119.
Na nadzor zakonitosti Statuta odgovarajuće se
primjenjuju odredbe članaka 114., 115, 116. i 117.
ovoga Statuta.
Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od
primjene Statut Općine ili pojedine odredbe Statuta,
odnosno kad potvrdi odluku Općinskog načelnika o
obustavi od primjene Statuta Općine ili pojedinih
odredaba Statuta, predložit će bez odgode Vladi
Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu
suglasnosti Statuta Općine s Ustavom i zakonom pred
Ustavnim sudom Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske pokrenut će
postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i
zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u
roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za
pokretanjem postupka.
Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene
postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i
zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u
roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za
pokretanje postupka, prestaje obustava od primjene
općeg akta.
Članak 120.
Nadležno tijelo državne uprave u upravnom
nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne
uprave može Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i
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radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav
državne uprave.
Članak 121.
Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku
donošenja akata, te autentičnom tumačenju akata
uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
X. JAVNOST RADA
Članak 122.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i
Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija
mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 123.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se
javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i
drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu
Općine i na internetskim stranicama Općine.
Sjednice Općinskog vijeća se mogu službeno
snimati i javno objavljivati.
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se
održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem
općih akata i drugih akata Općinskog načelnika u
službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama
Općine.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela
Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i
objavljivanjem informacija na internetskim stranicama
Općine.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 124.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti
najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća,
Općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut, poslovnik i
propise Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće većinom glasova svih
vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o
predloženoj temi Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese
odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj temi,
isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red
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Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od
dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Članak 125.
Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise
Općinskog vijeća utvrđuje konačni prijedlog promjene
Statuta Općine Plitvička Jezera.
Članak 126.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera o
promjeni Statuta Općine Plitvička Jezera odlučuje
većinom glasova svih vijećnika.
Članak 127.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“
Ličko-senjske županije, br. 3/18, 8/18 te Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20).
Članak 128.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera“, osim članaka 56., 57., 60, 95, 96, 97. koji
stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za
članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2125/11-03-21-05
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 22.
Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“
Ličko-senjske županije, br. 3/18 i 8/18, te Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20),
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27.
redovnoj sjednici održanoj dana 19. veljače 2021.
godine, donijelo je
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Plitvička
Jezera
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I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Poslovnikom o radu Općinskog vijeća
Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu Poslovnik)
uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog
vijeća Općine Plitvička jezera (u daljnjem tekstu
Vijeće) i to: konstituiranje Vijeća, izbor predsjednika i
potpredsjednika Vijeća, ustrojstvo Vijeća, prava i
dužnosti članova Vijeća, odnos Vijeća, Općinskog
načelnika i upravnih tijela Općine, donošenje odluka i
drugih akata, pitanja članova Vijeća, sazivanje, dnevni
red, predsjedanje, tijek sjednice te odlučivanje i
održavanje reda na sjednicama Vijeća, javnost rada i
druga pitanja važna za rad Vijeća.
Ako pitanje iz rada Vijeća nije uređeno ovim
Poslovnikom, takvo pitanje će urediti Vijeće posebnim
aktom.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom
Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su
rodu navedeni.
II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom
predsjednika Vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj
sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do
izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a
ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova
sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja
je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Vijeća
sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu
predsjedanja sjednicom.
Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani
predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano,
izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša
domovino”.
Članak 3.
Dnevni red konstituirajuće sjednice vijeća
obvezno sadrži slijedeće točke:
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izbor predsjednika i članova Mandatnog
povjerenstva,
 izvješće Mandatnog povjerenstva,
 izbor predsjednika i članova Povjerenstva za
izbor i imenovanje,
 izbor predsjednika Vijeća.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeća mogu se
birati i druga stalna radna tijela i potpredsjednici Vijeća.
Članak 4.
Nakon izbora Mandatnog povjerenstva na
konstituirajućoj sjednici, Mandatno povjerenstvo
podnosi izvješće o provedenim izborima.
O izvješću Mandatnog povjerenstva Vijeće ne
odlučuje, već izvješće prima na znanje.
Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o
provedenim izborima verificira se mandat članovima
Vijeća davanjem svečane prisege na način da
predsjedatelj iz članka 2. ovog Poslovnika izgovara
tekst svečane prisege koji glasi:
„Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog
vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi
gospodarskog i socijalnog razvitka općine Plitvička
Jezera i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju
dužnosti člana općinskog vijeća pridržavati Ustava,
zakona i Statuta Općine, te da ću štititi ustavni poredak
Republike Hrvatske“.
Nakon izgovorene prisege, predsjedavatelj
proziva pojedinačno članove Vijeća, a član Vijeća daje
prisegu tako što ustaje i izgovara: “Prisežem!”
Nakon davanja prisege svaki član Vijeća potpisuje tekst
prisege.
Član Vijeća koji nije bio nazočan na
konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kada
počinje obavljati dužnost člana Vijeća, polaže prisegu
na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.
Danom konstituiranja Vijeća, članovima Vijeća
započinju prava i dužnosti određeni zakonom, Statutom
Općine Plitvička Jezera, ovim Poslovnikom i aktima što
ih donosi Vijeće, do prestanka mandata
Članak 5.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka
mandata člana Vijeća, zamjenjuje ga zamjenik člana
Vijeća.
Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili
mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste.
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Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je
mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke
stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum
nije zaključen određuju ga dogovorno. Ako se dogovor
političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi
sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.
O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom
dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti
nadležno upravno tijelo Općine.
Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
političke stranke koja je nakon provedenih izbora
brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Članak 6.
Kandidata za predsjednika Vijeća predlaže
Povjerenstvo za izbor i imenovanje, najmanje 1/3
vijećnika Vijeća ili Klub vijećnika.
Prijedlog kandidata za predsjednika Vijeća je
pojedinačan. Svaki član Vijeća može sudjelovati u
podnošenju samo jednog prijedloga kandidata.
Izbor predsjednika obavlja se javnim
glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća,
osim ako Vijeće javnim glasovanjem većinom glasova
ne odluči da se glasuje tajno.
Članak 7.
Ako prilikom glasovanja za izbor predsjednika
Vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu
glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja prema istom
postupku kao i prvo glasovanje.
Ako je za izbor predsjednika Vijeća bilo više od
dva kandidata u ponovljenom glasovanju sudjeluju
samo dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
U slučaju da i u ponovljenom glasovanju niti
jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih
članova Vijeća izborni se postupak ponavlja.
Članak 8.
Na konstituirajućoj sjednici Vijeće može birati
i potpredsjednike Vijeća.
Potpredsjednici Vijeća biraju se na način i po
postupku propisano ovim poslovnikom za izbor
predsjednika Vijeća i to na način da se jedan
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potpredsjednik bira na prijedlog vijećničke većine, a
drugi na prijedlog vijećničke manjine.
Članak 9.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora
predsjednika Vijeća, članova Mandatnog povjerenstva i
Povjerenstva za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća
ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu
dnevnog reda konstituirajuće sjednice.
Dopuna dnevnog reda je prihvaćena ukoliko se
za to izjasni većina svih članova Vijeća.
III. USTROJSTVO VIJEĆA
1. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA
Članak 10.
Prava i dužnosti članova Vijeća propisana su
Zakonom i Statutom Općine Plitvička Jezera, a ista
počinju teći danom konstituiranja.
Zamjenik člana Vijeća dužnost člana Vijeća
počinje obavljati danom kada Vijeće utvrdi zakonske
pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja i
davanja prisege.
Članak 11.
Članu Vijeća dostupni su službeni materijali
koji se pripremaju ili prikupljaju u nadležnom
upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera (u daljnjem
tekstu: nadležno upravno tijelo), a odnose se na teme o
kojima se raspravlja u Vijeću. Preslike materijala član
Vijeća može koristiti i izvan prostora Općine.
Član Vijeća može tražiti od nadležnog
upravnog tijela obavijesti o temama koje su na dnevnom
redu sjednice Vijeća ili se pripremaju za sjednice Vijeća
ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su
mu kao članu Vijeća potrebne.
Članak 12.
Članu Vijeća sedam dana prije sjednice Vijeća
dostavljaju se:
 prijedlozi akata koje donosi Vijeće,
 izviješća i drugi materijali o kojima će se
raspravljati na sjednici Vijeća ili radnog tijela
kojeg je član,
 zapisnici sa sjednica Vijeća i radnih tijela čiji je
član.
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Članak 13.
Vijećnik može postavljati pitanja i tražiti
obavijesti na sjednici Vijeća, usmeno ili pismeno.
Odgovori na postavljena pitanja i tražene
obavijesti mogu se dati na sjednici Vijeća na kojoj je to
zatraženo, na slijedećoj sjednici ili pismeno najkasnije
u roku od 30 dana.
Članak 14.
Član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih
poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti bilo za sebe
bilo za svojeg poslodavca, koristiti položaj člana Vijeća
i naglašavati taj položaj.
Članak 15.
Članovi Općinskog vijeća mogu osnovati klub
članova Vijeća prema stranačkoj pripadnosti i klub
nezavisnih članova Vijeća te mješoviti klub članova
Vijeća.
Mješoviti klub članova Vijeća sastoji se od
članova Vijeća stranačke pripadnosti i nezavisnih
članova Vijeća.
Klub članova Vijeća mora imati najmanje 3
člana.
Član Vijeća može biti član samo jednog kluba.
Klubovi članova Vijeća obavezni su o svom
osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća,
priložiti svoja pravila rada te podatke o članovima u
pisanom obliku.
O svim promjenama koje nastanu u klubu za
vrijeme trajanja mandata, predsjednik kluba dužan je u
pisanom obliku obavijestiti predsjednika Vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se
klubovima članova Vijeća osiguraju prostorni i drugi
tehnički uvjeti za rad.
Nadležno upravno tijelo Općine osigurat će
klubovima članova Vijeća, na njihov zahtjev, prostorne
i druge tehničke uvjete za rad.
Članak 16.
O prisustvovanju članova Vijeća sjednicama
Vijeća i radnih tijela vodi se evidencija.
U slučaju da član Vijeća ne može prisustvovati
sjednici Vijeća, odnosno radnog tijela kojeg je član,
dužan je o tome pravovremeno izvijestiti predsjednika
Vijeća, odnosno predsjednika radnoga tijela.
Članak 17.
Vijeće može donijeti kodeks o etičkom
ponašanju članova Vijeća.
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2. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA
Članak 18.
Općinsko Vijeće Općine Plitvička Jezera ima
predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju
većinom glasova svih članova Vijeća na način utvrđen
ovim Poslovnikom.
Članak 19.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom Općine Plitvička Jezera i ovim
Poslovnikom.
Članak 20.
Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu
predsjedniku Vijeća te obavljaju poslove iz njegova
djelokruga za koje ih on ovlasti.
Pri
obavljanju
povjerenih
poslova
potpredsjednik Vijeća dužan je pridržavati se naputaka
predsjednika Vijeća.
Predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika
koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti. Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Ako predsjednik Vijeća ne odredi ili ne može
odrediti potpredsjednika sukladno stavku 3. ovoga
članka, predsjednika Vijeća će zamjenjivati
potpredsjednik biran iz reda predstavničke većine u
Vijeću.
Članak 21.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu biti
razriješeni dužnosti i prije isteka njihova mandata u
Vijeću.
Prijedlog za razrješenje predsjednika odnosno
potpredsjednika Vijeća može podnijeti Povjerenstvo za
izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 članova Vijeća.
Prijedlog za razrješenje dostavlja se
predsjedniku Vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati
obrazloženje.
Predsjednik, odnosno potpredsjednici Vijeća imaju
pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku 8 dana
od dana dostave prijedloga.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u
dnevni red sjednice Vijeća, koja se mora održati
najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog
zaprimljen.
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom
glasova svih članova Vijeća.
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Članak 22.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu
podnijeti ostavku.
Predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća
dužnost prestaje danom kada Vijeće utvrdi činjenicu
podnošenja ostavke na dužnost.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Vijeće će
odrediti potpredsjednika Vijeća koji će do izbora
predsjednika imati sva njegova prava i dužnosti, a
Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika odnosno
potpredsjednika Vijeća u roku od idućih 30 dana.
Članak 23.
Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku
Vijeća prestane mandat člana Vijeća sukladno članku
25. Statuta Općine Plitvička Jezera, Vijeće je dužno
izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika Vijeća u
roku od 30 dana od dana saznanja o prestanku mandata.
Članak 24.
Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika
Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog predsjednika
odredit će potpredsjednika Vijeća koji će do izbora
predsjednika Vijeća imati sva njegova prava i dužnosti.
U slučaju da ne izabere predsjednika na istoj
sjednici, Vijeće je dužno izabrati predsjednika Vijeća u
roku od 30 dana od dana razrješenja.
Članak 25.
Radi
razmjene
mišljenja,
utvrđivanja
zajedničkih osnovnih stavova, promicanja djelovanja
Vijeća, dogovora o održavanju i dnevnom redu sjednica
Vijeća te razvijanja drugih oblika međusobne suradnje i
aktivnosti članova u Vijeću, predsjednik Vijeća može,
prema potrebi, sazvati sjednicu međustranačkog vijeća
koje se sastoji od predsjednika klubova članova Vijeća.
Na sjednicu međustranačkog vijeća mogu biti pozvani
članovi Vijeća, predstavnici ostalih stranaka i listi
zastupljenih u Vijeću.
U radu međustranačkog vijeća po potrebi mogu
sudjelovati rukovoditelji ili službenici upravnog tijela i
druge osobe koje odredi predsjednik Vijeća ili Općinski
načelnik.
Prostor, sredstva i druge uvjete za rad
međustranačkog vijeća osigurava Vijeće.
Članak 26.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
nadležno upravno tijelo.
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Članak 27.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća dužnost
obavljaju počasno te za to ne primaju plaću već
ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa posebnom
odlukom Vijeća.
3. RADNA TIJELA VIJEĆA
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Članak 33.
Radno tijelo može odlučivati o pitanjima iz
svog djelokruga ako je sjednici nazočna većina članova
radnog tijela.
Na sjednici radnog tijela Odluke se donose
javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih
članova radnog tijela.

Članak 28.
Općinsko Vijeće osniva stalna i povremena
radna tijela.
Radna tijela su: povjerenstva, odbori, komisije
i druga stalna i povremena radna tijela.

Članak 34.
Na sjednicama radnog tijela predsjednik može
pozvati stručnjake radi iznošenja mišljenja o pitanju na
kojem se raspravlja na sjednici.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 29.
Radna tijela imaju predsjednika i dva člana koji
se biraju u pravilu iz reda članova Vijeća ako Statutom,
ovim Poslovnikom ili Odlukom o osnivanju nije
drugačije određeno.
Predsjednika i članove radnog tijela predlaže
predsjednik Vijeća, najmanje 1/3 vijećnika ili Klub
vijećnika, a biraju se većinom glasova nazočnih
vijećnika.
Sastav radnog tijela u pravilu odgovara
stranačkom sastavu vijeća.

Članak 35.
Radno tijelo obvezno je o svojim primjedbama,
mišljenjima, stajalištima i prijedlozima zaključkom
izvijestiti Vijeće.

Članak 30.
Predsjednik i članovi radnih tijela Vijeća
imenuju se na vrijeme do isteka mandata Vijeća koje ih
je imenovalo.
Predsjednik i članovi radnih tijela Vijeća mogu
biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su
imenovani.
Članak 31.
Predsjednik radnog tijela organizira rad,
predlaže dnevni red radnog tijela i predsjeda njegovim
sjednicama.
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg on
odredi.
Članak 32.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na
osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati u roku od 8 dana
na obrazloženi zahtjev predsjednika Vijeća ili većine
članova radnog tijela.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove
sjednicu kada je to obvezan činiti, sjednicu će sazvati
predsjednik Vijeća.







Članak 36.
Stalna radna tijela Vijeća su:
Mandatno povjerenstvo,
Povjerenstvo za izbor i imenovanje,
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise,
Povjerenstvo za proračun i financije,
Povjerenstvo za nacionalne manjine.

Članak 37.
Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća na prijedlog predsjedavajućeg ili
najmanje trećine vijećnika.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva
člana.
Mandatno povjerenstvo razmatra pitanja koja se
odnose na mandat vijećnika, te o tome podnosi
prijedloge Općinskom vijeću.
Članak 38.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja o
pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i o
općim pitanjima kadrovske politike i daje prijedloge za
izbor, imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira,
odnosno imenuje Općinsko vijeće.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima
predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.
Članak 39.
Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise
raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik
Općinskog vijeća, predlaže izmjene i dopune Statuta i
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Poslovnika, te obavlja i druge poslove u skladu sa
Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise ima
predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.
Članak 40.
Povjerenstvo za proračun i financije raspravlja
o prijedlogu proračuna, o prijedlogu odluke o izvršenju
proračuna, o zaduženjima Općine, izvješću o trošenju
sredstava iz proračuna, o polugodišnjem obračunu
proračuna i završnom obračunu proračuna.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje
imenuje Općinsko vijeće.
Članak 41.
Povjerenstvo za nacionalne manjine raspravlja i
daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću o svim
temama iz nadležnosti Vijeća, a kojim se uređuju prava
i slobode srpske manjinske zajednice, odnosno kada se
odlučuje o tim pravima i slobodama.
Povjerenstvo za nacionalne manjine ima
predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

IV. ODNOS VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA
I UPRAVNIH TIJELA OPĆINE
Članak 42.
Općinski načelnik za izvršavanje odluka Vijeća
odgovara Vijeću.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
Vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
Vijeće može, osim izvješća iz stavka 2. ovoga
članka, od općinskog načelnika zatražiti i izvješće o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga, koje
općinski načelniku podnosi u skladu sa odredbama
Statuta Općine Plitvička Jezera.
Članak 43.
Općinski načelnik i zamjenik načelnika iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine obvezatni su
nazočiti na sjednicama Vijeća.
U slučaju nastupanja okolnosti zbog kojih je
općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost
zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti,
istoga zamjenjuje privremeni zamjenik, čije imenovanje
je propisano Statutom Općine Plitvička Jezera.
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Članak 44.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za
točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Vijeća.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Vijeća
radnih tijela Vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi
stajališta općinskog načelnika te daje obavijesti i
stručna objašnjenja.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni
izvjestitelj, Općinsko vijeće može, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.
Članak 45.
Vijeće može raspravljati o pitanjima koja se
odnosi na rad Općinskog načelnika, a osobito u svezi
njegove odgovornosti za provođenje odluka koje je
donijelo Vijeće te odgovornosti za stanje u pojedinom
području kao i za izvršavanje odluka i drugih akata
Vijeća te usmjeravanju i usklađivanju rada upravnih
tijela.
Članak 46.
Općinski načelnik sudjeluje na sjednicama
Vijeća, radnih tijela Vijeća, u raspravama o
prijedlozima koje podnosi, iznosi i obrazlaže prijedloge
i stajališta i daje stručna objašnjenja te se izjašnjava o
podnesenim amandmanima, ako je on predlagatelj.
Ako Vijeće ocjeni da je za raspravu o nekom
pitanju neophodno mišljenje Općinskog načelnika a on
nije nazočan sjednici, niti je dostavio svoje mišljenje,
Vijeće će odgoditi raspravu o toj temi.
Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo na
sjednici Vijeća i radnih tijela iznositi svoje mišljenje o
svakom prijedlogu koji je na dnevnom redu sjednice.
Članak 47.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima
pravo i obvezu sudjelovati u radu Vijeća kada se na
sjednici Vijeća raspravlja o prijedlogu akata kojima se
uređuju pitanja iz djelokruga tijela kojima rukovodi i
kad se raspravlja o drugim pitanjima koja su od interesa
za djelokrug tog tijela.
Članak 48.
Način i postupak pokretanja opoziva načelnika
propisan je Statutom Općine Plitvička Jezera.
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V. DONOŠENJE ODLUKA I DRUGIH AKATA
1. VRSTE AKATA
Članak 49.
Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih
zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, u okviru svoje
nadležnosti Vijeće donosi: Statut Općine, odluke,
godišnji proračun Općine, završni račun proračuna,
rješenja, zaključke, preporuke, naputke, deklaracije,
rezolucije, povelje i priznanja, te daje tumačenja akata
koje donosi.
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi,
koji su od općeg značaja za građane, pravne osobe i
druge subjekte te propisuju njihova prava i obveze,
odnosno uređuju pitanja od interesa za Općinu,
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju
mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga pitanja
za koja nije predviđeno donošenje drugog akta,
Preporukom se ukazuje na određene probleme
te upućuje na način njihova rješavanja, Programom i
planom se, za razdoblje od jedne godine i više, utvrđuje
sadržaj aktivnosti u pojedinom području, nositelja
aktivnosti, rokovi izvršenja te druga pitanja od značaja
za izvršenje sadržaja programa odnosno plana,
Pravilnikom se uređuje način izvršavanja određenih
prava i obveza odnosno postupak provođenja propisa ili
drugih akata kada je to Vijeću povjereno, Vijeće donosi
rješenja kao pojedinačne akte kada izvršava
pojedinačna prava i obveze iz svog djelokruga.
2. POKRETANJE POSTUPKA
Članak 50.
Postupak donošenja odluka i drugih akata (u
daljnjem tekstu: akata) pokreće se dostavom prijedloga
akata predsjedniku Vijeća.
Predlagatelj akta obvezan je obavijestiti
predsjednika Vijeća o izvjestitelju koji će u ime
predlagatelja na sjednici Vijeća davati objašnjenja i
potrebna obrazloženja
Članak 51.
Pravo predlagati akte ima svaki član Vijeća,
klubovi vijećnika, radna tijela Vijeća, Općinski
načelnik, ako zakonom ili drugim propisom nije
određeno da prijedloge pojedinog akta mogu podnijeti
samo određeni predlagatelji.
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Članak 52.
Prijedlog akata sadrži:
 zakonsku osnovu za donošenje,
 osnovna pitanja koja se trebaju urediti tim
aktom,
 tekst prijedloga akta u obliku u kojem se donosi
s obrazloženjem,
 tekst odredbi važećeg akta koji se mijenja
odnosno dopunjuje ako se predlaže izmjena i
dopuna akta.
U prijedlogu akta predlagatelj može dostaviti
stručna mišljenja i drugu dokumentaciju kojom
obrazlaže svoj zahtjev.
Članak 53.
Predsjednik Vijeća primljeni prijedlog akta bez
odgađanja upućuje nadležnom radnom tijelu Vijeća
odnosno Općinskom načelniku na mišljenje.
Članak 54.
Ako prijedlog akta nije podnesen u skladu sa
ovim Poslovnikom, predsjednik Vijeća zatražit će od
predlagatelja da u roku od 30 dana prijedlog uskladi s
Poslovnikom.
Ukoliko predlagatelj u tom roku ne uskladi
prijedlog akta s Poslovnikom smatrat će se da je
predlagatelj odustao od prijedloga.
3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA AKTA
Članak 55.
Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici
Vijeća o prijedlogu se mora izjasniti povjerenstvo u
čijem djelokrugu su pitanja koja se uređuju prijedlogom
akta.
Radna tijela mogu se izjasniti o svim
elementima akta, a Povjerenstvo za Statut, poslovnik i
propise i o usklađenosti akata sa zakonom, Statutom i
Poslovnikom.
Članak 56.
Radno tijelo kada razmotri prijedlog akta
određuje izvjestitelja koji će na sjednici Vijeća
obrazlagati prijedlog odnosno iznositi mišljenja i
stajališta tog tijela.
Članak 57.
Izvješća radnih tijela upućuju se predsjedniku
Vijeća koji ih dostavlja predlagatelju akta i članovima
Vijeća.
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4. RASPRAVA O PRIJEDLOGU AKATA NA
SJEDNICI VIJEĆA
Članak 58.
O prijedlogu akta Vijeće će raspravljati
najkasnije dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga
predsjedniku Vijeća.
Članak 59.
Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Vijeća
obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, rasprava o
tekstu prijedloga akta, rasprava o stajalištima radnih
tijela, odlučivanje o amandmanima te donošenje akta.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za
prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15
minuta.
Članak 60.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik
ima pravo zatražiti riječ u tijeku cijele rasprave, davati
objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o
podnesenim amandmanima i izraženim mišljenjima i
primjedbama.
Ako se predlaže da opći akt stupi na snagu
prvog dana od dana objave, dužan je posebno
obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku
rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Pravo učešća
u raspravi pripada i zamjeniku općinskog načelnika.
Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela.
Članak 61.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge akata kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Vijeća pozvat će predlagatelje da objedine
prijedloge akata u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Vijeća
će unijeti prijedloge akta u prijedlog dnevnog reda
sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su
dostavljeni.
Članak 62.
Nakon uvodnog obrazloženja predlagatelja
akta, o predloženom prijedlogu akta prvo se izjašnjavaju
klubovi članova Vijeća u trajanju od 10 minuta.
Nakon klubova članova Vijeća o predloženom
prijedloga akta izjašnjavaju se radna tijela u trajanju od
5 minuta
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5. AMANDMANI
Članak 63.
Prijedlog za izmjenu i dopunu akta podnosi se
pisano u obliku amandmana s obrazloženjem.
Članak 64.
Amandmani se upućuju predsjedniku Vijeća
najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice Vijeća na
kojoj se raspravlja o tom aktu.
Iznimno, ako se većina članova Vijeća složi,
svaki član Vijeća može amandman na prijedlog akta
podnijeti na samoj sjednici u tijeku rasprave i do
zaključenja rasprave pisano ili usmeno uz obrazloženje.
Članak 65.
Predsjednik Vijeća dostavlja podnesene
amandmane članovima Vijeća, predlagatelju i
Općinskom načelniku kada on i nije predlagatelj.
Podnesene amandmane koji su takve naravi da
formalno-pravno bitno mijenjaju ili bitno odstupaju od
prijedloga akta, predsjednik Vijeća može dostaviti
Povjerenstvu za Statut, Poslovnik i propise na
očitovanje o zakonskim i statutarnim osnovama
amandmana.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da
bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi
kako bi se članovima Vijeća ostavilo dovoljno vremena
za pripremu prije odlučivanja.
Glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako
to zatraži Općinski načelnik, neovisno da li je on
predlagatelj, a iz razloga navedenih u stavku 3. ovog
članka.
Članak 66.
O amandmanima izjašnjava se predlagatelj i
Općinski načelnik, neovisno je li je predlagatelj odluke
ili nije.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno
prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 67.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu
članaka prijedloga akta na koji se odnosi.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga
akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
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rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća
postaje sastavni dio akta o kojem se odlučuje. Nakon
provedene rasprave odlučuje se o donošenju akta.
6. JAVNA RASPRAVA
Članak 68.
O prijedlozima akata za koje je to Zakonom ili
Statutom utvrđeno obveznim kao i o drugim pitanjima
za koje to utvrdi Vijeće provodi se javna rasprava na
način utvrđen ovim Poslovnikom.
Nacrt prijedloga akta koji se upućuje na javnu
raspravu utvrđuje Općinski načelnik kada je Zakonom,
Statutom općine, ovim Poslovnikom ili drugim aktom
Vijeća propisana obvezatnost provođenja postupka
javne rasprave. U drugim slučajevima nacrt prijedloga
akta koji se upućuje na javnu raspravu utvrđuje Vijeće.
Članak 69.
Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta provodi
se na području mjesnog odbora na koji se akt odnosi ili
čitavom području Općine.
Javna rasprava se provodi stavljanjem nacrta
prijedloga na javni uvid te provođenjem javne i stručne
rasprave.
Nacrt prijedloga akta stavlja se na javni uvid u
sjedištu naselja odnosno Općine na način koji
omogućava svakom zainteresiranom građaninu
odnosno pravnoj osobi uvid u njegov sadržaj.
O nacrtu prijedloga akta provodi se najmanje
jedna stručna rasprava u obliku javne tribine.
Članak 70.
Aktom o utvrđivanju nacrta prijedloga i
njegovom upućivanju na javnu raspravu određuju se
osobito:
 vrijeme provođenja javne rasprave,
 mjesto izlaganja nacrta prijedloga akta na uvid,
 vrijeme i mjesto održavanja stručne rasprave,
 organizator i nositelj javne rasprave.
Članak 71.
Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta ne može
biti kraća od 15 dana niti duža od 30 dana.
Članak 72.
Svaki zainteresirani građanin ili pravna osoba
mogu nositelju javne rasprave uputiti primjedbe i
prijedloge na nacrt prijedloga akta.
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Članak 73.
Temeljem izviješća nositelja javne rasprave,
tijelo kome je izviješće upućeno razmatra prijedloge,
mišljenja i primjedbe iskazane u javnoj raspravi te
utvrđuje prijedlog akta koji upućuje u daljnji postupak.
Uz prijedlog akta Općinski načelnik podnosi
Vijeću i izvješće o provedenoj javnoj raspravi.
7. DONOŠENJE AKATA PO HITNOM
POSTUPKU
Članak 74.
Vijeće može donositi odluke i druge akte po
hitnom postupku ako je to nužno radi sprečavanja i
uklanjanja štete, odnosno ako bi na donošenje pojedine
odluke u određenom roku imalo štetne posljedice ili iz
drugih opravdanih razloga.
Predlagatelj akta dužan je obrazložiti hitnost
postupka.
Članak 75.
Kod donošenja akta u hitnom postupku
pojedine radnje utvrđene ovim Poslovnikom mogu se
skratiti ili izostaviti, a o tome se odlučuje većinom
glasova nazočnih vijećnika.
8. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA I
POSLOVNIKA
Članak 76.
Izmjene i dopune i usklađivanja Statuta i
Poslovnika sa Zakonom, Vijeću predlaže Povjerenstvo
za Statut, poslovnik i propise.
Prijedlog Povjerenstvu može podnijeti
Općinski načelnik ili najmanje jedna trećina vijećnika.
Članak 77.
Vijeće o prijedlogu iz članka 76. ovog
Poslovnika odlučuje većinom glasova svih članova
Vijeća.
Vijeće može odlučiti da se o prijedlogu iz
stavka 1. ovog članka prije donošenja, provede javna
rasprava.
9. ČUVANJE I OBJAVLJIVANJE AKATA
Članak 78.
Odluke i druge akte što ih donosi Vijeće
potpisuje predsjednik Vijeća.
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Izvornik akta potpisan i ovjeren pečatom
Općinskog vijeća čuva se u stručnoj službi Općine.
Pod izvornikom se podrazumijeva onaj tekst
odluke koji je donesen na sjednici Vijeća.
Za čuvanje izvornika, odluka i drugih akata
potpis i stavljanje pečata odgovoran je Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 79.
Odluke i drugi opći akti za koje je to određeno
zakonom i drugim propisom ili odlukom Vijeća
objavljuju se u "Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera".
Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmi
dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera", a iznimno iz osobito opravdanih
razloga mogu stupiti na snagu prvog dana od dana
objave u "Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera.
10.

TUMAČENJE AKATA

Članak 80.
Općinsko vijeće, kada se to pokaže potrebnim,
u redovnoj proceduri u vidu zaključka donosi autentično
tumačenje svojih općih akata.
VI. SJEDNICE VIJEĆA
1. SAZIVANJE SJEDNICE
Članak 81.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća po
potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu
Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine
članova Vijeća, radnog tijela Vijeća ili Općinskog
načelnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Članak 82.
Za redovnu sjednicu članovima Vijeća
dostavlja se prijedlog dnevnog reda s prijedlozima akata
o kojima će se raspravljati najkasnije sedam dana prije
održavanja sjednice.
Iznimno, predsjednik Vijeća može u slučaju
kada je neophodno donijeti akt po hitnom postupku ili
kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi,
sazvati sjednicu Vijeća u roku kraćem od sedam dana, a
dnevni red za tu sjednicu može predložiti na samoj
sjednici.

49

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili
sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za
vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Vijeća
iznimno se mogu održavati elektroničkim putem i to
putem video poziva ili izjašnjavanjem putem e-maila.
2. DNEVNI RED
Članak 83.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik
Vijeća.
Uz prijedlog dnevnog reda koji se šalje uz poziv za
sjednicu, predsjednik Vijeća unosi sve teme što su ih
podnijeli ovlašteni predlagatelji u rokovima i na način
predviđen ovim Poslovnikom.
Ako predsjednik Vijeća u prijedlog dnevnog
reda ne unese sve teme koje su naknadno predložene, a
predlagatelj ostane pri svom prijedlogu, o unošenju
prijedloga u dnevni red odlučuje se bez rasprave.
Članak 84.
Dnevni red sjednice utvrđuje se u pravilu na
početku sjednice.
Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu
predloženi dnevni red.
Prijedlog dnevnog reda može se izmijeniti i
dopuniti na sjednici Vijeća na način da se pojedine teme
iz prijedloga dnevnog reda izostave ili da se dnevni red
dopuni pojedinim temama.
O prijedlogu za izmjene i dopune dnevnog reda
glasuje se „za“ ili „protiv“ većinom glasova nazočnih
članova Vijeća kao i za dnevni red u cjelini.
Nakon što je dnevni red utvrđen predsjednik
Vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
3. PREDSJEDANJE
Članak 85.
Sjednicama vijeća predsjeda predsjednik
Vijeća, a kada je on odsutan sjednici predsjeda
potpredsjednik
Vijeća
(u
daljnjem
tekstu:
predsjedatelj).
Članak 86.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego
što zatraži i dobije riječ od predsjedatelja.
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Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Članak 87.
Predsjedatelj daje članovima Vijeća riječ po
redoslijedu po kojem su se prijavili.
Predsjedatelj se brine da govornik ne bude
ometan ili spriječen u svom govoru.
Govornika može opomenuti ili prekinuti u
govoru samo predsjedatelj.
Članak 88.
Član Vijeća u raspravi u pravilu može govoriti
jednom i to najduže do pet minuta, a predstavnici
klubova do deset minuta.
Replika članova Vijeća odnosno odgovor na
repliku ne može trajati duže od dvije minute.
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Članak 92.
Većinom glasova svih članova, Vijeće donosi:
 Statut Općine,
 Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 Proračun Općine,
 Godišnji obračun proračuna,
 Odluku o privremenom financiranju,
 Odluku o zaduživanju,
 Odluku o imenovanju stalnih radnih tijela
Vijeća,
 Dopunu dnevnog reda prve konstituirajuće
sjednice Vijeća,
 Odluku o izboru predsjednika Vijeća,
potpredsjednika Vijeća,
 Odluku o izražavanju nepovjerenja radnim
tijelima odnosno članovima tih tijela.
Općinsko Vijeća može propisati donošenje i
drugih odluka većinom glasova svih članova Vijeća.

4. TIJEK SJEDNICE
Članak 89.
Prije početka sjednice predsjedatelj utvrđuje
nazočnost članova prozivanjem ili na drugi način.
Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda
održava se „aktualni sat“ koji traje najviše 60 minuta.
Za vrijeme „aktualnog sata“ član Vijeća postavlja
kratko i jasno najviše tri formulirana pitanja.
Postavljeno pitanje ne može trajati, u pravilu, duže od
dvije minute.
Nakon dobivenog odgovora član Vijeća može
postaviti i dopunsko pitanje koje je prema svom
sadržaju vezano za postavljeno pitanje.
Članak 90.
Po završetku aktualnog sata prelazi se na rad po
točkama dnevnog reda.
Na sjednici se o svakoj temi utvrđenog dnevnog
reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je
ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez
rasprave.
Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da
nema više prijavljenih govornika.
5. ODLUČIVANJE
Članak 91.
Za donošenje odluka na sjednici Vijeća
potrebna je nazočnost većine članova Vijeća.

Članak 93.
Glasovanje na sjednicama je javno osim ako
Vijeće ne odredi da se glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke.
Glasovanje se može provesti i poimenično kad
odluči Vijeće na zahtjev jedne trećine članova Vijeća,
predsjedatelja i kluba vijećnika.
Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način
da predsjedatelj prvo poziva članove da se izjasne tko je
„za“ prijedlog, „protiv“ prijedloga te tko se uzdržao od
glasovanja.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „za“
ili „protiv“.
Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki
prozvani član ustane i izgovara „za“ „protiv“ i
„suzdržan“.
Članak 94.
Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li
pojedina odluka dobila potrebnu većinu glasova i
objavljuje rezultate glasovanja.
Članak 95.
Tajno glasovanje provodi se kada je to
određeno zakonom, Statutom Općine ili ovim
Poslovnikom, odnosno kada to odluči Vijeće.
Tajno glasovanje provodi se na glasačkom
listiću.
Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i
ovjereni su pečatom Vijeća.

BROJ 2/21

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA JEZERA“

Ukoliko se provodi tajno glasovanje o izboru
odnosno imenovanju, prezimena kandidata na
glasačkom listiću navode se abecednim redom.
Na glasačkim listićima kojima se glasuje o
prijedlogu akta ili drugom pitanju, upisuje se pitanje te
navode odgovori „za“ ili „protiv“.
Članak 96.
Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomažu
dva člana Vijeća.
Članak 97.
Broj glasačkih kutija i mjesta na kojima će se
postaviti određuje predsjedatelj.
Glasovanju uz glasačku kutiju je nazočan jedan
od članova izabran da pomaže predsjedatelju.
Članak 98.
Član Vijeća može glasovati samo jednim
glasačkim listićem. Član Vijeća glasuje tako da na
glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred imena
kandidata za koji se glasuje odnosno zaokružuje „za“ ili
„protiv“.
Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj
ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se bira
smatra se nevažećim.
Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić kao i
listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno
glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa
sigurnošću utvrditi za koje je kandidate odnosno
odgovore glasovao član Vijeća.
Članak 99.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u
nazočnosti članova Vijeća koji su mu pomagali kod
glasovanja.
6. ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI
Članak 100.
Red na sjednici osigurava predsjedatelj.
Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj nakon
upozorenja može članu Vijeća izreći slijedeće mjere:
 opomenu,
 opomenu s oduzimanjem riječi,
 udaljenje sa sjednice.
Mjere iz stavka 2. ovog članka su izvršne i o njima
se ne vodi rasprava.
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Članak 101.
Članu Vijeća se izriče opomena ako:
se u svom govoru ne drži točke dnevnog reda,
govori a nije dobio odobrenje predsjedatelja,
svojim upadicama unatoč upozorenju
predsjedatelja i na drugi način ometa
govornika,
omalovažava i vrijeđa predsjedatelja ili druge
članove Vijeća,
na drugi način ometa red na sjednici

Članak 102.
Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu
vijeća koji i nakon izricanja opomene svojim govorom
i ponašanjem nastavi kršiti odredbe poslovnika zbog
čega mu je već izrečena opomena.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se
članu Vijeća i kada svojim govorom vrijeđa hrvatski
narod, vjerske zajednice, nacionalne manjine i
predstavnike međunarodnih organizacija.
.
Članak 103.
Članu Vijeća se izriče mjera udaljenja sa
sjednice Vijeća kada je svojim ponašanjem toliko
narušio red i prekršio odredbe poslovnika o redu na
sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u
pitanje.
Kada je članu Vijeća izrečena mjera udaljenja
sa sjednice član je dužan odmah napustiti sjednicu, a
ako to ne učini, predsjedatelj može tražiti od nadležne
službe da ga udalji iz prostorije u kojoj se održava
sjednica Vijeća.
Predsjedatelj može zatražiti da se iz prostorije
udalji svaki slušatelj koji narušava red.
7. TIJEK ELEKTRONSKE SJEDNICE
Članak 104.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz
članka 82. stavak 3. ovog Poslovnika, sjednice će se
održati elektronskim putem i to ili putem video poziva
ili izjašnjavanjem putem e-maila.
Članak 105.
Ukoliko se sjednica održava video pozivom
tijek sjednice jednak je kao i u redovnom održavanju
sjednice samo putem video poziva.
Materijali za sjednicu dostavljaju se
vijećnicima putem e-maila sedam dana prije termina
održavanja elektronske sjednice.
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Sjednica se zaključuje tijekom video poziva
nakon što se raspravilo o svim točkama dnevnog reda.
Članak 106.
Kada se elektronska sjednica održava
izjašnjavanjem putem e-maila, vijećnicima se materijali
dostavljaju putem e-maila najkasnije sedam dana prije
krajnjeg roka za izjašnjavanje o točkama dnevnog reda.
Vijećnicima se ostavlja rok od tri dana od dostave
materijala za izjašnjavanje putem e-maila o dnevnom
redu, kao i za podnošenje amandmana, postavljanja
pitanja i sugestija o točkama dnevnog reda, te o
pitanjima po aktualnom satu.
Na pitanja u sklopu aktualnog sata vijećnicima
se odgovara pismenim putem na način propisan
člankom 13. stavak 2. ovog Poslovnika.
Podnesene amandmane, koji su stigli u
ostavljenom roku, predsjednik Vijeća dostavlja
općinskom načelniku i ostalim vijećnicima na
izjašnjavanje, gdje se određuje krajnji rok za
izjašnjavanje o istome najkasnije dva dana prije
krajnjeg roka za izjašnjavanje o točkama dnevnog reda.
Amandmani i izjašnjavanje o njima koji stignu izvan
ostavljenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Predsjednik Vijeća u pozivu na sjednicu, koji se
dostavlja zajedno sa materijalima sedam dana prije
krajnjeg roka za izjašnjavanja po točkama dnevnog
reda, navodi točan datum i sat za dostavu obrasca za
glasovanje, kojem vijećnici mogu pristupiti direktno iz
svog e-maila.
Dostavljanjem popunjenog obrasca vijećnik
potvrđuje prisutnost na sjednici Općinskog vijeća.
Obrasci koji stignu van propisanog roka ne
uzimaju se u razmatranje, niti se smatra da je vijećnik
bio prisutan na elektronskoj sjednici.
VII. ZAPISNICI
Članak 107.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži podatke: o radu sjednice, o
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unose imena odsutnih članova
Vijeća, s posebnom napomenom za one koji su svoj
izostanak najavili.
U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o
pojedinoj točci dnevnog reda.
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Članak 108.
Svaki član vijeća ima pravo na sjednici Vijeća
iznijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave.
Ako se primjedba prihvati, obavit će se u
zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe i
zapisnik u kojem su sa suglasno prihvaćenim
primjedbama obavljene izmjene smatra se usvojenim.
Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.
Članak 109.
Izvornike zapisnika sa sjednica Vijeća čuva
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i nakon isteka
mandata Vijeća pohranjuje ih u arhivu Općine.
Članak 110.
Sjednice Vijeća tonski se snimaju za potrebe
uređenja zapisnika.
Sjednica Općinskog vijeća može se službeno
snimati i javno objavljivati.
Ukoliko Općinsko vijeće posebnim aktom
odluči, audio ili video snimak se može koristiti kao
zapisnik, a pisani oblik zapisnika se može raditi u
sažetijem obliku.“
Članak 111.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o
povjerljivoj stvari ili kada se o raspravi o nekom pitanju
isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik.
VIII. JAVNOST RADA
Članak 112.
Rad Općinskog Vijeća i njegovih radnih tijela
je javan.
Općinsko vijeće po predsjedniku Vijeća ili od
njega ovlaštenom članu Vijeća o svom radu izvješćuje
javnost putem službenog glasila i davanjem službenih
priopćenja u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.
Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad Vijeća
i njegovih radnih tijela.
Najava održavanja sjednice, materijali za
sjednicu, donesene odluke i akti Općinskog vijeća
objavljuju se na službenim web stranicama Općine o
čemu brigu vodi nadležno upravno tijelo.
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Članak 113.
Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati
zainteresirani građani, predstavnici udruga građana,
predstavnici medija i predstavnici pravnih osoba.
Isti su dužni predsjedniku Vijeća, najmanje tri
dana prije održavanja sjednice vijeća, putem pisarnice,
dostaviti zahtjev koji sadrži ime i prezime osobe koja
traži prisustvovanje sjednici, adresu prebivališta, broj
važeće osobne iskaznice, OIB, te temu za koju se traži
nazočnost uz obrazloženje.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su dobile
dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje
sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje
osobne iskaznice.
Predsjednik Vijeća može ograničiti broj
građana (osoba) koji prisustvuju sjednici zbog
prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici pri čemu
će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje
sjednici voditi računa o redoslijedu zaprimljenih
zahtjeva za prisustvovanjem sjednici.
Fotografiranje i snimanje na sjednicama Vijeća,
bez dozvole predsjednika Vijeća, nije dopušteno.
Predsjednik Vijeća ima pravo ne odobriti prisustvovanje
sjednici Vijeća osobama koje se ne pridržavaju odredbi
ovog Poslovnika.
Članak 114.
Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Vijeća
te druge materijale u svezi s radom Vijeća omogućit će
se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju
njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i aktima Općine
kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u
pisarnici Općine sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama.
Članak 115.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni
dokumenti i materijali Vijeća, koji su u skladu s
posebnim propisima označeni kao službena, vojna
odnosno državna tajna.
Član Vijeća ne smije iznositi podatke koje je
saznao na sjednicama, a imaju karakter povjerljivosti
naveden u stavku 1. ovog članka.
Način rukovanja dokumentima koji se smatraju
službenom, vojnom ili državnom tajnom, uređuje se
uputom.
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Članak 116.
Sjednice ili pojedini dio sjednice radnih tijela
Vijeća mogu se po odluci radnog tijela održati bez
nazočnosti javnosti.
Članak 117.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Vijeća i njegovih radnih tijela i
izvješćivati javnost o njihovom radu.
Na sjednicama radnog tijela Vijeća može se
odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava javnog
priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako se na
njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva javnosti.
O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i drugih
sredstava priopćavanja davati za javnost samo one
obavijesti za koje se to na sjednici odlučiti. Na sjednici
se može odlučiti da se obavijesti o takvom pitanju mogu
davati tek po isteku određenog roka.
Članak 118.
Dužnost je izvjestitelja tiska i drugih sredstava
javnog priopćavanja da iznose točne podatke o temama
koje se razmatraju u Vijeću.
Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih
uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika
priopćavanja u Vijeću, osigurava im se pravovremena
dostava materijala i praćenje rada na sjednicama Vijeća
i radnih tijela, razgovori s predstavnicima predlagatelja
i drugi kontakti s izvjestiteljima.
Članak 119.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja
javnosti o radu Vijeća i radnih tijela može se dati
službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva
priopćavanja.
Konferencija za tisak održava se po odluci
Vijeća.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 120.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje
važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine
Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske
županije“ broj: 26/10 i 3/18., te Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera br. 2/19).
Članak 121.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine Plitvička
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Jezera, osim članka 43. koji stupa na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih
lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
KLASA: 021-05/21-01/03
URBROJ: 2125/11-03-21-04
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne
novine“ broj: 29/19 i 98/19), članka 7. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (
„Narodne novine“, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 –
pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17 ) i članka 22. Statuta
Općine Plitvička Jezera ( „Županijski glasnik“ Ličkosenjske županije br.3/18 i 8/18 i Službeni glasnik
Općine Plitvička Jezera br.2/19 i 3/20), Općinsko vijeće
Općine Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici
održanoj dana 19. veljače 2021. godine, donijelo je
Odluku o raspoređivanju sredstava proračuna
Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2021.
godini
Članak 1.
Ovom
Odlukom
uređuje
se
način
raspoređivanje sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s
nezavisnih lista (nezavisni vijećnik) zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera.
Sredstva za rad iz st.1. ovog članka osiguravaju
se u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu
R 003, konto 381- Tekuće donacije u novcu političkim
strankama u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz članka 1. ove Odluke
imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju
najmanje jednog člana u Općinskom vijeću.
Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke
politička stranka i nezavisni član Općinskog vijeća
može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih
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programom i statutom političke stranke odnosno
programom nezavisne liste.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se
na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
zastupnika, odnosno članova predstavničkog tijela u
trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ukoliko pojedinom članu (ili članovima)
Općinskog vijeća nakon konstituiranja predstavničkog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, prestane članstvo u političkoj stranci,
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovoga članka ostaju političkoj stranci kojoj je
član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave pripadao u trenutku
konstituiranja Hrvatskoga sabora, odnosno u trenutku
konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj
stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje
su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste
grupe birača, nakon konstituiranja predstavničkog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
postane član političke stranke koja participira u
Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje
financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave ostaju tom zastupniku,
odnosno članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe
birača, te se na istog i nadalje primjenjuju sve odredbe
ovoga Zakona koje se odnose na članove predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave izabrane s liste grupe birača.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine
Plitvička Jezera utvrđuje se iznos sredstava od 6.340,00
kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine
Plitvička Jezera podzastupljenog spola pripada i pravo
na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za
svakog zastupnika odnosno naknada od 634,00 kn.
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Članak 5.
Političkim
strankama
zastupljenim
u
Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera raspoređuju
se sredstva osigurana u Proračunu Općine Plitvička
Jezera za 2021. godinu sukladno članku 4. ove Odluke
u iznosima kako slijedi:
 Hrvatska demokratska zajednica-HDZ i
Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević- HSP
AS (5 vijećnika i 1 vijećnica) =38.674,00 kn
 Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste
Ante Kovač
- vijećnik Ante Bionda = 6.340,00 kn
- vijećnik Marko Maračić= 6.340,00 kn
- vijećnica Maja Miljanović= 6.974,00
kn
- vijećnica Sandra Skender= 6.974,00
kn
 Samostalna demokratska srpska stranka- SDSS
( 2 vijećnika )
= 12.680,00 kn
 Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP,
Hrvatska seljačka stranka- HSS i Hrvatska
narodna stranka-HNS (1 vijećnica)= 6.974,00
kn
Članak 6.
Raspoređena sredstva iz članka 5. ove Odluke
doznačit će se na žiroračun političke stranke, odnosno
na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s
liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.
Obvezuje se Odsjek za proračun, financije i
računovodstvo da s pozicije R003, konto 381, iznose
sredstava iz čl.5. ove Odluke doznačuje na žiroračune
pojedine političke stranke odnosno nezavisnog
kandidata u propisanim rokovima.
Članak 7.
Nakon provedenih lokalnih izbora u 2021.
godini, Općinsko vijeće će donijeti Izmjene i dopune
ove Odluke u skladu s izbornim rezultatima.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera“.
KLASA: 011-01/21-01/01
URBROJ: 2125/11-03-21-02
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
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Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i
kupoprodaji
poslovnog
prostora
(„Narodne
novine“,broj 125/11, 64/15, 112/18) i članka 22. Statuta
Općine Plitvička Jezera („Službeni vjesnik Ličkosenjske županije broj: 3/18 i 8/18, „Službeni glasnik
Općine Plitvička Jezera“ broj: 02/19 i 3/20) Općinsko
vijeće Općine Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici
održanoj 19. veljače 2021. godine donosi
Odluku o raspisivanju natječaja za zakup
poslovnog prostora u KIC-u
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se raspisivanje
natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
zgradi KIC-a, na adresi Trg Sv. Jurja 19, Korenica.
Članak 2.
Poslovni prostori koji se daje u zakup, a u
skladu s kriterijima propisanim Odlukom Općinskog
vijeća o kriterijima za određivanje visine zakupnine, je:
Površina Početna Djelatnost
m2
cijena
po m2
KIC, Trg prizemlje 31,11
50,00
Ugostiteljska
Svetog
–
Jurja 19, poslovni
Korenica prostor
br. 42 caffe bar
Adresa

Namjena
i oznaka

Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje
svih zakonom propisanih radnji za zakup poslovnog
prostora iz članka 2. ove Odluke, kao i za primjenu
Odluka Općinskog vijeća koje se odnose na poslovni
prostor koji je predmet natječaja.
Uvjeti za dodjelu zakupa podrobnije će biti
definirani javnim natječajem.
Članak 5.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj je
petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Narodnim
novinama.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera“.
KLASA: 372-03/21-01/01
URBROJ: 2125/11-01/01-21-02
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 26., članka 34. stavka 1., članka 44.
stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 3/18
i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br.
2/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na
27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. veljače 2021.
godine donijelo je
Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima na
području Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik
Ličko-senjske županije broj: 19/18) u članku 6. u točci
a) iza rednog broja 6. dodaje se redni broj 7. koji glasi:
„7. održavanje javne rasvjete.“
Članak 2.
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o
koncesiji mogu obavljati na području Općine Plitvička
Jezera slijedeće komunalne djelatnosti:
1) usluge ukopa pokojnika
2) komunalni linijski prijevoz putnika
3) obavljanje dimnjačarskih poslova.“

Ostale
nepromijenjene.

Članak 3.
odredbe osnovne

Odluke

ostaju

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
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KLASA:363-01/18-01/33
URBROj: 2125/11-03-21-06
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i
uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne
novine“, broj 16/19) i članka 22. Statuta Općine
Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske
županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera 2/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine
Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici održanoj 19.
veljače 2021. donosi
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
djelovanja Općine Plitvička Jezera u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja
Općine Plitvička Jezera u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu, KLASA: 920-11/20-01/01, URBROJ:
2125/11-01/01-21-07, od dana 10.02.2021. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se
u prilogu i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Plitvička Jezera“.
KLASA: 920-11/20-01/20-01/01
URBROJ: 2125/11-01/01-21-09
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 920-11/20-01/20-01/01
URBROJ: 2125/11-01/01-21-07
Korenica, 10.02.2021. godine

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PLANA DJELOVANJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

Korenica, veljača 2021.
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UVOD
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi
Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične
sanacije šteta od prirodnih nepogoda.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na svojoj 23. sjednici održanoj dana 22. srpnja
2020. godine, donijelo Plan djelovanja Općine Plitvička Jezera u području prirodnih nepogoda
za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 7/20).
Člankom 17. stavkom 3. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu
kalendarsku godinu.

PRIRODNE NEPOGODE
Prirodnom nepogodom, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim
vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju
normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj
infrastrukturi i/ili u okolišu.
Prirodnim nepogodama smatraju se: potres, olujni, orkanski i ostali jak vjetar, požar,
poplava, suša, tuča, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina,
nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te
druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u
životu ljudi na određenom području.
Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su namjerno izazvane
na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih
mjera zaštite. Kao šteta od prirodne nepogode, za koju se može dati pomoć smatra se direktna
odnosno izravna šteta. Skupine dobara za koje se utvrđuje šteta: građevine, oprema, zemljište,
dugogodišnji nasadi, šume, stoka, obrtna sredstva, ostala sredstva i dobra.
Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje
20% vrijednosti izvornih prihoda Općine Plitvička Jezera za prethodnu godinu ili ako je prirod
(rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Općine Plitvička
Jezera ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području Općine Plitvička Jezera
najmanje 30%. Ispunjenje uvjeta za proglašenje prirodne nepogode utvrđuje Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Plitvička Jezera.
Za područje Općine Plitvička Jezera u 2020. godini nisu proglašene prirodne nepogode.
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POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNIH NEPOGODA NA
PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Prilikom provedbi mjera radi djelomičnog ublažavanja šteta od prirodnih nepogoda,
obvezno se uzima u obzir opseg nastalih šteta i utjecaj prirodnih nepogoda na stradanja
stanovništva, ugrozu života i zdravlja ljudi te onemogućavanje nesmetanog funkcioniranja
gospodarstva.
Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Plitvička Jezera za 2020.
godinu, mjere i nositelji mjera u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda određeni su za
sljedeće: tuča, ledena kiša, suša.
S obzirom na to da za područje Općine Plitvička Jezera u 2020. godini nije bila
proglašena ni jedna prirodna nepogoda, nije ukazana potreba za aktivnom provedbom mjera
iz Plana.

IZVORI SREDSTVA POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA
PRIRODNIH NEPOGODA
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
odnose se na novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, kao što su oprema za zaštitu
imovine fizičkih i/ili pravnih osoba, javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva.
Novčana sredstva i druge vrste pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih
nepogoda na imovini oštećenika osiguravaju se iz državnog proračuna s proračunskog razdjela
ministarstva nadležnog za financije, fondova EU, donacija.
Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
strogo su namjenska sredstva te se raspoređuju prema postotku oštećenja vrijednosti
potvrđene konačne procjene štete, o čemu odlučuju nadležna tijela. Navedena sredstva su
nepovratna i nenamjenska te se ne mogu koristiti kao kreditna sredstva niti zadržati kao prihod
proračuna Općine Plitvička Jezera.
Općinski načelnik te krajnji korisnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
S obzirom na to da za područje Općine Plitvička Jezera u 2020. godini nije bila
proglašena ni jedna prirodna nepogoda, nije ukazana potreba za korištenjem sredstva pomoći
za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

PROGLAŠENJE PRIRODNE NEPOGODE
Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Općinu Plitvička Jezera donosi župan
Ličko-senjske županije, na prijedloga načelnika Općine Plitvička Jezera.
Za područje Općine u 2020. godini nisu proglašene prirodne nepogode.
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PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADAVANJA STANOVNIŠTVA
Procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva podrazumijeva procjenu opreme i
drugih sredstava nužnih za sanaciju, djelomično otklanjanje i ublažavanje štete nastale uslijed
djelovanja prirodne nepogode.
Općina Plitvička Jezera u svom vlasništvu ne posjeduje opremu i sredstva za zaštitu i
sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva. Opremom i
sredstvima raspolažu subjekti koji su navedeni kao nositelji mjera za otklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 19. sjednici održanoj dana 9. prosinca
2019. godine, donijelo Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 11/19). Za potrebe provedbe aktivnosti u
zaštiti od požara, civilnoj zaštiti te drugih aktivnosti u području sigurnosti na području Općine
Plitvička Jezera za 2020. godinu, osigurano je ukupno 6.603.300,00 kuna.

MJERE I SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA
Nadležna tijela za provedbu mjera s ciljem djelomičnog ublažavanja šteta uslijed
prirodnih nepogoda jesu: Vlada RH, povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
nadležna ministarstava (za poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, gospodarstvo, graditeljstvo
i prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu ...), Ličkosenjska županija i Općina Plitvička Jezera.
1.

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Plitvička Jezera utvrđuje i
provjerava Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 21. sjednici održanoj 13. ožujka 2020.
godine, donijelo je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 03/20).
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Plitvička
Jezera sastoji se od predsjednika i 4 člana. Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda Općine Plitvička Jezera imenovani su na razdoblje od 4 godine.
Agrotehničke mjere
Pravilnikom o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“, broj 22/19) propisuju se
agrotehničke mjere koje moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta
prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi umanjila njegova bonitetna vrijednost.
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Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na svojoj 18. sjednici održanoj dana 10.
listopada 2019. godine, donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom
zemljištu na području Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj
8/19).
Navedenom Odlukom propisane su potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u
kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Plitvička Jezera.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi JUO Plitvička Jezera.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 23. redovnoj sjednici održanoj dana 22.
srpnja 2020. godine usvojilo Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera u 2019. godini
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 7/20).
Mjere zaštite od suše
Poljoprivrednici s područja Općine Plitvička Jezera samostalno provode mjere zaštite
od suša primjenom agrotehničkih mjera te vlastitim sustavima navodnjavanja.
Mjere civilne zaštite
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda označava blisku poveznicu sa sustavom
civilne zaštite te djelovanjem operativnih snaga u sustavu civilne zaštite.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18),
Općina Plitvička Jezera ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća („Službeni glasnik Ličkosenjske županije“, broj 11/18) i Plan djelovanja civilne zaštite (KLASA: 810-03/19-01/02,
URBROJ: 2125/11-01/01-19-12, od dana 14. studenog 2019. godine).
Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Plitvička Jezera detaljnije su razrađene i
druge prirodne nepogode čija pojava nije česta ili nije evidentirana kao prirodna nepogoda na
predmetnom području (potres, poplave, požar).
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Plitvička Jezera sadržava mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) za sprječavanje
nastanka i uklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa te dr.
Mjere zaštite od požara
Dokumenti zaštite od požara Općine Plitvička Jezera kojima se uređuju organizacija i
mjere zaštite od požara su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite
od požara Općine Plitvička Jezera.
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Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 24. sjednici održanoj 21. listopada 2020.
godine donijelo Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 9/20).
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2020.
godine, donijelo Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine
Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 3/20).
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na svojoj 23. sjednici, održanoj 22. srpnja
2020. godine, donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine
Plitvička Jezera za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 7/20).
Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je dana 10. lipnja 2020. godine Plan
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i
širenja požara („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/20).
Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je dana 10. lipnja 2020. godine Plan
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Plitvička Jezera u
protupožarnoj sezoni u 2020. godini („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/20).
Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je dana 10. lipnja 2020. godine Plan
korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova u 2020. godini („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/20).
Mjere od poplave
Obrana od poplava na području Općine Plitvička Jezera provodi se sukladno Državnom
planu obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10) i Glavnom provedbenom planu
obrane od poplava (ožujak 2018).

ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 25. sjednici održanoj 15. prosinca 2020.
godine donijelo Plan djelovanja Općine Plitvička Jezera u području prirodnih nepogoda za
2021. godinu („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 11/20), čime je Općina Plitvička
Jezera ispunila zakonsku obvezu sukladno članku 17. stavku 1. Zakona.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Općinski načelnik
Ante Kovač
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“, broj 92/10), Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne
novine“, broj 04/21) te članka 22. Statuta Općine
Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske
županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera 2/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine
Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici održanoj dana
19. veljače 2021. godine, donosi
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
na području Općine Plitvička Jezera
I.
UVOD
Plan operativne primjene Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području
Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Plan) temelji
se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2021. godini („Narodne novine“, broj 04/21) u dijelu
koji se odnosi na područje Općine Plitvička Jezera kao
jedinice lokalne samouprave.
Ovim Planom
se utvrđuju
osnovne
pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i
operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija,
uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje,
zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na
otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na
području Općine Plitvička Jezera u 2021. godini.
OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH
AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA
AKTIVNOSTI
1. Svi subjekti Programa aktivnosti – izvršitelji i
sudionici obvezni su provoditi svoje zadaće
kontinuirano tijekom cijele godine na području
svoje nadležnosti, odnosno cijele zemlje i time
dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i
operativnih (kurativnih) mjera zaštite od požara.
2. Općina Plitvička Jezera dužna je Izvješće o
provedbi pripremnih i drugih aktivnosti iz
Programa aktivnosti dostaviti Vatrogasnoj zajednici
Ličko-senjske
županije
–
županijskom
zapovjedniku i Službi civilne zaštite Gospić
najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.
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3. Općina Plitvička Jezera obavezna je Izvješća o svim
obavljenim aktivnostima iz Programa aktivnosti, s
financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim
sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog
proračuna RH, kao i planiranim financijskim
sredstvima za 2022. godinu, dostaviti Vatrogasnoj
zajednici Ličko-senjske županije – županijskom
zapovjedniku i Službi civilne zaštite Gospić
najkasnije do 15. siječnja 2022. godine.
OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U
ZAŠTITI OD POŽARA
4. a. Općina Plitvička Jezera obavezna je temeljem
iskustva iz protekle požarne sezone izvršiti
usklađivanje svih podataka i odrednica iz Plana
zaštite od požara.
4. b. Općina Plitvička Jezera obavezna je organizirati
sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih
zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu
požarne sezone u 2021. godini, na kojima je
potrebno:
 razmotriti stanje zaštite od požara na
području za koje su nadležni i usvojiti Plan
rada za ovogodišnju požarnu sezonu,
 razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju
korištenja Financijskim planom osiguranih
sredstava za provođenje zadataka tijekom
požarne sezone, prilikom čega posebnu
pozornost
usmjeriti
na
osiguranje
financijskih sredstva za podmirenje
troškova angažiranja vatrogasaca i
upućivanja na plansku i eventualnu
izvanrednu dislokaciju, odnosno prihvata,
boravka i angažiranja dodatnih sezonskih
vatrogasaca, opreme i tehnike na
priobalnom dijelu Republike Hrvatske, a
projekcije korištenja sredstava za tu
namjenu dostaviti glavnom vatrogasnom
zapovjedniku Republike Hrvatske.
 predložiti usvajanje Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.
godini na području Općine Plitvička Jezera,
 predložiti usvajanje Plana aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara
na području Općine Plitvička Jezera vodeći
računa o uskladbi s Planom angažiranja
vatrogasnih snaga na području Ličkosenjske županije,
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Izvršitelji
zadatka:

Sudionici:

Rok:
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predložiti potrebne radnje i odrediti
pogodne lokalitete i prostore radi uspostave
odgovarajućih zapovjednih mjesta za
koordinaciju gašenja požara sukladno
odredbama Plana intervencija kod velikih
požara otvorenoga prostora na teritoriju
Republike Hrvatske („Narodne novine“,
broj 25/01), a izvješće o istome dostaviti
glavnom
vatrogasnom
zapovjedniku
Republike Hrvatske,
razmotriti i po potrebi dodatno razraditi
provođenje postupanja za uključivanje
osoba s posebnim ovlastima kod
izvanrednih događaja, a radi poduzimanja
mjera i radnji iz svoje nadležnosti i Stožera
civilne zaštite u slučaju kada je zbog
razmjera opasnosti od požara na otvorenom
prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću
ili katastrofu sukladno odredbama
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera
civilne zaštite („Narodne novine“, broj
37/16),
izvješća (zapisnici) i radni materijali sa
svakog održanog Stožera civilne zaštite
Općine Plitvička Jezera obavezno se
dostavljaju Vatrogasnoj zajednici Ličkosenjske
županije
–
županijskom
zapovjedniku i Područnom uredu civilne
zaštite Rijeka – Službi civilne zaštite
Gospić.
Općinski načelnik Općine Plitvička
Jezera
Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni
vatrogasni zapovjednik RH
VZ Ličko-senjske županije – županijski
zapovjednik
Područni ured civilne zaštite Rijeka –
Služba civilne zaštite Gospić
01. ožujak 2021. godine

5. a. Općina Plitvička Jezera sukladno članku 20.
stavcima 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti šuma od požara
(„Narodne novine“, broj 33/14), mora planirati i
provoditi propisane preventivno-uzgojne radove u cilju
smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja
šumskih požara i ranog otkrivanja i dojave šumskog
požara te pravovremenog djelovanja u gašenju šumskog
požara.
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5. b. Sukladno članku 19. Zakona o šumama
(„Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19),
šumoposjednici su dužni sanirati opožarene površine u
roku od dvije godine, ako taj rok nije utvrđen
šumskogospodarskim planom.
5. c. Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera
sukladno članku 12. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18,
98/19), obvezno je propisati potrebne mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i
provesti ih u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.
5. d. Izvješća o provedenim propisanim mjerama,
Općina Plitvička Jezera dužan je dostaviti Vatrogasnoj
zajednici Ličko-senjske županije – županijskom
zapovjedniku i Područnom uredu civilne zaštite Rijeka
– Službi civilne zaštite Gospić.
5. e.
Komunalni redar Općine Plitvička Jezera
sustavno će pratiti i nadzirati „divlja“ odlagališta na
svom području i trajno poduzimati mjere za sanaciju
istih.
5. f.
Općina Plitvička Jezera (nadležna javna i
komunalna poduzeća) zajedno i s drugim tijelima,
obvezani su održavati međusobne stalne kontakte,
provoditi međusobno informiranje o utvrđenim
činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u
segmentu prometa (pojačana kontrola parkiranih vozila
zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima,
kontrola označenih vatrogasnih pristupa i osiguravanje
pristupa vatrogasnih vozila, itd.). Kroz sva lokalna
javna glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene
mreže, Internet) moraju raditi na informiranju javnosti
raznim upozorenjima i obavijestima i zajedno s
nadležnim inspektoratom MUP – Sektor za inspekcijske
poslove – Ravnateljstva civilne zaštite dužni su
dogovarati prioritete, razraditi planove, dogovoriti
radnje i postupanja sukladno trenutnom stanju na terenu
i stupnju opasnosti od nastanka i širenja požara.
Izvršitelji
Općina Plitvička Jezera
zadatka:
VZ Ličko-senjske županije –
županijski zapovjednik
Sudionici:
Područni ured civilne zaštite
Rijeka – Služba civilne zaštite
Gospić
Rok:
1. ožujka 2021. godine
Rok za dostavu
21. svibnja 2021. godine
izvješća:
6. a. Općina Plitvička Jezera dužan je ažurirati,
odnosno izraditi Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od
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požara na ugroženim prostorima, građevinama i
prostorima uz pružne i cestovne pravce za
područje svoje odgovornosti. Osobitu pozornost
usmjeriti na održavanje pristupnih putova za
interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi
(prugama,
autocestama,
elektroenergetskim
postrojenjima, crpilištima vode, šumama,
plinovodima, naftovodima, dalekovodima i sl.).
6. b. Općina Plitvička Jezera obavezna je sukladno
izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe na
žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu kao i
ostalim ugroženim područjima, ustrojiti i opremiti
potrebnom opremom izviđačko-preventivne
ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati
mjere za uklanjanje potencijalnih izvora
opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti
požar u samom začetku.
6. c. Općina Plitvička Jezera obavezna je Plan
motriteljsko-dojavne službe dostaviti Ličkosenjskoj županiji i Vatrogasnoj zajednici Ličkosenjske županije – županijskom zapovjedniku koji
će iste objediniti i uskladiti.
6. d. Financijska sredstva za izradu Plana motriteljskodojavne službe za prostore u svom vlasništvu,
odnosno vlasništvu fizičkih osoba osigurava
Općina Plitvička Jezera.
Izvršitelji
zadatka:
Sudionici:
Rok:

Općina Plitvička Jezera
VZ Ličko-senjske županije – županijski
zapovjednik
Područni ured civilne zaštite Rijeka –
Služba civilne zaštite Gospić
30. ožujak 2021. godine

7.
Općina Plitvička Jezera obavezna je u
Proračunu predvidjeti financijska sredstva za
održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka
ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije,
odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i
tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički
utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne
požarne sezone, kao i planirati financijska sredstva za
istu namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva
doznačuju se Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička
Jezera i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Plitvička
Jezera.
Izvršitelji Općinski načelnik Općine Plitvička
zadatka:
Jezera

Sudionici:
Rok:
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JVP Plitvička Jezera, DVD Plitvička
Jezera
16. travnja 2021. godine

PLANSKE, PREVENTIVNE, OPERATIVNE I
NADZORNE AKTIVNOSTI SUBJEKATA
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PRIPREMI
POŽARNE SEZONE U SVRHU SMANJENJA
OPASNOSTI OD NASTANKA I ŠIRENJA
POŽARA
8. a. Općina Plitvička Jezera obvezan je za
nerazvrstane ceste kojima upravlja, izraditi
Godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa od
lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu
izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo
širenje, uz javne prometnice koje prolaze
ugroženim područjem. Osobitu pažnju usmjeriti
na cestovne pravce lokalnog značaja koje prolaze
poljoprivrednim površinama.
8. b. Godišnji plan čišćenja s dinamikom izvršenja,
odmah po donošenju, dostaviti Ministarstvu mora,
prometa i infrastrukture i Hrvatskoj vatrogasnoj
zajednici – glavnom vatrogasnom zapovjedniku
RH, Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske županije
– županijskom zapovjedniku i Područnom uredu
civilne zaštite Rijeka – Službi civilne zaštite
Gospić.
Izvršitelji
zadatka:
Sudionici:
Rok dostave
plana:
Rok
provedbe:

Općina Plitvička Jezera
VZ Ličko-senjske županije – županijski
zapovjednik
Područni ured civilne zaštite Rijeka –
Služba civilne zaštite Gospić
1. ožujka 2021. godine
kontinuirano u razdoblju ožujak –
listopad 2021. godine

V.
FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI
IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI
9.
Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Programa
aktivnosti snose svoje cjelokupne financijske troškove
priprema (obuke, edukacije, vježbi, održavanja
tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje),
izrade projekata, studija, planova i procjena kao i
angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara.
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VI.
ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave, a
bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 214-02/21-01/01
URBROJ: 2125/11-01/01-21-02
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 22.
Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik
Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera 2/19 i 3/20), Općinsko
vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 27. redovnoj
sjednici, održanoj 19. veljače 2021. godine, donosi
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
ZA 2020. GODINU I STANJU PROVEDBE
GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA
2020. GODINU
UVOD
Zaštita od požara uređena je Zakonom o zaštiti
od požara ("Narodne novine", broj 92/10) (u daljnjem
tekstu: Zakon) i predstavlja sustav koji se sastoji od
planiranja, propisivanja i provođenja kao i financiranja
mjera zaštite od požara te ustrojavanja subjekata koji
provode zaštitu od požara. Zaštitu od požara provode,
osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge
koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne
zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne)
samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo
državne vlasti te jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave dužni su djelovati na način
kojim ne mogu izazvati požar.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, temeljem članka 13. stavka 1. Zakona,
donose Plan zaštite od požara za svoje područje na
temelju Procjene ugroženosti od požara, po prethodno
pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i
vatrogasne zajednice. Planom zaštite od požara općine i
gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje
vatrogasne djelatnosti.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave na temelju Procjene ugroženosti donose
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Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
za svoje područje za čiju provedbu će osigurati
financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi
unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose
se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja
zaštite od požara Županije.
Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona,
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od
požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara.
PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU
ZAŠTITE OD POŽARA
Dokumenti zaštite od požara Općine Plitvička
Jezera kojima se uređuju organizacija i mjere zaštite od
požara su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije i Plan zaštite od požara Općine Plitvička
Jezera.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na
24. sjednici održanoj 21. listopada 2020. godine
donijelo Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od
požara i Plana zaštite od požara („Službeni glasnik
Općine Plitvička Jezera“, broj 9/20).
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na
21. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2020. godine,
donijelo Plan operativne primjene Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području
Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera“, broj 3/20).
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na
svojoj 23. sjednici, održanoj 22. srpnja 2020. godine,
donijelo Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara
za područje Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 7/20).
ORGANIZACIJA VATROGASTVA
Prema Zakonu o vatrogastvu („Narodne
novine“, broj 125/19), na području Općine Plitvička
Jezera neposrednu vatrogasnu djelatnost provodi Javna
vatrogasna postrojba Plitvička Jezera i Dobrovoljno
vatrogasno društvo Plitvička Jezera.
STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG
PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA ZA 2020. GODINU
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca
iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije, Općina Plitvička osigurava potreban
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broj operativnih vatrogasaca. JVP Plitvička Jezera
ima ukupno 17 profesionalnih vatrogasaca. DVD
Plitvička Jezera broji 20 operativnih vatrogasaca.
JVP Plitvička Jezera osigurava djelotvornu i
pravodobnu operativnost vatrogasne postrojbe kao i
cjelovitu prostornu pokrivenost Općine Plitvička
Jezera u slučaju požara i eksplozija, spašavanja ljudi
i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama.
DVD Plitvička Jezera ima stalno zaposlenog jednog
vatrogasca u dnevnom rasporedu rada koji bi trebao
biti lociran u izdvojenom odjeljenju DVD-a u
Smoljancu.
Obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu
koronavirusom, vatrogasne postrojbe nisu bile u
mogućnosti organizirati planirane pokazne
vatrogasne vježbe.
JVP Plitvička Jezera i DVD Plitvička Jezera
održavaju sjednice zapovjedništava vatrogasnih
postrojbi te na istima usklađuju operativne planove
za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara
s operativnim planom Vatrogasne zajednice Ličkosenjske županije.
JVP Plitvička Jezera i DVD Plitvička Jezera
organizira osposobljavanja i usavršavanja za
vatrogasce. Tijekom 2020. godine, izvršeno je
periodičko osposobljavanje vozača „C“ kategorije
za 11 vatrogasaca, provedene su edukacije
„Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ i „GiS“
za sve vatrogasce, provedeno je usavršavanje
„UVI“ i „Vatronet“ za 2 vatrogasca, provedena je
edukacija iz područja javne nabave i produženje
certifikata.
Općina Plitvička Jezera je u 2020. godini provela
usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara u
skladu s člankom 13. Zakona s novonastalim
uvjetima.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 19.
sjednici održanoj dana 9. prosinca 2019. godine,
donijelo Program javnih potreba u vatrogastvu i
civilnoj zaštiti za 2020. godinu („Službeni glasnik
Općine Plitvička Jezera“, broj 11/19). Za potrebe
provedbe aktivnosti u zaštiti od požara, civilnoj
zaštiti te drugih aktivnosti u području sigurnosti na
području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu,
osigurano je ukupno 6.603.300,00 kuna
Općina Plitvička Jezera ima sklopljen Ugovor s
tvrtkom Lumago d.o.o. za obavljanje dimnjačarskih
usluga na svom području.

69

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na
svojoj 18. sjednici održanoj dana 10. listopada
2019. godine, donijelo Odluku o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od
požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera“, broj 8/19). Navedenom Odlukom
zabranjeno je spaljivanje korova i biljnog otpada na
poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 01. lipnja
do 30. rujna.
k) Na području Općine Plitvička Jezera nalazi se
odlagalište otpada „Vrpile“, koje je s danom 15.
travnjem 2019. godine zatvoreno za svako daljnje
odlaganje otpada sukladno Odluci o zatvaranju
odlagališta neopasnog otpada „Vrpile“ u Općini
Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera“, broj 2/19).
l) Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je
dana 10. lipnja 2020. godine Plan motrenja, čuvanja
i ophodnje građevina i površina za koje prijeti
opasnost od nastajanja i širenja požara („Službeni
glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 6/20).
m) Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je
dana 10. lipnja 2020. godine Plan aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara na
području Općine Plitvička Jezera u protupožarnoj
sezoni u 2020. godini („Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera“, broj 6/20).
n) Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donio je
dana 10. lipnja 2020. godine Plan korištenja teške
građevinske mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih
putova u 2020. godini („Službeni glasnik Općine
Plitvička Jezera“, broj 6/20).
j)

ZAKLJUČAK
Stanje zaštite od požara na području Općine
Plitvička Jezera je zadovoljavajuće, a kako bi se isto i
održalo potrebno je provoditi odredbe Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija, Plana
zaštite od požara Općine Plitvička Jezera te provoditi
stalnu edukaciju stanovništva o opasnosti nastanka
požara kao i preventivnom djelovanju.
S ciljem podizanja operativne spremnosti
vatrogasnih postrojbi potrebno je kontinuirano
provoditi osposobljavanje i usavršavanje pripadnika
istih te pristupiti nabavci nove opreme i sredstava kao i
održavanju postojeće.
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KLASA: 214-02/20-01/02
URBROJ: 2125/11-01/01-21-07
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 115/18 i
98/19), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama
("Narodne novine" broj 22/19) i članka 22. Statuta
Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličkosenjske županije broj 03/18 i 08/18 te Službeni glasnik
Općine Plitvička Jezera 2/19 i 3/20), Općinsko vijeće
Općine Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici
održanoj dana 19. veljače 2021 godine donijelo je
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini
I.

UVOD

Sukladno
odredbama
Zakona
o
poljoprivrednom
zemljištu,
jedinica
lokalne
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i
Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo
godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina svake
tekuće godine za prethodnu godinu.
Dana 14.3.2019, godine stupio je na snagu novi
Pravilnik o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine"
broj 22/19) kojim je temeljem članka 4. stavaka 3.
propisano kako se Godišnje izvješće o agrotehničkim
mjerama izrađuje na propisanom Obrascu 1., Tablici
Excel (xls) formatu i dostavlja u elektronskom obliku.
Obrazac je u prilogu ovog Izvješća i njegov je sastavni
dio.
Nadalje, Općinsko vijeće Općine Plitvička
Jezera je na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj dana
10. listopada 2019. godine, donijelo novu Odluku o
agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
na području Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik
Općine Plitvička Jezera, broj 8/19.) - u daljnjem tekstu:
Odluka.
Navedenom Odlukom je propisano 8 (osam)
agrotehničkih mjera i (5) pet mjera za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina.
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Temeljem članka 2. Odluke, u cilju održavanja
poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu
proizvodnju i sprečavanje nastajanja štete na istom
propisane su sljedeće agrotehničke mjere:
1.
minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta,
2.
sprječavanje zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3.
suzbijanje organizama štetnih za bilje,
4.
gospodarenje biljnim ostatcima,
5.
održavanje razine organske tvari i
humusa u tlu,
6.
održavanje povoljne strukture tla,
7.
zaštita od erozije,
8.
održavanje plodnosti tla.
Temeljem članka 11. Odluke propisane su
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina:
1.
održavanje živica i međa,
2.
održavanje poljskih putova,
3.
uređivanje i održavanje kanala,
4.
sprječavanje zasjenjivanja susjednih
međa,
5.
sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojasa.
Tijekom 2020. godine, na području Općine
Plitvička Jezera primijenjene su ukupno četiri mjere.
II.

PRIMJENA AGROTEHNIČKIH
MJERA NA PODRUČJU OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA U 2020. GODINI

Na području Općine Plitvička Jezera u 2020.
godini primijenjene se postupalo u agrotehničkim
mjerama:
1. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
U svrhu sprečavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem dostavljeno je
21 pisanih opomena. Osim pisanih opomena,
vlasnicima poljoprivrednih zemljišta upućene su i
usmene opomene od toga 18 usmenih opomena je
upućeno za uklanjanje životinjskih ostataka na
poljoprivrednom zemljištu.
Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb
dužne su evidentirati poljoprivredno zemljište u
vlasništvu koje se ne održava pogodnim za
poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili
nepoznatog boravišta.
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Obzirom na navedeno, na temelju 1 pisane
opomene, upućen je zahtjev Ministarstvu unutarnjih
poslova za podatke o zadnjem prebivalištu odnosno
boravištu vlasnika poljoprivrednog zemljišta koje se ne
održava.
III.

PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE
I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDNINA NA PODRUČJU OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA U 2020. GODINI

Na području Općine Plitvička Jezera u 2020.
godini primijenjeno je i postupano u četiri mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina:
1. Održavanje živica i međa
U svrhu održavanja živica i međa održavane su živice i
međe u naseljima Čujića Krčevina, Plitvice Selo i
Krbavica.
2. Održavanje poljskih puteva
U svrhu održavanja poljskih puteva izvršene su
slijedeće radnje:
- Održavanje puteva na području katastarske
općine Ličko Petrovo Selo.
3. Uređenje i održavanje kanala
U svrhu uređenja i održavanja kanala izvršene su
slijedeće radnje:
4. Podnesen je zahtjev Županijskoj upravi za ceste
Ličko – senjske županija za uređenje kanala u
naselju Donji Vaganac uz lokalnu cestu LC
59026.Sprječavanje zasjenjivanja susjednih
međa

U svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih međa
upućene su 23 opomene i upućen 1 dopis.
IV.

ZAKLJUČAK

Primjena agrotehničkih mjera i mjera za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području Općine Plitvička Jezera se održava prema
važećim zakonskim propisima.
Jedinstveni upravni odjel redovito provodi
nadzor nad održavanjem poljoprivrednog zemljišta i
prema potrebi poduzima određene mjere (opomene,
dopisi, zahtjevi i sl.).
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Utvrđivanje nepoštivanje terena se utvrđuje
redovitim terenskim obilaskom komunalnog i
poljoprivrednog redara te po dojavi građana.
U 2020. godini nije uočeno neredovito
obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta u
skladu s određenom biljnom vrstom i načinom uzgoja,
neodržavanje plodnosti tla, neodrživo gospodarenje
trajnim pašnjacima i livadama i neodržavanje površina
pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju te
neodržavanje strukture tla i plodnosti tla
Tijekom 2020. godine nisu uočene najezde
organizama štetnih za bilje, a također nije uočeno
neprimjereno zbrinjavanje biljnih ostataka
Na području Općine Plitvička Jezera ne uzgaja
se u velikim količinama strne žitarice, leguminoze i
industrijsko bilje te se održavanje razine organske tvari
i humusa u tlu ne održava provođenjem trogodišnjeg
plodoreda. Također za 2020. godinu nisu poznati podaci
o korištenjem uzgoja biljaka za zelenu gnojidbu i
poboljšivače tla.
Prema podacima preuzetih iz ARKOD
evidencije na području Općine Plitvička Jezera ne
koristiti se u poljoprivrednu proizvodnju poljoprivredna
zemljišta s nagibom iznad 25%, a na terenima s
nagibom od 15% do 25% nema trajnih nasada. Obzirom
na navedene podatke nisu se provodile mjere zaštite od
erozije tla u 2020. godini.
Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa mjera
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina nije
se primjenjivala u 2020. godini.
U 2020. godini povećana je dojava građana
vezano uz zasjenjivanje susjednih međa te ostavljanja
životinjskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od
dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Plitvička Jezera“.
KLASA: 320-02/21-01/03
URBROJ: 2125/11-03-21-02
Korenica, 19, veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.

BROJ 2/21

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA JEZERA“

72

PRILOG - Obrazac 1: IZVJEŠĆE O PROVEDBI AGROTEHNIČKIH MJERA
ŽUPANIJA1 : LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA/GRAD 2: PLITVIČKA JEZERA
Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području Općine Plitvička Jezera 12182 ha
Prikaz agrotehničkih mjera i njihova provedba na području Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu
NAPOMENA/
Aktivne mjere
Broj
Da li se Nosioci nadzora provedbe Broj postupanja
poticanja
Redni
mjera na terenu osobe
mjera
nadzora
provedbe
(opomene/
Naziv agrotehničkih
broj
provodi,
agrotehničkih
pisana
mjera:
da/ne
mjera od strane
upozorenja/
općina/gradova
ostalo)
1.
2.
6.
7.
3.
4.
5.
1

2

3

4

5

minimalna razina
obrade i održavanja
poljoprivrednog
zemljišta povoljnim za
uzgoj biljaka
sprječavanje
zakorovljenosti i
obrastanja
višegodišnjim
raslinjem

Ne

POLJOPRIVREDNI
REDAR

Da

56
POLJOPRIVREDNI
REDAR

suzbijanje biljnih
bolesti i štetnika ,

Da

POLJOPRIVREDNI
REDAR

postupanje s biljnim
ostatcima

Ne

POLJOPRIVREDNI
REDAR

održavanje organske

0

WEB
0 STRANICA,
DRUŠTVENE
MREŽE
WEB
39 STRANICA,
DRUŠTVENE
MREŽE

0

WEB STRANICA,
DRUŠTVENE
MREŽE
WEB STRANICA,
0 DRUŠTVENE
MREŽE
WEB STRANICA,

OBRAZLOŽENJE
(određene
specifičnosti za
područje jedinice
lokalne samouprave/
grada)

Problemi u
provedbi
Pravilnika o
agrotehničkim
mjerama na terenu
8.

9.
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tvari i humusa u tlu,

Ne

POLJOPRIVREDNI
REDAR

0

održavanje povoljne
strukture tla

Ne

POLJOPRIVREDNI
REDAR

0

Ne

POLJOPRIVREDNI
REDAR

0

gnojidba mineralnim i
organskim gnojivima

Ne

POLJOPRIVREDNI
REDAR

0

odvodnje i
navodnjavanje

Ne

POLJOPRIVREDNI
REDAR

0

zaštita od erozije

0 DRUŠTVENE
MREŽE
WEB STRANICA,
0 DRUŠTVENE
MREŽE
WEB STRANICA,
0 DRUŠTVENE
MREŽE
WEB STRANICA,
0 DRUŠTVENE
MREŽE
WEB STRANICA,
0 DRUŠTVENE
MREŽE
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USITNJENA
ZEMLJA

Potpis odgovorne osobe i pečat:
OBJAŠNJENJE:
1.
Upisati: naziv županije
2.
Upisati: grad/općinu
3.
Upisati: da/ne kod svake mjere
4.
Nosioci nadzora provedbe mjera na terenu: upisati poljoprivredni redar/komunalni redar/poljoprivredni inspektor/nema
5.
Upisati broj provedenih nadzora za svaku mjeru
6.
Upisati broj postupanja -opomena/pisana upozorenja/ostalo
7.
Upisati na koji način općina/grad provodi aktivne mjere poticanja provođenja agrotehničkih mjera: oglasne ploče, web-stranica, društvene mreže,
organiziranje predavanja, suradnja sa savjetodavnom
8.
Opisati probleme sa kojima se općine/gradovi susreću na terenu
9.
NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave/grada): upisati specifičnosti ukoliko ih ima
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.) i
članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski
glasnik“ Ličko-senjske županije broj 03/18 i 08/18 te
Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 2/19 i 3/20),
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27.
redovnoj sjednici održanoj dana 19. veljače 2021.
godine donijelo je
Odluku o stjecanju nekretnine k.č.br. 12458 i
12132/2 u k.o. Korenica
Članak 1.
Ovom Odlukom o stjecanju nekretnine
dozvoljava se prijenos vlasništva u korist Općine
Plitvička Jezera nad nekretninom obuhvaćenom
katastarskom česticom broj 12458 u k.o. Korenica (u
naravi put) ukupne površine 328 m2, upisana u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Korenici u ZK
ulošku broj: ZP-270/15 i 108/16 k.o. Korenica, te
posjedovnom listu broj 1853, koju dosadašnji vlasnici:
Milena Ognjenović, Korenica, Josipa Jovića 39/1,
53230 Korenica i Mićo Vojvodić, Kalebovac 14, 53230
Korenica, daruju Općini Plitvička Jezera bez naknade i
bilo kakve protučinidbe.
Članak 2.
Ovom Odlukom dozvoljava se prijenos
vlasništva u korist Općine Plitvička Jezera nad
nekretninom obuhvaćenom katastarskom česticom broj
12132/2 u k.o. Korenica (namjena livada - u naravi put)
ukupne površine 195 m2, upisana u zemljišnim
knjigama Općinskog suda u Korenici u ZK ulošku broj:
ZP-490/05, ZP-377/78, ZP-108/16, ZP-1231/16, ZP1288/16 k.o. Korenica, te posjedovnom listu broj 1369,
koju dosadašnji vlasnik Velibor Vojvodić, Vinogradska
43, Sremski Karlovci, Srbija daruje Općini Plitvička
Jezera bez naknade i bilo kakve protučinidbe.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za zaključenje
ugovora o darovanju nekretnina iz članka 1. i 2. ove
Odluke.
Sve stručne, administrativne i tehničke poslove
u vezi provođenja ove Odluke odrađuje Jedinstveni
upravni odjel Općine Plitvička Jezera.
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Članak 4.
Općinsko vijeće i Općinski načelnik, stječu
nekretnine te upravljaju i raspolažu nekretninama u
vlasništvu Općine temeljem vlasničkih ovlasti, a pod
uvjetima i na način propisan zakonima i drugim
propisima Republike Hrvatske i ovom Odlukom, a sve
u interesu stvaranja uvjeta za razvoj Općine Plitvička
Jezera.
Članak 5.
Po provedbi Ugovora o darovanju u zemljišnim
knjigama iz članka 3. ove Odluke, darovana nekretnina
će se klasificirana kao nerazvrstana cesta upisati u
Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na
području Općine Plitvička Jezera
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 940-01/21-10/3
URBROJ: 2125/11-03-21-05
Korenica, 19. veljače 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike
Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19)
i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj
03/18 i 08/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička
Jezera 2/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Plitvička
Jezera na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 19.
veljače 2021. godine donijelo je
Odluku o imenovanju povjerenstva za uvođenje u
posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Plitvička
Jezera
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za
uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine
Plitvička Jezera
Povjerenstvo čini tri člana: po jedan predstavnik
pravne, geodetske i agronomske struke.
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Članak 2.
U Povjerenstvo za uvođenje u posjed
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:
1. Ana Karaula, predstavnik geodetske struke,
2. Milan Uzelac, predstavnik agronomske
struke,
3. Ana–Maria Marković, predstavnik pravne
struke.
Članak 3.
Povjerenstvo na osnovi sklopljenog Ugovora o
zakupu, zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 dana od
sklapanja Ugovora, odnosno po skidanju usjeva.
Povjerenstvo o uvođenju u posjed sastavlja
zapisnik.
Ako uvođenje u posjed nije moguće jer
dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija
predati posjed, Povjerenstvo je isto dužno proslijediti, s
prijedlogom naplate i predaje u posjed poljoprivrednog
zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na
postupanje.
Povjerenstvo sukladno Zakonu preuzima
posjed od zakupnika slijedom proteka roka na koji je
Ugovor sklopljen, odnosno svih oblika raskida
Ugovora.
Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Plitvička Jezera.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 021-05/21-02/1
URBROJ: 2125/11-03-21-81
Korenica, 19. veljača 2021. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.
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„ 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.plitvickajezera.hr

