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I. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

Temeljem članka 3. Odluke o izdavanju 

službenog glasila Općine Plitvička Jezera («Županijski 

glasnik Ličko-senjske županije» br. 25/18) te članka 52. 

Statuta Općine Plitvička Jezera («Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21), općinski načelnik 

donosi 

 

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju uredništva 

„Službenog glasnika Općine Plitvička Jezera“ 

 

Članak 1. 

U Odluci o imenovanju uredništva „Službenog 

glasnika Općine Plitvička Jezera“ u članku 1. točka 3. 

mijenja se na način da se umjesto dosadašnjeg urednika 

Franje Anđić kao urednica imenuje Ana Karaula, 

dipl.ing.geod. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

 

KLASA: 008-01/18-01/02 

URBROJ: 2125/11-01/01-21-07 

Korenica, 28.05.2021. god. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Kovač, v.r. 

Na temelju III. Poglavlja, točke 6b., podtočke 4. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. 

godini („Narodne novine“, broj 4/21) i članka 52. 

Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera broj 2/21), Općinski načelnik 

Općine Plitvička Jezera donosi 

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od 

požara na području Općine Plitvička Jezera  u 

protupožarnoj sezoni u 2021. godini 

 

Članak 1. 

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od 

požara na području Općine Plitvička Jezera koji su 

uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine, odnosno 

koji su izvršitelji zadataka temeljem 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, Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja 

požara i Plana korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova. 

Članak 2. 

Subjekti zaštite od požara na području Općine Plitvička 

Jezera uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine 

su: 

 Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera, 

 Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera,  

 Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička 

Jezera,  

 JVP Pl. Jezera, 

 DVD Plitvička Jezera,  

 N.P. Plitvička Jezera, 

 Stožer civilne zaštite Općine Plitvička 

Jezera, 

 vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma 

i šumskih površina, 

 tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku 

građevinsku mehanizaciju iz Plana 

korištenja teške građevinske mehanizacije 

za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova na 

području Općine Plitvička Jezera, 

 tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje 

građevina i površina za koje prijeti opasnost 

od nastajanja i širenja požara,  

 Hrvatske šume – UŠP Gospić – Šumarija 

Korenica, 

 Postaja granične policije Korenica. 

 

Članak 3. 

Subjekti zaštite od požara iz članka 2. ovoga 

Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2021. godine 

izvršenjem zadataka iz Planova navedenih u članku 1. 

ovog Plana. 

Članak 4. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

KLASA: 810-01/21-01/02 

URBROJ: 2125/11-01/02-21-08 

Korenica, 28. svibnja 2021. god. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Kovač, v.r. 
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Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od 

požara („Narodne novine“, broj 92/10), a vezano uz 

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. 

godini („Narodne novine“, broj 4/21) i članka 52. 

Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera broj 2/21) Općinski načelnik 

Općine Plitvička Jezera donosi 

 

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za  

žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja  

protupožarnih putova u 2021. godini 

 

Članak 1. 

U svrhu protupožarne zaštite na području 

Općine Plitvička Jezera, poglavito protupožarne zaštite 

šuma i šumskog zemljišta na području Općine Plitvička 

Jezera, donosi se Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 

probijanja protupožarnih putova, a u cilju sprečavanja 

širenja i zaustavljanja požara. 

 

Članak 2. 

Teška građevinska mehanizacija koristi se u 

slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema vatrogasnih 

postrojbi, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih 

subjekata koji se angažiraju od strane Republike 

Hrvatske ili Ličko-senjske županije. 

Općinski načelnik ili osoba koju on za to 

ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika ili 

njegovog zamjenika, dužna je aktivirati tešku 

građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih 

putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.  

Vatrogasni zapovjednik, odnosno njegov 

zamjenik, određuje vrijeme, vrstu i obim korištenja 

teške građevinske mehanizacije. 

 

Članak 3. 

Teška građevinska mehanizacija se angažira 

prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili 

prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera. 

Subjekti s područja Općine Plitvička Jezera koji 

raspolažu s materijalno tehničkim sredstvima su: 

1. Komunalac d.o.o. Korenica 

2. Vodovod d.o.o. Korenica 

3. Lika ceste d.o.o. Gospić, nadcestarija 

Korenica 

4. JUNP Plitvička Jezera 

5. Prijevoz Plitvice 

6. Prijevoznički obrt Marijo, vl. Marijo 

Šapina 

7. G.T.I. d.o.o., vl. Ivica Vuković 

8. Macola, pilana 

9. Obrt za izradu šumskih sortimenata vl. 

Dragan Šapina 

10. OPG Boško Krga 

11. OPG Milenko Prica 

Članak 4. 

Naknada troškova uporabe teške građevinske 

mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada 

na odgovarajućem stroju, uključujući troškove 

transporta do požarišta i povratak. 

 

Članak 5. 

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s 

požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava 

žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže 

potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg 

ovjerava vatrogasni zapovjednik, odnosno njegov 

zamjenik ili druga od njih ovlaštena osoba. 

 

Članak 6. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,  a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

 

KLASA: 810-01/21-01/02 
URBROJ: 2125/11-01/02-21-06 

Korenica, 28. svibnja 2021. god. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Kovač, v.r. 

Na temelju III. Poglavlja, točke 8. Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini 

(„Narodne novine“, broj 4/21)  i članka 52. Statuta 

Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine 

Plitvička Jezera broj 2/21), Općinski načelnik Općine 

Plitvička Jezera donosi 

 

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i 

površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i 

širenja požara 

 

Članak 1. 

Ovim Planom određuju se građevine i površine 

za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na 

području Općine Plitvička Jezera, a posebno 

poljoprivredne površine za vrijeme žetve i vršidbe, kao 

i šumske površine za vrijeme ljetnog perioda, te mjere 
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motrenja, čuvanja i ophodnje navedenih građevina i 

površina. 

 

Članak 2. 

Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i 

neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim 

površinama i građevinama.  

 

Članak 3. 

Građevine i površine na području Općine 

Plitvička Jezera za koje prijeti opasnost od nastajanja i 

širenja požara su: 

 NP Plitvička Jezera: 

 šume, 

 livade i pašnjaci, 

 objekti 

Riješeno Procjenom ugroženosti i Planom zaštite NP. 

 benzinske pumpe: 

 INA d.d., BP Korenica, Zagrebačka 32, 

53230 Korenica, 

 trgovina s  pesticidima i umjetnim gnojivom, 

 kemijski proizvodi – pesticidi i umjetno 

gnojivo, 

 individualne poljoprivredne površine, 

 šume i šumske površine pod upravom 

Hrvatskih šuma, 

 privatne šume i šumske površine. 

 

Članak 4. 

Motrenje, čuvanje i ophodnju građevina i 

površina iz članka 3. provode službe zaštite u pravnim 

osobama (ophodnje NP Pl. Jezera temeljem svojih 

planova), ophodnje i motritelji sa određenih 

motriteljskih mjesta Hrvatskih šuma – UŠP Gospić – 

Šumarija Korenica, vatrogasne postrojbe i komunalni 

redar Općine Plitvička Jezera. 

 

Članak 5. 

Za građevine i površine iz članka 3. ovog Plana 

trebaju se poduzeti slijedeće mjere preventivne zaštite, 

motrenja, čuvanja i ophodnje: 

 poduzimanje mjera za dovođenje i 

održavanje u ispravnom stanju 

postrojenja, instalacija i uređaja kao 

njihov tehnički pregled, 

 uklanjanje otpada iz zatvorenih i 

otvorenih prostora koji je nastao u 

procesu proizvodnje i odlaganja istoga 

na posebno za to određeno mjesto, 

 uklanjanje suvišnih predmeta iz 

prostorija koji mogu predstavljati 

opasnost za nastajanje i širenje požara 

ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz 

ugroženih područja, 

 održavanje i omogućavanje brzog 

pristupa vanjskim hidrantima, 

 održavanje slobodnog pristupa 

vatrogasnim aparatima i uređajima, 

 dovođenje u ispravno stanje postojeće 

vatrogasne opreme i sredstava za 

gašenje požara te postavljanje istih za 

na to određena mjesta, 

 izvođenje odgovarajućih uređaja i 

instalacija za dojavu i gašenje požara, 

 osiguravanje vatrogasnih dežurstava u 

vanjskim prostorima. 

Uz preventivne mjere navedene u prethodnom 

stavku svi sudionici zaduženi za provedbu istih dužni su 

poduzimati i mjere čuvanja te organiziranja 

motriteljsko-dojavnih službi opremljenih s 

odgovarajućim sredstvima, opremom i ljudstvom za 

gašenje požara. 

Sredstva za provedbu planova motrenja 

dojavnih službi osigurat će pravne osobe iz članka 4. 

koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine 

kojima upravljaju, dok se sredstva za istu namjenu za 

fizičke osobe osiguravaju u Proračunu Općine Plitvička 

Jezera ukoliko će biti osigurana sredstva. 

 

Članak 6. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

 

KLASA: 810-01/21-01/02 

URBROJ: 2125/11-01/02-21-05 

Korenica, 28. svibnja 2021. god. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Kovač, v.r. 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 

118/18, 31/20, 20/21), članka 5. i 7. Pravilnika o sastavu 

stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne 

zaštite („Narodne novine“, broj 126/19, 17/20) i članka 

52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera“, broj 2/21) općinski načelnik 

Općine Plitvička Jezera donosi 
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Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, 

zamjenika načelnika i članova  Stožera civilne 

zaštite Općine Plitvička Jezera 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite 

Općine Plitvička Jezera te se imenuju načelnik, 

zamjenika načelnika i članovi Stožera.  

 

Članak 2. 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o 

mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija 

plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom 

području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, 

obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže 

donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

Članak 3. 

U Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera 

imenuju se:  

1. Milan Prica, zamjenik načelnika Općine 

Plitvička Jezera iz reda pripadnika nacionalne 

manjine – načelnik Stožera,  

2. Ivan Pejkunović, zapovjednik Javne vatrogasne 

postrojbe Plitvička Jezera – zamjenik načelnika 

Stožera,  

3. Goran Matijević, načelnik Postaje granične 

policije Korenica - član,  

4. Ivan Furlan, ravnatelj Doma zdravlja Korenica 

– član,  

5. Ana Rapo, direktorica Komunalca d.o.o. i 

Vodovoda Korenica d.o.o. – član,  

6. Željka Brozović, ravnateljica Srednje škole 

Plitvička Jezera - član 

7. Terezija Užarević, ravnateljica Šumarije 

Korenica – član,  

8. Anita Ugarković, ravnateljica Općinskog 

društva Crvenog križa Plitvička Jezera – član,  

9. Joso Živković, voditelj Službe Civilne zaštite 

Gospić – član,  

10. Josip Brozičević, Hrvatska gorska služba 

spašavanja – član,  

11. Ivan Galešić, odgovorna osoba Likacesta, 

Nadcestarija Korenica – član,  

12. Josipa Matanić, Javna ustanova nacionalni park 

Plitvička Jezera – član,  

13. Nikola Rendulić, HEP ODS d.o.o., Elektrolika 

Gospić – član,  

14. Dijana Jurković, Zavod za hitnu medicinu 

Ličko-senjske županije – član. 

 

Članak 4. 

Način rada Stožera civilne zaštite uređen je 

Poslovnikom, kojeg donosi općinski načelnik Općine 

Plitvička Jezera.   

Članak 5. 

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite 

nalaže načelnik Stožera, a provodi se prema usvojenom 

Planu djelovanja civilne zaštite Općine Plitvička Jezera.  

 

Članak 6. 

Članovi Stožera civilne zaštite mobiliziraju se 

vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, sukladno Shemi 

mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Plitvička 

Jezera koju donosi općinski načelnik Općine Plitvička 

Jezera i dio je Plana djelovanja civilne zaštite Općine 

Plitvička Jezera.  

Članak 7. 

Sjednice Stožera civilne zaštite saziva i vodi 

načelnik Stožera  civilne zaštite. Iznimno, u slučaju 

spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva 

i vodi zamjenik načelnika Stožera.  

 

Članak 8. 

Općina Plitvička Jezera obavlja administrativne 

i tehničke poslove te osigurava rad Stožera civilne 

zaštite.   

Članak 9. 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 

(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“, broj 1/19).  

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“.  

 

KLASA: 810-06/21-01/01                                                                

URBROJ: 2125/11-02/01-21-18 

Korenica, 08.06.2021. god. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Kovač, v.r. 
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II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

PLITVIČKA JEZERA 

 

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 

98/19 i 144/20), te članaka 20. i 44. Statuta Općine 

Plitvička jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička 

Jezera“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička 

Jezera, na konstituirajućoj sjednici održanoj 07. lipnja 

2021. godine donijelo je 

 

Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva 

 

Članak 1. 

U Mandatno povjerenstvo izabrani su: 

 1. Franjo Anđić – za predsjednika 

2. Sandra Skender – za članicu 

           3. Jovo Bubalo – za člana.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Plitvička Jezera“. 

 

KLASA: 023-01/21-01/05  

UR. BROJ: 2125/11-03-21-07 

Korenica, 07.06.2021. god. 

 

PREDSJEDATELJ SJEDNICE OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

Klara Orlić, v.r. 

Na temelju članka 20. Statuta Općine Plitvička 

Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 

2/21) te članka 4. stavak 2. Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (Službeni 

glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) Općinsko 

vijeće Općine Plitvička Jezera na konstituirajućoj 

sjednici održanoj dana 07.06.2021. godine donijelo 

slijedeći je 

 

Zaključak 

 

1. Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva 

o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća 

Općine Plitvička Jezera i imenima izabranih članova, o 

članovima  Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s 

dužnošću člana Vijeća, nastupu mirovanja mandata te o 

određivanju zamjenika člana Vijeća. 

 

2. Slijedom odredbi točke 1. ovoga Zaključka, utvrđuje 

se da su na konstituirajućoj sjednici verificirani mandati 

sljedećih članova Općinskog vijeća Općine Plitvička 

Jezera i to: 

1) ANTE BIONDA 

2) MARKO MARAČIĆ 

3) SANDRA SKENDER 

4) MAJA MILJANOVIĆ 

5) DIJANA MLINARIĆ 

6) IVANA BILEN 

7) MARTINA ROSANDIĆ 

8) FRANJO ANĐIĆ (umjesto Ante 

Kovač – općinskog načelnika 

kojemu mandat   miruje po sili 

Zakona) 

9) MARKO STARČEVIĆ,  

10) JOSIPA MATANIĆ 

11) IVICA JANDRIĆ 

12) JOVO BUBALO (umjesto Milana 

Prica – zamjenika općinskog 

načelnika iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine kojemu mandat 

miruje po sili Zakona) 

13) ZDENKO MIŠIĆ. 

 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera. 

 

KLASA: 023-01/21-01/05 

UR.BROJ: 2125/11-03-21-09 

Korenica, 07.06.2021. god. 

 

PREDSJEDATELJ SJEDNICE OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

Klara Orlić, v.r. 

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20), te članaka 20. i 45. Statuta Općine Plitvička 

jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj 

2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera, na 

konstituirajućoj sjednici održanoj 07. lipnja 2021. 

godine donijelo je 

 

Odluku o izboru Povjerenstva za izbor i 

imenovanja 

 

Članak 1. 

 U Povjerenstvo za izbor i imenovanja izabrani 

su: 
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1. Maja Miljanović - za predsjednika 

2. Marko Maračić - član 

3. Dijana Mlinarić - član 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

 

KLASA: 023-01/21-01/05  

UR. BROJ: 2125/11-03-21-12 

Korenica, 07.06.2021. god. 

 

PREDSJEDATELJ SJEDNICE OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

Klara Orlić, v.r. 

Na temelju članka 34. stavak 1. i članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članaka 20. i 29. 

Statuta Općine Plitvička jezera („Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera“ broj 2/21) Općinsko vijeće 

Općine Plitvička Jezera, na konstituirajućoj sjednici 

održanoj 07. lipnja 2021. godine donijelo je 

 

Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Plitvička Jezera 

 

Članak 1. 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Plitvička Jezera izabran je: ANTE BIONDA.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

 

KLASA: 023-01/21-01/05  

UR. BROJ: 2125/11-03-21-15 

Korenica, 07.06.2021. god. 

 

PREDSJEDATELJ SJEDNICE OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

Ante Bionda, v.r. 

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. te članka 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članaka 20. i 29. 

Statuta Općine Plitvička jezera („Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera“ broj 2/21) Općinsko vijeće 

Općine Plitvička Jezera, na konstituirajućoj sjednici 

održanoj 07. lipnja 2021. godine donijelo je 

 

Odluku o izboru dva potpredsjednika Općinskog 

vijeća Općine Plitvička Jezera 

 

Članak 1. 

Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine 

Plitvička Jezera izabrani su:  

1. JOVO BUBALO – za potpredsjednika iz 

reda predstavničke većine,  

2. MARKO STARČEVIĆ – za 

potpredsjednika iz reda predstavničke 

manjine. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

KLASA: 023-01/21-01/05  

UR. BROJ: 2125/11-03-21-16 

Korenica, 07.06.2021. god. 

 

PREDSJEDATELJ SJEDNICE OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

Ante Bionda, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



„ SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA“ 

Službeno glasilo Općine Plitvička Jezera 

 
Nakladnik: 

Općina Plitvička Jezera 

 

 
Glavni i odgovorni urednik 

Pomoćnica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela: 

Marija Vlašić, mag. iur. 

 
Urednica: 

Ljiljana Hrgota, mag.oec. 

 
Urednica: 

Ana Karaula, dipl.ing.geod. 

 
Sjedište uredništva: 

Općina Plitvička Jezera 

Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica 

Telefon: 053/776-018 

Faks: 053/776-175 

e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr 

www.plitvicka-jezera.hr 

 

 

 
 

„ Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ izlazi prema potrebi. 

 
„ Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ objavljuje se i na web stranici: www.plitvicka- 

jezera.hr 
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