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Korenica, 16. prosinac 2019. godine 
 
 
 
 

 



Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) 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), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 

_______  redovnoj sjednici   održanoj dana ___________    godine donijelo je  

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ULICA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

Članak 1. 

U Općini Plitvička Jezera imenuju se nova ulica u naselju Korenica:  

1. Ulica na k.č.br. 11778/2 i k.č.br. 11778/6 k.o. Korenica imenuje se u ULICA 128. 

BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SV. VID 

2. Ulica na k.č.br. 11778/5 i  k.č.br. 11778/7k.o. Korenica imenuje se u ULICA MARIJE 

JURIĆ ZAGORKE 

3. Ulica na k.č.br. 11769/3 k.o. Korenica imenuje se u ULICA IVE PEVALEKA 

4. Ulica na k.č.br. 11769/8 k.o. Korenica imenuje se u ULICA ĐORĐE RAPAJIĆA 

5. Ulica na k.č.br. 11783 k.o. Korenica imenuje se u ULICA MILKE TRNINA 

6. Ulica na k.č.br. 11784 k.o. Korenica imenuje se u ULICA PLJEŠEVIČKA 

 

Članak 2. 

Grafički prikaz ulica iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak 3. 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić, Ispostava za katastar nekretnina 

Korenica izvršit će u svojoj evidenciji upis promjene u skladu s člankom 1. ove Odluke i izvršiti 

korekciju kućnih brojeva. 

Članak 4. 

Nabavu natpisa ulica i njihovo postavljanje izvršit će Općina Plitvička Jezera. 

Članak 5. 

Nabavu pločica s kućnim brojevima i njihovo postavljanje izvršit će vlasnici/korisnici zgrada. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“. 

 

KLASA: 003-05/19-01/01 

URBROJ: 2125/11-03-19- 

Korenica,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA  

 

Predsjednik Vijeća 

Ante Bionda,



 

OBRAZLOŽENJE 
Pravni temelj za donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Grada Novska je čl. 9. st. 

1. Zakona o naseljima (NN 54/88) kojim je utvrđeno da ime naselja, ulica i trga određuje 

skupština općine (danas Gradsko vijeće) uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica (danas 

mjesnih odbora, odnosno Vijeća mjesnih odbora, kao nadležnog tijela) na čijem području se 

nalazi naselje, ulica, odnosno trg.  

Člankom 8. istog zakona također je propisano da naselja, ulice i trgovi mogu imati imena po 

geografskim i drugim pojmovima te po imenima i datumima koji su vezani za povijesne 

događaje ili osobe koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturnom i znanstvenom 

razvoju.  

Obzirom na navedeno, a na temelju članka 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

određivanje imena ulica i trgova na području Općine Plitvička Jezera KLASA: 003-05/19-

01/01 URBROJ:2125/11-03-19-03, 30.07.2019.god., Povjerenstvo je utvrdilo prijedlog za 

imenovanje ulica u naselju Korenica te je izradilo nacrt Odluke o imenovanju ulice na 

području Općine Plitvička Jezera.  

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje je dana 16.12.2019. godine prihvatilo prijedlog za 

imenovanje novih ulica na području naselja Korenica u k.o. Korenica od strane Povjerenstva 

za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Plitvička Jezera KLASA: 003-05/19-

01/01 URBROJ:2125/11-03-19-09, 16.12.2019.god 

 



 

 


