
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)  i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski 

glasnik“ Ličko-senjske županije broj 03/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 7. 

redovnoj sjednici održanoj  dana 19. travnja 2018. godine,  donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Plitvička Jezera 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Statut Općine Plitvička Jezera objavljen u 

„Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije broj 03/18. 

 

 

Članak 2. 

U članku 5. stavak 4. briše se. Stavak 5. postaje stavak 4. 

 

 

Članak 3. 

Članak 6. mijenja se i glasi:  

„Općina Plitvička Jezera će svečano obilježavati Dan Općine priređivanjem svečane sjednice 

Općinskog vijeća te drugim prigodnim svečanostima“. 

 

 

Članak 4. 

U članku 22. stavku 1.: 

− podstavku 5. riječi: „godišnje izvješće“ zamjenjuje se riječima: „godišnji izvještaj“. 

− podstavku 7. riječi: „raspolaganju ostalom imovinom“ zamjenjuje se riječima: „drugo 

raspolaganje imovinom“. 

 

 

Članak 5. 

U članku 60. stavku 2. riječi: „zadržati akt“ zamjenjuje se riječima: „obustaviti od primjene“. 

U članku 60. stavku 3. riječi: „tijelo središnje državne uprave ovlašteno za nadzor nad 

zakonitošću rada tijela lokalne samouprave“ brišu se, te se dodaju riječi: „predstojnika ureda 

državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta“. 

 

 

Članak 6. 

Članak 61. mijenja se i glasi:  

 „Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt 

predstojniku ureda 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 7. 

 

U čl. 66. iza riječi „djelokruga“ dodaju se riječi „osobito u svrhu pripreme projekata za 

povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije“. 

 

 

Članak 8. 

U članku 72. stavak 1. riječi: „udruge sa sjedištem na području Općine“ brišu se. 

 

 

Članak 9. 

U članku 87. stavku 2. riječi: „raspustiti vijeće“ zamjenjuju se riječima: „podnijeti prijedlog 

Općinskom vijeću za raspuštanje vijeća“ 

  

 

Članak 10. 

U članku 89. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se sa riječi: „gospodara“. 

 

 

Članak 11. 

U članku 90. stavak 3. podstavak 7. riječi: „i dotacije“ brišu se. 

 

 

Članak 12. 

U članku 104. stavak 2. riječi: „i nadziru“ brišu se. 

 

 

Članak 13. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 

 

 

KLASA: 012-03/18-01/01 

URBROJ: 2125/11-03-18-05 

Korenica, 19. travnja 2018. godine 

 

         

         Predsjednik Općinskog vijeća 

         Ante Bionda, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


