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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 110. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski 
glasnik“ Ličko-senjske Županije br. 3/18 i 8/18), te članka 66. Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10, 3/18) 
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise daje prijedlog 

 
O D L U K E 

o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera 
 

Članak 1. 
 Članak 69. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ 
Ličko-senjske županije br. 26/10 i 3/18) mijenja se i glasi: 
 

„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 obkave 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. 
 

Članak 2. 
 Ostale odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski 
glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 26/10 i 3/18) ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera stupa na 

snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera". 
 

Članak 4. 
 Ovaj prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika dostavlja se Općinskom vijeću na 
usvajanje. 
 
Klasa: 021-05/18-01/03 
Urbroj: 2125/11-03-19-09 
Korenica,20.02.2019.godine 
 

Predsjednik Povjerenstva: 
Slobodan Dražić, v.r. 
 
     

O b r a z l o ž e n j e : 
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 
28.11.2018. godine donijelo Odluku o izdavanju službenog glasila Općine Plitvička Jezera 
(Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 25/18), u svrhu objavljivanja odluka i drugih 
općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Plitvička 
Jezera (dalje u tekstu: Statut), donosi Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera (dalje u tekstu: 
Općinsko vijeće), a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi koje propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i drugih akata 
Općinskog vijeća, općinskog načelnika, njihovih radnih tijela čije je objavljivanje određeno 
zakonom, Statutom ili aktima koje su donijeli Općinsko vijeće i općinski načelnik te drugim 
propisima.   
Obzirom da je člankom 69. Poslovnika propisano da se akti objavljuju u Županijskom 
glasniku, te u stavku 2. stoji da akti iznimno mogu stupiti na snagu danom objave, što je 
protivno čl. 73.st.4. Zakona o JLP(R)S, nužno je donijeti ovu Odluku o izmjeni Poslovnika. 


