
Na temelju članka 22. stavak 1. podstavak 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe („Narodne novine“ broj: 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), članka 

15. Pravilnika o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička 

Jezera (KLASA: 011-01/19-01/01, URBROJ: 2125/11-03-19-04 od 27.02.2019.), te 

članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 

3/18 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 14. redovnoj sjednici održanoj dana 

27.02.2019.godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe  

provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

 

 

Članak 1.  
Ovom Odlukom određuju se uvjeti korištenja i visina najma za korištenje nekretnina 

vlasništvu Općine Plitvička Jezera za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe i to:  

- prostor općinske vijećnice Općine Plitvička Jezera na adresi Trg sv. Jurja br.6. 

- prostor KIC-a na adresi Trg sv. Jurja br.19.  

 

 

Članak 2.  

Nekretnine iz članka 1. daju se na korištenje temeljem pisanog zahtjeva koji se podnosi 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije pet (5) dana prije dana za 

koji se traži korištenje prostora.  

 Zahtjev za korištenje prostora obavezno sadrži:  

- naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva, političke stranke ili kandidata,  

- OIB podnositelja zahtjeva, te 

- dan i vrijeme korištenja prostora i svrha za koju se prostor traži.  

 Po razmatranju zahtjeva Jedinstveni upravni odjel izdati će odobrenje za korištenje 

poslovnog prostora.  

 

 

Članak 3.  
Korisnici prostora dužni su poštivati odobrene termine i uvjete korištenja prostora, te se u 

prostor ne mogu unositi namještaj i oprema, osim slika, promidžbenih materijala, nastavnih 

pomagala i sličnih predmeta koji korisniku služe za vrijeme korištenja prostora, koje je po 

završetku sastanka/skupa dužan ukloniti te prostor ostaviti u prvobitnom stanju.  

 

 

Članak 4.  

Visina najma određuje se u iznosu od 50,00 kn po održanom sastanku ili skupu, koje je 

korisnik prostora dužan uplatiti na žiro račun Općine Plitvička Jezera IBAN broj: HR 

4923400091845500007, poziv na broj:  HR 68 7706 – OIB. 

 

 

 

 

 



Članak 5.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave, a objaviti će se u Službenom 

glasniku Ličko-senjske županije.   

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

KLASA: 011-01/19-01/01 

URBROJ: 2125/11-03-19-06 

Korenica, 27.02.2019.god. 

         Predsjednik Vijeća  

         Ante Bionda, v.r. 


