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U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovog članka, pripadaju političkoj
stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje
su udruživanjem prestale postojati.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
PLITVIČKA JEZERA
Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ( „Narodne novine“, br. 24/11, 61/11, 27/13,
02/14, 96/16 i 70/17 ) i članka 22. Statuta Općine
Plitvička Jezera ( „Županijski glasnik“ Ličko-senjske
županije br. 3/18 i 8/18), Općinsko vijeće Općine
Plitvička Jezera na 14. redovnoj sjednici održanoj dana
27.02.2019.godine, donijelo je

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine
Plitvička Jezera utvrđuje se iznos sredstava od 6.340,00
kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine
Plitvička Jezera podzastupljenog spola pripada i pravo
na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za
svakog zastupnika odnosno naknada od 634,00 kn.

Odluku o raspoređivanju sredstava proračuna
Općine Plitvička jezera za redovito financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019.
godini

Članak 5.
Političkim
strankama
zastupljenim
u
Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera raspoređuju
se sredstva osigurana u Proračunu Općine Plitvička
Jezera za 2019. godinu sukladno članku 4. ove Odluke
u iznosima kako slijedi:

Članak 1.
Ovom
Odlukom
uređuje
se
način
raspoređivanje sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s
nezavisnih lista (nezavisni vijećnik) zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera.
Sredstva za rad iz st.1. ovog članka osiguravaju
se u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu
R 003, konto 381- Tekuće donacije u novcu političkim
strankama u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn.

-Hrvatska demokratska zajednica-HDZ i Hrvatska
stranka prava dr. Ante Starčević- HSP AS (5 vijećnika i
1 vijećnica)
=38.674,00 kn
-Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Ante
Kovač
-vijećnik Ante Bionda = 6.340,00 kn
-vijećnik Marko Maračić = 6.340,00 kn
-vijećnica Maja Miljanović = 6.974,00 kn
-vijećnica Sandra Skender = 6.974,00 kn
-Samostalna demokratska srpska stranka- SDSS ( 2
vijećnika) = 12.680,00 kn
-partija Hrvatske- SDP, Hrvatska seljačka stranka- HSS
i Hrvatska narodna stranka-HNS (1 vijećnica)
= 6.974,00 kn

Članak 2.
Pravo na financiranje iz članka 1. ove Odluke
imaju političke stranke i nezavisne liste koje imaju
najmanje jednog člana u Općinskom vijeću.
Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke
politička stranka i nezavisni član Općinskog vijeća
može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih
programom i statutom političke stranke odnosno
programom nezavisne liste.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se
na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana Općinskog
vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci ili pojedinoj
nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća Općine Plitvička Jezera.
Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon
konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni
članstvo u političkoj stranci ili nezavisni član pristupi
političkoj stranci financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju
političkoj stranci ili nezavisnoj listi kojoj je član
pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
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-

Članak 6.
Raspoređena sredstva iz članka 5. ove Odluke
doznačit će se političkim strankama na njihove
žiroračune, a nezavisnom vijećniku na njegov poseban
žiroračun, tromjesečno u jednakim iznosima, na sljedeći
način:
u veljači 2019. godine za razdoblje siječanj-ožujak
2019.godine,
u svibnju 2019. godine za razdoblje travanj-lipanj
2019.godine,
u kolovozu 2019.godine za razdoblje srpanj-rujan
2019.godine,
u studenom 2019.godine za razdoblje listopad-prosinac
2019.godine.
Obvezuje se Odsjek za proračun, financije i
računovodstvo da s pozicije R003, konto 381, iznose
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sredstava iz čl.5. ove Odluke doznačuje na žiroračune
pojedine političke stranke odnosno nezavisnog
kandidata u propisanim rokovima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera“.
KLASA: 011-01/19-01/01
URBROJ: 2125/11-03-19-05
Korenica, 27.02.2019.god.
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ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i
financijskim planom.
Članak 4.
Sredstva za redovito godišnje financiranje
Subjekata osiguravaju se iz proračuna Općine Plitvička
Jezera u iznosu koji se određuje za svaku godinu za koju
se proračun donosi.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera imaju
Subjekti koji imaju člana u predstavničkom tijelu
Općine Plitvička Jezera.

Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.
Na temelju Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj:
24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17 – u daljnjem
tekstu Zakon), te članka 22. Statuta Općine Plitvička
Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.
3/18 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na
14. redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2019.godine,
donijelo je
Pravilnik o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuje način redovitog
godišnjeg financiranja političkih stranaka, nezavisnih
zastupnika, članova predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera izabranih s liste grupe birača,
nezavisnih lista, odnosno lista grupa birača i kandidata,
te financiranje izborne promidžbe političkih stranaka,
nezavisnih lista, odnosno lista grupa birača i kandidata
na izborima za općinskog načelnika, te za članove
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera (u
daljnjem tekstu Subjekti).
Članak 2.
Financiranjem se smatra stjecanje financijskih
sredstava te pružanje usluga ili davanje proizvoda bez
naplate, u svrhu potpore i promicanja političkog
djelovanja te trošenje financijskih sredstava, odnosno
korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u
skladu sa Zakonom.
Članak 3.
Subjekti se mogu financirati iz sredstava
proračuna Općine Plitvička Jezera, na način i pod
uvjetima utvrđenima Zakonom i ovim Pravilnikom, a
sredstva iz proračuna mogu koristiti isključivo za

Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ovog Pravilnika
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu
Općine Plitvička Jezera, tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih
članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera.
Ukoliko pojedinom članu (ili članovima)
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera nakon
konstituiranja predstavničkog tijela, prestane članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka ostaju
političkoj stranci kojoj je član predstavničkog tijela
pripadao u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela
Općine Plitvička Jezera.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj
stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje
su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član predstavničkog tijela
Općine Plitvička Jezera izabran s liste grupe birača,
nakon konstituiranja predstavničkog tijela, postane član
političke stranke koja participira u predstavničkom
tijelu Općine Plitvička Jezera, sredstva za redovito
godišnje financiranje iz proračuna Općine ostaju tom
članu predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera
izabranom s liste grupe birača, te se na istog i nadalje
primjenjuju sve odredbe ovoga Pravilnika koje se
odnose na nezavisne zastupnike, odnosno članove
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera izabrane s
liste grupe birača.
Članak 6.
Za svakoga izabranog člana predstavničkog
tijela Općine Plitvička Jezera podzastupljenog spola,
političkim strankama pripada i pravo na naknadu u
visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera, a
određenog u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika.
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Članak 7.
Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna
Općine Plitvička Jezera prema članku 5. stavku 1. ovoga
Pravilnika donosi predstavničko tijelo Općine Plitvička
Jezera.
Raspoređena sredstva doznačuju se na
žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun
člana predstavničkog Općine Plitvička Jezera izabranog
s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima, a
koji račun su nezavisni zastupnici i članovi
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera izabrani s
liste grupe birača dužni otvoriti za redovito financiranje
svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15 dana od
početka mandata.
Članak 8.
Nezavisni članovi predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera izabrani s liste grupe birača koji nakon
isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera ili im
mandat prestane prije isteka vremena na koji su
izabrani, dužni su u roku od 60 dana, od dana
konstituiranja novog saziva predstavničkog tijela
odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na
koji su izabrani, vratiti u proračun Općine Plitvička
Jezera:
•
neutrošena financijska sredstva dobivena iz
proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito godišnje
financiranje njihove djelatnosti te
•
novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine
nabavljene sredstvima dobivenim iz proračuna Općine
Plitvička Jezera za redovito godišnje financiranje
njihove djelatnosti, a koji iznos tržišne protuvrijednosti
utvrđuje Ministarstvo financija prema tržišnoj
vrijednosti te imovine u vrijeme povrata novčanog
iznosa.
Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 2. ovoga
članka, nezavisni članovi predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera izabrani s liste grupe birača iz stavka 1.
ovoga članka, mogu imovinu nabavljenu sredstvima
dobivenim iz proračuna Općine Plitvička Jezera za
redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti,
vratiti na raspolaganje Općini Plitvička Jezera.
Nezavisni članovi predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera izabrani s liste grupe birača iz stavka 1.
ovoga članka, neutrošena financijska sredstva dobivena
iz donacije, mogu u roku iz stavka 1. ovoga članka
donirati za opće društvene potrebe, a ako sredstva nisu
donirana, podliježu oporezivanju sukladno posebnim
propisima.
Nezavisni članovi predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera izabrani s liste grupe birača iz stavka 1.
ovog članka, dužni su zatvoriti poseban račun za
redovito financiranje svoje djelatnosti najkasnije u roku
od 6 mjeseci, od dana konstituiranja novog saziva
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predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera, odnosno
od prestanka mandata prije isteka vremena na koji su
izabrani.
Članak 9.
Političke stranke, kandidati i nezavisne liste,
odnosno liste grupe birača imaju pravo na naknadu
troškova izborne promidžbe iz proračuna Općine
Plitvička Jezera na način i pod uvjetima utvrđenim
Zakonom.
Članak 10.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe
iz proračuna Općine Plitvička Jezera imaju:
•
političke stranke i liste grupe birača koje na
izborima za članove predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera dobiju najmanje jednog člana
predstavničkog tijela,
•
kandidati koji na izborima za općinskog
načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10%
važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su
izašli na izbore,
•
kandidati koji na izborima za zamjenika
općinskog načelnika koji se biraju iz reda nacionalnih
manjina, dobiju najmanje 10% važećih glasova birača
od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.
Članak 11.
Visinu naknade troškova iz članka 10. ovog
Pravilnika utvrđuje Vlada Republike Hrvatske
odlukom, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o
raspisivanju izbora. Odluka Vlade objavljuje se u
»Narodnim novinama«.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka o visini
naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika
Grada Zagreba te zamjenika općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda
nacionalnih manjina i za izbor članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave primjenjuje se i na prijevremene izbore te
na dopunske izbore.
Članak 12.
Naknada
troškova
izborne
promidžbe
kandidatima i nezavisnim listama, odnosno listama
grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata,
odnosno nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste
grupe birača, otvoren za financiranje troškova izborne
promidžbe.
Naknada
troškova
izborne
promidžbe
političkim strankama isplaćuje se na poseban račun
političke stranke otvoren za financiranje troškova
izborne promidžbe.
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Sredstva za naknadu troškova izborne
promidžbe za izbor članova predstavničkog tijela
Općine Plitvička Jezera raspoređuju se političkim
strankama i listama grupe birača, razmjerno broju
članova predstavničkog tijela koje je dobila pojedina
politička stranka, odnosno lista grupe birača.
Sredstva za naknadu troškova izborne
promidžbe za izbor općinskog načelnika, te za izbor
zamjenika općinskog načelnika koji se biraju iz reda
nacionalnih manjina raspoređuju se razmjerno
dobivenim glasovima.
Sredstva za naknadu troškova izborne
promidžbe isplaćena na poseban račun nositelja
nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača,
odnosno na poseban račun kandidata za općinskog
načelnika, raspoređuju se između kandidata na
nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača, odnosno
između kandidata za općinskog načelnika i kandidate za
njihove zamjenike sukladno njihovom sporazumu, a ako
sporazum nije zaključen, na jednake dijelove.
Subjekti kojima je naknada troškova izborne
promidžbe uplaćena na njihov poseban račun, mogu
naknadu troškova izborne promidžbe, odnosno iznos
naknade koji je preostao nakon podmirenja troškova
izborne promidžbe, uplatiti na središnji račun političke
stranke koja ih je kandidirala. Navedena uplata ne
smatra se donacijom.
Članak 13.
Naknada iz članka 12. stavka 1. i 2. ovog
Pravilnika isplatit će se u roku od 60 dana od dana
objave konačnih službenih rezultata izbora.
Članak 14.
Zabranjuje se financiranje Subjekata od strane:
•
stranih država, stranih političkih stranaka,
stranih pravnih osoba,
•
državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba
s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u kojima Općina Plitvička Jezera ima udjele ili
dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Općine
Plitvička Jezera,
•
udruga radnika i poslodavaca,
•
udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili
predstavljaju dužnosnici Općine Plitvička Jezera,
•
vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih
neprofitnih udruga i organizacija,
•
fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi
postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema
proračunu ili zaposlenicima,
•
Općina Plitvička Jezera, osim u slučajevima i na
način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom.
Zabranjuju se donacije iz neimenovanih
(anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih

18

(anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u
trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru,
odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne
može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije
putem SMS poruka, telefonskih govornih automata).
Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u
obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).
Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora
prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, Subjekti su
dužni odmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i
Državnom izbornom povjerenstvu, odnosno Državnom
izbornom povjerenstvu eventualne donacije za
financiranje izborne promidžbe, a iznos vrijednosti
takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna
najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.
Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka,
zabrana financiranja Subjekata (od strane stranih
država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih
osoba čija je osnovna djelatnost edukacija u razvoju i
promicanju demokratskih načela), ne odnosi se na
financiranje programa namijenjenih za edukaciju.
Članak 15.
Korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu
Općine Plitvička Jezera za isticanje plakata i drugog
promidžbenog materijala za političko djelovanje, kao i
za održavanje predizbornih skupova, od strane
političkih stranka, nezavisnih članova predstavničkog
tijela Općine Plitvička Jezera izabranih s liste grupe
birača, nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i
kandidata, može se odobriti samo uz odgovarajuću
naplatu, koja se utvrđuje posebnom odlukom.
Članak 16.
Subjektima kojima se sredstva za financiranje
izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun,
dužni su u roku od sedam (7) dana, nadležnom izbornom
povjerenstvu dostaviti izvješće o primljenim
donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješće
o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, s
ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća.
Subjekti su dužni izvješća iz stavka 1. ovoga
članka javno objaviti na svojim web-stranicama,
odnosno na web-stranicama političke stranke koja je
predložila kandidata ili putem dnevnog tiska (za lokalne
izbore u lokalnom tisku), najkasnije u roku od 48 sati od
isteka roka iz stavka 1. ovoga članka u trajanju od
najmanje 30 dana.
Članak 17.
Subjekti - članovi predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera, koji su u prvih šest mjeseci tekuće
godine primili donacije, dužni su najkasnije do 15.
srpnja tekuće godine, javno objaviti na svojim webstranicama, izvješće o donacijama koje su, za potporu
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njihova političkog djelovanja, primili u prvih šest
mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće), sa
specificiranim podacima.
Subjekti - članovi predstavničkog tijela Općine
Plitvička Jezera koji u prvih šest mjeseci tekuće godine
nisu primili donacije, dužni su u roku iz stavka 1. ovoga
članka javno objaviti na svojim web-stranicama
obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili
donacije.
Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, članovi
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera izabrani s
liste grupe birača mogu izvješće iz stavka 1. ovoga
članka i obavijest iz stavka 2. ovoga članka objaviti na
web-stranici Općine Plitvička Jezera. Objava izvješća i
obavijesti na web-stranici Općine Plitvička Jezera ne
smatra se donacijom.
Pod objavom na web-stranici iz stavaka 1., 2. i
3. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje
30 dana.
Općina Plitvička Jezera dužna je u roku iz
stavka 1. ovoga članka dostaviti Državnom izbornom
povjerenstvu, elektroničkom poštom, popis adresa webstranica na kojima su objavljena polugodišnja izvješća i
obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, članova
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera izabranih
s liste grupe birača.
Članak 18.
Subjekti su dužni godišnje financijske izvještaje
objaviti na svojim web-stranicama, najkasnije do 1.
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Subjekti su dužni financijske izvještaje o
financiranju izborne promidžbe, objaviti na svojim webstranicama, odnosno na web-stranicama političke
stranke koja je predložila kandidata ili u dnevnom tisku
(za lokalne izbore u lokalnom tisku) u roku od 15 dana
po isteku roka od 30 dana nakon održanih izbora.
Pod objavom na web-stranici smatra se objava
u trajanju od najmanje 90 dana.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članovi
predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera izabrani s
liste grupe birača mogu godišnje financijske izvještaje
objaviti na web-stranici Općine Plitvička Jezera. Objava
godišnjih financijskih izvještaja na web-stranicama
Općine Plitvička Jezera ne smatra se donacijom.
Subjekti su dužni u rokovima propisanima za
objavu godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno
financijskog izvještaja za financiranje izborne
promidžbe, Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti,
elektroničkom poštom, podatke o adresi web-stranice,
odnosno o nazivu i datumu objave dnevnog tiska na
kojoj, odnosno u kojem su objavili godišnje financijske
izvještaje, odnosno financijske izvještaje o financiranju
izborne promidžbe.

19

Općina Plitvička Jezera dužna je u roku od 15
dana po isteku roka od 30 dana nakon održanih izbora
dostaviti
Državnom
izbornom
povjerenstvu,
elektroničkom poštom, popis adresa web-stranica na
kojima su objavljeni godišnji financijski izvještaji
članova predstavničkog tijela Općine Plitvička Jezera
izabranih s liste grupe birača.
Članak 19.
Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, za
kršenje odredbi ovoga Pravilnika koje se odnose na
ograničenje troškova izborne promidžbe, objavljivanje
podataka o donacijama i troškovima za izbornu
promidžbu te financijskih izvještaja o financiranju
izborne promidžbe, Subjektima se mogu u upravnom
postupku izreći sljedeće administrativne sankcije:
1) potpuni gubitak naknade troškova izborne
promidžbe,
2) djelomični gubitak naknade troškova izborne
promidžbe,
3) obustava isplate naknade troškova izborne
promidžbe.
Subjektu će se izreći administrativna sankcija
potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe
u slučaju kada:
•
sredstva izborne promidžbe koriste u
nedopuštene svrhe,
•
sredstva proračuna Općine Plitvička Jezera,
prostorije, službena vozila i opremu Općine, koriste
suprotno zabrani iz Zakona i ovog Pravilnika.
Subjektu će se izreći se administrativna sankcija
djelomičnog gubitka naknade troškova izborne
promidžbe u slučaju kada:
•
prekorače ukupno dopušteni iznos troškova
izborne promidžbe, sukladno članku 17. stavcima 1., 3.
i 4. Zakona.
•
ne vrate uplatiocima ukupan iznos primljenih
donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne
promidžbe, sukladno članku 17. stavku 5. Zakona.
Sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova
izborne promidžbe u slučaju iz stavka 3. ovoga članka,
sastoji se u smanjenju iznosa naknade troškova izborne
promidžbe za onoliki iznos za koliki je prekoračen
dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ukoliko je
prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od
iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći se će
sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne
promidžbe.
Političkoj stranci, nositelju nezavisne liste,
odnosno nositelju liste grupe birača i kandidatu izreći se
će administrativna sankcija obustave isplate naknade
troškova izborne promidžbe u slučaju kada:
•
u propisanom roku i sadržaju ne dostave
nadležnom izbornom povjerenstvu izvješće o
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donacijama i troškovima izborne promidžbe ili ih javno
ne objave,
•
ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu
financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s
propisanim prilozima i u propisanom roku,
•
u propisanom roku javno ne objave financijske
izvještaje,
Obustava isplate naknade troškova izborne
promidžbe u slučajevima iz stavka 5. ovoga članka traje
do urednog ispunjenja obveze, a najkasnije do isteka
roka za zatvaranje posebnog računa za financiranje
izborne promidžbe iz članka 14. stavka 10. Zakona. Ako
obveza nije uredno ispunjena u navedenom roku, izreći
će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova
izborne promidžbe.
Odluku o potpunom, odnosno djelomičnom
gubitku naknade troškova izborne promidžbe te o
obustavi isplate, odnosno gubitku naknade troškova
izborne promidžbe donosi Državno izborno
povjerenstvo.
Protiv odluke Državnog izbornog povjerenstva
o izricanju administrativne sankcije nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Odluku o gubitku prava na redovito godišnje
financiranje iz proračuna Općine Plitvička Jezera za
razdoblje od tri mjeseca, sukladno stavku 1. ovoga
članka, donosi predstavničko tijelo Općine Plitvička
Jezera.

Članak 20.
Neovisno
o
prekršajnoj
odgovornosti,
obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna Općine Plitvička Jezera,
Subjektima koji ne dostave Državnom uredu za reviziju
i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski
izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku.
Isplata sredstava za redovito godišnje
financiranje iz proračuna Općine Plitvička Jezera
obustavlja se i Subjektima koji ne objave podatke o
donacijama primljenima tijekom godine.
Obustava isplate iz stavka 1. ovoga članka traje
do dostave godišnjeg financijskog izvještaja Državnom
uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, a
obustava isplate iz stavka 2. ovoga članka traje do
objave podataka o donacijama, a iznos isplate se
umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja
dostave, odnosno objave.
Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz proračuna Općine Plitvička
Jezera, na prijedlog Državnog ureda za reviziju,
odnosno Državnog izbornog povjerenstva, donosi
predstavničko tijelo Općine Plitvička Jezera.

Predsjednik Vijeća

Članak 21.
Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, Subjekti
koji u propisanom roku javno ne objave godišnje
financijske izvještaje, gube pravo na redovito godišnje
financiranje iz proračuna Općine Plitvička Jezera, za
razdoblje od tri mjeseca.

Članak 22.
Prekršajne sankcije za nepoštivanje Zakona i
ovog Pravilnika propisane su člancima 43. do 49.
Zakona.
Članak 23.
Za sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim
Pravilnikom ima se primijeniti Zakon o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana
od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Plitvička Jezera“.
KLASA: 011-01/19-01/01
URBROJ: 2125/11-03-19-04
Korenica, 27.02.2019.god.
Ante Bionda, v.r.
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. veljače 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.
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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
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.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 22. Statuta Općine Plitvička
Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.
3/18 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na
14. redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2019.godine,
donijelo je
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Odluku o izmjeni i dopuni odluke o participaciji
troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi
Dječji vrtić Slapić Korenica
Članak 1.
U Odluci o participacija troškova smještaja
djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić „Slapić“
Korenica („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije
br. 2/18) članak 6. mijenja se i glasi:
„Osnivač vrtića Općina Plitvička Jezera
obvezuje se da će u 2019. godini sudjelovati sa dodatnih
20% iznosa utvrđene cijene koje snose roditeljikorisnici usluga Dječjeg vrtića, na način da će se za 20%
smanjiti cijena boravka djece u vrtiću koju su roditelji
plaćali u 2018.godini.
Sredstva koja će biti umanjena zbog smanjena
roditeljskog udjela u participaciji osigurat će Općina
Plitvička Jezera iz prihoda poslovanja u Proračunu za
2019.godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“, a
primjenjivat će se na iznos participacije od mjeseca
veljače 2019.godine.
KLASA: 601-01/18-01/04
URBROJ: 2125/11-03-19-05
Korenica, 27.02.2019. god.
Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17), članka 22. Statuta Općine Plitvička
jezera ( „Županijski glasnik “ Ličko-senjske županije,
br. 3/18, 8/18) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera
na
14.redovnoj
sjednici
održanoj
dana
27.02.2019.godine, donijelo je
Odluke o osnivanju prava služnosti na trasi
vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko
Članak 1.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika
da Vodovodu Korenica d.o.o. potpiše pravo služnosti na
svim općinskim česticama i česticama kojima Općina
upravlja, a kojima prolazi buduća trasa vodoopskrbne
mreže Vrelo Koreničko.
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Članak 2.
Pravo služnosti na nekretninama iz članka 1.
ove Odluke osniva se u svrhu izgradnje vodoopskrbne
mreže naselja Vrelo Koreničko, koja se ima izgraditi na
temelju Glavnog projekta za zahvat u prostoru
„VODOOPSKRBNA
MREŽA
VRELO
KORENIČKO“ izrađenog od strane HIDROPROJEKT
D.O.O.,
PROJEKTIRANJE,
NADZOR
I
GRAĐEVINARSTVO, kolovoz 2017. godine, oznake:
T.D. 1581/17, potvrđenog od strane ovlaštenog
inženjera građevinarstva Anton Smoljo, dipl.ing.građ.
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(”Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i
8/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 14.
redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2019.godine,
donijelo je
Odluku o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada
„Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera

Članak 3.
Pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. ove
Odluke osniva se za vrijeme dok traje potreba za
postojanjem istog.

Članak 1.
Odlagalište neopasnog otpada „Vrpile“, koje je
smješteno na kč.br. 54/12, k.o. Korenica i kojim
upravlja komunalno društvo Komunalac d.o.o.
Korenica, a na kojem se odlaže otpad s područja Općine
Plitvička Jezera, zatvara se za svako daljnje odlaganje
otpada sa danom 15.04.2019.godine.

Članak 4.
Za osnovanu služnost na nekretninama iz
članka 1. ove odluke, korisnik služnosti Vodovod
Korenica d.o.o., Trg sv. Jurja 12, 53230 Korenica, OIB:
85899000581, koje zastupa direktor Ana Rapo, ne plaća
novčanu naknadu Općini Plitvička Jezera, sve sukladno
odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (
NN 80/11).

Članak 2.
Sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici
zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ br. 3/19)
zabranjeno je bilo kakvo odlaganje otpada na
odlagalištu „Vrpile“ od strane svih pravnih i fizičkih
osoba kao i od strane komunalnog društva Komunalac
d.o.o. Korenica koje kao davatelj javne usluge prikuplja
otpad na području Općine Plitvička Jezera.

Članak 5.
Općinski načelnik Općine Plitvička jezera će sa
nositeljem prava služnosti zaključiti Ugovor o
osnivanju prava služnosti.

Članak 3.
Sakupljeni komunalni otpad, nakon zatvaranja
odlagališta „Vrpile“, zbrinjavat će se na odlagalište
Podum u Otočcu na temelju međusobno sklopljenog
Ugovora o uvjetima i načinu korištenja odlagališta
komunalnog otpada Podum (KLASA: 363-02/19-01/14,
URBROJ: 2125/11-01/01-19-01 od 15.02.2019.god.)

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera“.
KLASA: 944-11/19-10/01
URBROJ:2125/11-03-19-02
Korenica, 27.02.2019.god.
Predsjednik Vijeća

Članak 4.
Nakon zatvaranja odlagališta „Vrpile“ sukladno
ovoj Odluci, Općina Plitvička Jezera nastavlja sa
sanacijom odlagališta Vrpile sukladno zakonskim
propisima, te će se uz suradnju sa Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati daljnji
tijek sanacije.

Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 178. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13,
73/17 i 14/19), a u skladu sa Odlukom o redoslijedu i
dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ br.
3/19 i 17/19), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15
i 125/17) i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera

Članak 5.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Plitvička
Jezera za provođenje svih potrebnih radnji, kao i
donošenje potrebnih akata za sanaciju odlagališta
„Vrpile“ sukladno ovoj Odluci.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave
u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

KLASA: 363-02/19-01/14
URBROJ: 2125/11-03-19-04
Korenica, 27.02.2019.god.
Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.
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 22. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske Županije br. 3/18 i
8/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 14.
redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2019.godine,
donijelo je
Odluku o II. Izmjenama Statuta Općine Plitvička
Jezera
Članak 1.
U članku 103. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i
8/18) stavak 1. mijenja se i glasi:
„Opći i drugi akti objavljuju se u „Službenom
glasniku Općine Plitvička Jezera".
Stavak 2. citiranog članka se briše, te stavak 3.
i 4. postaju stavci 2. i 3.
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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 22. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske Županije br. 3/18 i
8/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 14.
redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2019.godine,
donijelo je
Odluku o II. izmjenama Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Plitvička Jezera
Članak 1.
Članak 69. Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličkosenjske 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 objave 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“ Ličkosenjske županije broj: 26/10 i 3/18) ostaju
nepromijenjene.

Članak 2.
Ostale odredbe Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 3/18
i 8/18) 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 3.
Ova Odluka o izmjeni Statuta Općine Plitvička
Jezera stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera".

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 2125/11-03-19-09
Korenica, 27.02.2019.godine

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2125/11-03-19-08
Korenica, 27.02.2019.god.

Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.

Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti
potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14 , 110/15 i
14/19) i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i
8/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 14.
redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2019.godine,
donijelo je
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Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Općine Plitvička Jezera
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu
potrošača javnih usluga na području Općine Plitvička
Jezera (u daljem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća i načelnika Općine Plitvička Jezera,
kada se odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih
usluga.
Pod javnim uslugama iz ove Odluke smatraju se
javne usluge propisane člankom 24.Zakona o zaštiti
potrošača (Narodne novine br. 11/14, 110/15 i 14/19).
Članak 2.
Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih
usluga na području Općine Plitvička Jezera.
Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i
obveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje
mišljenja o aktima koji se odnose na prava i obveze
potrošača javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere
za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga
na području Općine Plitvička Jezera, obavlja i druge
poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te
ostalim propisima kojima se uređuje područje zaštite
potrošača.
Savjet za zaštitu potrošača Općine Plitvička Jezera:
•
prati ukupno stanje cijena javnih usluga na
području Općine Plitvička Jezera,
•
predlaže unapređenje uvjeta i načina korištenja
javnih usluga na području Općine Plitvička Jezera,
•
razmatra i daje mišljenje na prijedlog cijena
javnih usluga na području Općine Plitvička Jezera,
•
prati stanje i daje mišljenje o utvrđivanju cijena
javnih usluga
•
razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji
imaju neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača
javnih usluga
•
obavlja i druge poslove posredno ili neposredno
u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena
javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.
Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na
transparentan, objektivan ne diskriminirajući način.
Članak 3.

Savjet će na konstituirajućoj sjednici
donijeti Poslovnik o radu koji će dostaviti na uvid
Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera i
općinskom načelniku, najkasnije do 31.ožujka
2019. godine.
Rad Savjeta provodi se isključivo po
odrednicama prihvaćenog i odobrenog Poslovnika
o radu, te daje mišljenje Općinskom načelniku i
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Općinskom vijeću za potrebe donošenja Odluka
vezanim za područja javnih usluga.
Članak 4.
Savjet za zaštitu potrošača ima pet (5) članova
i čine ga:
•
Maja Miljanović-predstavnik Općinskog vijeća
Općine Plitvička Jezera
•
Marko Maračić- predstavnik Općinskog vijeća
Općine Plitvička Jezera
•
Klara Orlić- predstavnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Plitvička Jezera
•
Marina Polić- predstavnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Plitvička Jezera
•
______________ predstavnik Udruge za zaštitu
potrošača.
Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera
posebnim zaključkom imenovat će predsjednika i
potpredsjednika Savjeta od imenovanih članova iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 5.
Mandat članova Savjeta traje četiri godine.
Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog)
četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
•
danom donošenja (zaprimanja) pisane ostavke,
ukoliko u ostavci nije naveden drugi dana prestanka
članstva
•
danom razrješenja od strane načelnika
•
smrću.
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka
mandata:
•
ako sam zatraži razrješenje,
•
ako ne ispunjava dužnosti člana
•
ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost
koju obnaša,
•
ako postoje okolnosti koje razrješenje
opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak poslovne
sposobnosti, odsluženje zatvorske kazne, pokretanje
kaznenog postupka i sl.).
Članak 6.
Predsjednik Savjeta saziva sjednice i potpisuje
dokumente koje Savjet usvoji.
Članak 7.
Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na
pisani zahtjev člana Savjeta, predsjednika Općinskog
vijeća i načelnika Općine Plitvička Jezera i to u roku
od najkasnije pet dana od dana zaprimanja pisanog
zahtjeva.
Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se
članovima u pravilu tri dana prije održavanja sjednice.
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Iznimno sjednica se može zakazati i telefonskim putem
najkasnije 24 sata prije održavanja.
Članak 8.
Savjet može pravovaljano odlučivati ako je na
sjednici nazočna natpolovična većina članova.
O radu sjednice vodi se zapisnik, a zaključci
koji su usvojeni na Savjetu dostavljaju se tijelima
nadležnim za donošenje konačnih odluka.
Članak 9.
Članovi Savjeta nemaju pravo na novčanu
naknadu za svoj rad u Savjetu.
Članak 10.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Savjeta za zaštitu potrošača obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Plitvička Jezera.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička
Jezera“.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih
usluga („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.
7/04).
KLASA: 021-05/19-01/03
URBROJ:2125/11-03-19-02
Korenica, 27.02.2019.god.
Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17 i
114/18) 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. veljače 2019.
godine, donijelo je
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja
dijela naselja Korenica-sjever
14. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1) Donosi se Odluka o izradi (u daljnjem tekstu:
Odluka) Urbanističkog plana uređenja dijela naselja
Korenica-sjever (u daljnjem tekstu: Plan).

-

-

-

25

I.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PLANA
Članak 2.
1) Pravna osnova za izradu Plana je:
odredbe članaka 79. i 86. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“, broj: 153/13,
65/17 i 114/18 ) (u daljnjem tekstu: Zakon),
članak 127. stavak 1. podstavak B Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj
14/06, 17/12, 3/16, 17/16-pročišćeni tekst i 16/18.), u
daljnjem tekstu PPUOPJ.
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (Narodne novine 106/98,
39/04, 45/04, 163/04 i 9/11)
2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel
Općine Plitvička Jezera.
RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA
Članak 3.
1) Razlog za izradu Plana je osiguranje
prostornih preduvjeta za planiranu izgradnju zgrade
turističke namjene - hotela (T1), te malih turističkih
građevina: restorana, bistro-a, pomoćne zgrade za
garderobe i bungalova.
2) Odlukom o donošenju PPUOPJ propisana je
obveza izrade Urbanističkog plana uređenja dijela
naselja Korenica-sjever koje je dio neuređenog i
neizgrađenog građevinskog područja naselja Korenica.
II.

III.

OBUHVAT PLANA
Članak 4.
1) Obuhvat UPU-a određen je ovom Odlukom,
iznosi približno 1,8 ha i obuhvaća katastarsku česticu
broj 11748, k.o. Korenica, a grafički prikaz granice
obuhvata Plana je sastavni dio ove Odluke.
2) Obuhvat Plana određen kartografskim
prikazom 4.15. Korenica Prostornog plana uređenja
Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličkosenjske županije, broj 14/06, 17/12, 3/16, 17/16pročišćeni tekst i 16/18.), ne odgovara imovinskopravnim odnosima u naravi.
3) Obzirom da je za dio čestice broj 11748 k.o.
Korenica, koji je neuređeno i neizgrađeno građevinsko
područje naselja Korenica, propisana obveza izrade
UPU-a, bilo je potrebno definirati granicu UPU-a prema
granicama katastarske čestice broj 11748 k.o. Korenica.
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IV.
SAŽETA
OCJENA
STANJA
U
OBUHVATU PLANA
Članak 5.
1) Prostor obuhvata Plana je dio neizgrađenog
građevinskog područja naselja Korenica određenog
Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličkosenjske županije, broj 14/06, 17/12, 3/16, 17/16pročišćeni tekst i 16/18.)
2) Prostor je potpuno neizgrađen, te se nalazi uz
državnu cestu D1 Macelj - Split.
3) Prostor u obuhvatu Plana u cijelosti se nalazi
izvan područja Nacionalnog parka Plitvička Jezera.

-

-

V.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA
Članak 6.
1) Ciljevi izrade UPU-a su:
određivanje osnove namjene površina unutar obuhvata
UPU-a,
osiguranje prometne infrastrukture te rješenje
prometnog priključka na državnu cestu D1
određivanje osnove komunalne i druge infrastrukture
unutar obuhvata UPU-a te priključivanje na postojeću
komunalnu infrastrukturnu mrežu.
2) Na temelju programskih polazišta
investitora, u prostoru obuhvata UPU-a planira se
izgradnja
zgrada turističke namjene:
hotela (T1),
malih turističkih građevina: restorana, bistro-a,
pomoćne zgrade za garderobe, bungalova.
pripadajuće prometne i komunalne infrastrukture u
skladu s odredbama Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Općine Plitvička Jezera („Županijski
glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 14/06, 17/12,
3/16, 17/16-pročišćeni tekst i 16/18.)
3) Planom će se utvrditi optimalni uvjeti
gradnje, korištenja, uređenja i zaštite prostora, a za
područje obuhvata Plana definirati izgradnja i potrebna
prometna i komunalna infrastruktura.
Sve navedeno će se ispitati u postupku izrade Plana.
VI.
POPIS
SEKTORSKIH
STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH
POSEBNIM
ZAKONIMA
KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA.
Članak 7.
1) Za izradu UPU-a nije predviđena izrada
posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti
postojeća prostorno planska dokumentacija te
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raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja
svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene
posebnim propisima te po potrebi ortofoto snimak.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PLANA
Članak 8.
1) Stručna rješenja plana pribavit će se izradom
više varijantnih rješenja koja će izraditi jedan stručni
izrađivač ovlašten za obavljanje stručnih poslova
prostornog uređenja odabran temeljem Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
2) Stručna rješenja Plana izradit će stručni
izrađivač UPU-a ovlašten za izradu nacrta prijedloga
svih prostornih planova iz članka 2. stavka 1. točke 1.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje
stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine
broj 136/15) u suradnji s nositeljem izrade Plana,
jedinstvenim upravnim odjelom Općine Plitvička
Jezera.
3) Na temelju odabranog stručnog rješenja će
se provesti javna rasprava.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
PODLOGA ZA KARTOGRAFSKE PRIKAZE
PLANA
Članak 9.
1) Kartografski prikazi Plana izradit će se na
katastarskom planu u formi digitalnog zapisa u DWG
formatu. Elektronički prostorni podaci, koji se prikazuju
na kartografskim prikazima, izrađuju se kao vektorski
topološki pravilno uređeni podaci s pripadajućim
opisima.
2) Plan će se izraditi u mjerilu 1:1000 u
kartografskoj projekciji HTRS96/TM.
IX.
POPIS
JAVNOPRAVNIH
TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA
DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE
DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA,
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PLANA
Članak 10.
1) Tijela i osobe koja za potrebe izrade
predmetnog plana daju svoje prethodne
zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade UPU-a:
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Gospiću,
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Budačka 12,
53 000 Gospić
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I
ENERGETIKE
Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava Ličko-senjska,
Odjel zajedničkih i upravnih poslova,
Inspektorat unutarnjih poslova,
Hrvatskog sokola 2
53 000 Gospić
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić
Odjel za preventivu, planiranje i nadzor,
Kaniža Gospićka 4
53 000 Gospić
VODOVOD Korenica d.o.o.
Trg sv. Jurja 12
52330 Korenica
KOMUNALAC d.o.o. Korenica.
Trg sv. Jurja 12
52330 Korenica
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA
Kupska 4
10 000 Zagreb
HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
DP Elektrolika Gospić
Lipovska 31
53 000 Gospić
HEP- Proizvodnja
Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti,
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 000 Zagreb
Hrvatske ceste
Vončinina 3
10 000 Zagreb
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Županijska uprava za ceste
Ličko-senjske županije,
Smiljanska 41
53 000 Gospić
LIKA CESTE d.o.o.
Smiljanska 41
53 000 Gospić
HRVATSKE VODE d.o.o.
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana
Đure Šporera 3
51 000 Rijeka
HRVATSKE VODE d.o.o.
Vodnogospodarski odjel za mali sliv Lika
podvelebitsko primorje i otoci
Bužimska 10
53 000 Gospić
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
Dr. Franje Tuđmana 4
53 000 Gospić
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo,
zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
Dr. Franje Tuđmana 4
53 000 Gospić
Ured državne uprave u
Ličko-senjskoj županiji
Služba za gospodarstvo
Budačka 55
53 000 Gospić
Javna ustanova nacionalni park
„Plitvička Jezera“
Josipa Jovića 19
53231 Plitvička Jezera
i drugih sudionika čije je sudjelovanje propisano
Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj: 153/13 i 65/17) i/ili čije se sudjelovanje u tijeku
izrade plana pokaže potrebnim.
2) Sukladno članku 90. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17 i
114/18) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku
od 30 dana od dana primitka Odluke o izradi dostave
zahtjeve za izradu Plana.

BROJ 02/19

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PLITVIČKA JEZERA“

3) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice,
propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti
važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali
dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu
Plana.
4) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku
smatrat će se da zahtjeva nema.

-

-

-

-

X.PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I
ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU
PLANA
Članak 11.
1) Rokovi za izradu Plana po fazama:
Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog
plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom
na dostavu zahtjeva.
Izrada Nacrta prijedloga plana: 30 dana od dobivanja
svih relevantnih podloga za izradu i dana isteka roka za
dobivanje prethodnih zahtjeva,
- Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu
od načelnika Općine: 15 dana
Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog
prijedloga Plana,
Javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje): 30
dana,
priprema Izvješća o javnoj raspravi : 30 dana
izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od
okončanja Izvješća o javnoj raspravi,
Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana od
načelnika Općine: 15 dana od zaprimanja Nacrta
konačnog prijedloga
Donošenje Plana – Općinsko vijeće: 15 dana od
utvrđivanja Konačnog prijedloga.
2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do
pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja
trajanje pojedine faze, što će se smatrati sukladno ovom
članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim
pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni
odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“, broj: 153/13, 65/17 i 114/18).
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU ZA
VRIJEME IZRADE I DONOŠENJA PLANA
Članak 12.
1) Ovom Odlukom se određuje zabrana
izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru
unutar obuhvata Plana za vrijeme izrade i donošenja
Plana.
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XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
1) Izradu Plana financira privatni investitor.

-

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
1) Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku
Općine Plitvička Jezera“.
2) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove
Odluke:
tijelima i osobama određenim posebnim propisima
navedenim člankom 10. ove Odluke
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike
Austrije 20, 10 000 Zagreb
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 350-02/18-01/12
URBROJ: 2125/11-03-19-06
Korenica, 27.02.2019.god.
Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
broj:20/18, 115/18) 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. veljače 2019.godine, donijelo je
Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u
zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
Općina Plitvička Jezera raspisuje Javni natječaj
za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH (u daljnjem tekstu: Natječaj) na rok od 25
godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Članak 2.
Popis katastarskih čestica zemljišta iz članka 1.
ove odluke nalazi se u Tablici 1 koja je u prilogu ove
Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup
donosi Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na
prijedlog Povjerenstava za zakup na poljoprivrednom
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zemljištu u vlasništvu države (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo za zakup).
Za odluku iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti
prethodno mišljenje Ličko – senjske županije i
suglasnost Ministarstva poljoprivrede.
Članak 4.
Povjerenstvo za zakup imenuje Općinsko vijeće
Općine Plitvička Jezera, a čini ga pet članova: po jedan
predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te
dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Plitvička
Jezera.
Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka kao i
članovi
njihovih
obiteljskih
poljoprivrednih
gospodarstava ne mogu biti sudionici javnog natječaja
ove Odluke.
Članak 5.
Početna zakupnina za zakup poljoprivrednog
zemljišta utvrđuje se prema površini i kulturi
katastarske čestice, te jediničnoj zakupnini/ha u kunama
za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu: jedinična zakupnina) koja
je navedena u Tablici 2 koja je u prilogu ove Odluke i
čini njen sastavni dio, a sukladno Uredbi o načinu
izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje
voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (NN
89/2018)
Početna zakupnina za zakup poljoprivrednog zemljišta
izračunava se na temelju formule:
PZ = JZ × p
gdje je:
PZ – početna zakupnina u kunama
JZ – jedinična zakupnina/ha u kunama
p – površina u ha.
Katastarske kulture poljoprivrednog zemljišta za
utvrđivanje početne zakupnine su:
a)
oranice
b)
livade
c)
pašnjaci
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup
od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete
prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva
ponuda se smatra nevažećom.
Članak 6.
Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:
a)
popis katastarskih čestica koje su predmet
javnog natječaja,
b)
zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak),
c)
posjedovni listovi (e-izvadak),
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d)
Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno
Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se
prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne
čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s
potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito
vrijednom (P1) i vrijednom (P2) poljoprivrednom
zemljištu,
e)
očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o
katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze
se na području jedinice lokalne samouprave koje su na
popisu miniranih i minski sumnjivih područja,
f)
očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava
šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene
šumskogospodarskim planovima.
g)
očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske
čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama
sanitarne zaštite.
Članak 7.
Tekst
javnog
natječaja
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Općine Plitvička Jezera u trajanju od 30 dana.
Informacija o natječaju iz stavaka 1. ovoga
članka objavljuje se u službenom glasilu Općine
Plitvička Jezera.
Članak 8.
Sudionici javnog natječaja za zakup iz članka 2.
i 3. ovoga Pravilnika su dužni za sudjelovanje na
javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću
dokumentaciju:
a)
potvrdu jedinice lokalne samouprave o
podmirenju svih obveza s osnove korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
b)
potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih
obveza s osnove javnih davanja,
c)
očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da
se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed
poljoprivrednog zemljišta,
d)
izjavu da nema duga s osnova korištenja
poljoprivrednog zemljišta na području Republike
Hrvatske,
e)
gospodarski program.
Članak 9.
Gospodarski program iz člana 8. stavka 1. točka
e) podnosi se na obrascu čiji sadržaj je propisan
Pravilnikom o gospodarskom programu korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske (NN 90/18).
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Članak 10.
Sudionici javnog natječaja za zakup koji su
pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je
poljoprivreda primarna djelatnost, koji su najmanje tri
godine do objave javnog natječaja vlasnici ili posjednici
stoke, bave se stočarskom proizvodnjom, imaju
najmanje tri godine do objave javnog natječaja
prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji
poljoprivredne proizvodnje na području Općine
Plitvička Jezera, a ne ispunjavaju uvjet prosječnog
odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od
najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu,
odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu,
odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom
grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi
objavi javnog natječaja su dužni za sudjelovanje na
javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz
stavka 1. ovoga članka, priložiti i izjavu pod
materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode
s njima sve povezane fizičke i pravne osobe.

1.
2.
3.
4.
5.

30

Članovi Povjerenstva iz prethodnog stavka
ovoga članka kao i članovi njihovih obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici
javnih natječaja za zakup i prodaju koji su u nadležnosti
rada tog Povjerenstva.
Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog dužno
je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom
natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za
dostavu ponuda.
Popis svih ponuditelja u natječaju za zakup
poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijeg
ponuditelja Povjerenstvo za zakup je dužno prikazati u
Tablici 5 koja je u prilogu ove Odluke i čini njen
sastavni dio.

Članak 11.
Sudionici javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta dužni su uz ponudu za
ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva
priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 3 koja je u
prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Sudionici javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta iz članka 4. ove Odluke,
dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za
ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima
povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju
navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u Tablici 3 koja je u
prilogu ove odluke i čini njegov sastavni dio.
Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće
životinje u smislu ovog Odluke naveden je u Tablici 4
koja je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se
temeljem tablice iz stavka 2. ovoga članka, za
proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se
od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 13.
Na temelju odluke o izboru najpovoljnije
ponude na javnom natječaju za zakup, općinski načelnik
Općine Plitvička Jezera u ime Republike Hrvatske i
podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu u pisanom
obliku.
Nacrti ugovora o zakupu moraju se prije
potpisivanja dostaviti na prethodno mišljenje o pravnoj
valjanosti županijskom državnom odvjetništvu. Ako
županijsko državno odvjetništvo izda negativno
mišljenje, ugovor o zakupu ne može se sklopiti.
Općina Plitvička Jezera može sklopiti aneks
ugovora o zakupu sa zakupnikom u slučaju opravdane
potrebe za izmjenom Gospodarskog programa
uvjetovane podizanjem profitabilnosti u provođenju
Gospodarskog programa, uz suglasnost Ministarstva
poljoprivrede.
Općina Plitvička Jezera dužna je radi upisa i
praćenja ugovora o zakupu primjerak ugovora o zakupu
i zapisnika o uvođenju u posjed i anekse ugovora
dostaviti nadležnom područnom uredu za katastar
Državne geodetske uprave, zemljišnoknjižnom odjelu
nadležnog suda, županiji, Hrvatskim vodama,
ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i
Ministarstvu u roku od 30 dana od dana uvođenja u
posjed.

Članak 12.
Povjerenstvo za zakup imenuje Općinsko vijeće
Općine Plitvička Jezera, a čini ga pet članova: po jedan
predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te
dva predstavnika općinskog vijeća Općine Plitvička
Jezera.
Članovi Povjerenstva za zakup poljoprivrednog
zemljišta Općine Plitvičkih Jezera su:
Marija Vlašić- predstavnik pravne struke,
Ana Karaula- predstavnik geodetske struke,
Branko Funduk- predstavnik agronomske struke,
Ante Bionda- predstavnik Općinskog vijeća,
Jovo Bubalo- predstavnik Općinskog vijeća

Članak 14.
Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu
zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u
posjed, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora,
odnosno po skidanju usjeva.
Povjerenstvo za uvođenje u posjed čine tri
člana, i to: pravne, geodetske i agronomske struke, koje
imenuje Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera.
Prava i obveze iz ugovora iz članka 12. ove
Odluke teku od dana uvođenja u posjed. O uvođenju u
posjed sastavlja se zapisnik.
Ako uvođenje u posjed nije moguće jer
dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija
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predati posjed, Povjerenstvo za uvođenje u posjed
dužno je isto proslijediti, s prijedlogom naplate
zakupnine i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,
nadležnom državnom odvjetništvu na postupanje.
/04
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 320-02/18-01/04
URBROJ: 2125/11-03-19-29
Korenica, 27.02.2019. god.
Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r
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Tablica 2
Jedinična zakupnina za zakup (kn/ha)

katastarska općina

oranice,
vrtovi,
voćnjaci,
vinogradi,
maslinici

livade

pašnjaci

trstici,
močvare,
neplodno

Bjelopolje

267

206

141

126

Čanak

267

206

141

126

Korenica

267

206

141

126

Trnavac

267

206

141

126

Vaganac

256

196

146

126
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Tablica 3
R.br.

Dokazuje

Izvor dokumenta

Naziv dokumenta

1.

Nositelj OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)

2.

Vlasnik obrta

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i
Izvod iz obrtnog registra

Područni ured državne uprave
3.

Pravna osoba

Podnositelj ponude
Nadležni trgovački sud

4.

Pravna osoba u rangu mikro i malih
poduzeća

FINA

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)
Izvod iz sudskog registra
BON 1

Područni ured ili ispostava
Hrvatskog zavoda za mirovinsko
5.

Poljoprivreda primarna djelatnost

osiguranje (HZMO)
Nadležni trovački sud

Transakcija 117 Ili Izvod iz sudskog
registra i preslika obavijesti o
razvrstavanju poslovnog subjekta
prema NKD-u

Državni zavod za statistiku (DZS)

6.

7.

Vlasnik ili posjednik stoke

Prebivalište, sjedište ili proizvodni
objekt

Područni ured Hrvatske

Potvrda HPA ili Potvrda HPA i

poljoprivredne agencije (HPA)

Kooperantski ugovor (u slučaju

Podnositelj ponude

uslužnog tova)

Podnositelj ponude
MUP
Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o
prebivalištu, Izvod iz sudskog registra,
izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o
izvedenom stanju za nezakonito
izgrađene zgrade ili akt o gradnji

8.

Prosječan broj uvjetnih grla za
proizvodnu godinu koja prethodi
natječaju

Područni ured Hrvatske
poljoprivredne agencije (HPA)

9.

Površine poljoprivrednog zemljišta
koje ponuditelj koristi

Agencija za plaćanje u poljoprivredi,
Potvrda iz ARKOD upisnika
ribarstvu i ruralnom razvoju

10.

Dosadašnji posjednik

Podnositelj ponude

Ugovor ili nagodba za višegodišnje
nasade

11.

Mlađi od 41 god.

Podnositelj ponude

Osobna iskaznica

12.

Datum upisa u upisnik PG

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

13.

Bavi poljoprivrednom proizvodnjom

Podnositelj ponude

Upisnik poljoprivrednih proizvođača

14.

Ekonomska vrijednost PG

Hrvatska poljoprivredno-šumarska
savjetodavna služba

Očitovanje Hrvatske poljoprivredno –
šumarska savjetodavna službe

15.

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Podnositelj ponude

Gospodarski program

16.

Obrazovanje

Podnositelj ponude

Diploma ili svjedodžba

17.

Hrvatski branitelj

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

18.

Dijete smrtno stradalog ili nestalog
hrvatskog branitelja

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

19.

Broj članova OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

Potvrda HPA
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Tablica 4
Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje
DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Magarci

1,0

Pulad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002
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Tablica 5
OPĆINA/GRAD
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD
K.O.
PTC/ K.Č. BR.
PONUDITELJ
1

KRITERIJ
NOSITELJ OPG-a/VLASNIK
POLJOPRIVREDNOG OBRTA/ PRAVNA
OSOBA U RANGU MIKRO I MALIH
PODUZEĆA
1. STOČAR KOJEM
NEDOSTAJE POVRŠINA U
ODNOSU NA BROJ
UVJETNIH GRLA

POLJOPRIVREDA OSNOVNA DJELATNOST
3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA
VLASNIK ILI POSJEDNIK STOKE
3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA
PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE /PROIZVODNI
OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS
BROJ UVJETNIH GRLA
POVRŠINE KOJE KORISTI
POVRŠINE KOJE NEDOSTAJU + 10 %
POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST

2. DOSADAŠNJI
POSJEDNIK

MIRNI POSJED NA TEMELJU UGOVORA
KOJI SU ISTEKLI
MIRNI POSJED NAJMANJE 5 GODINA
ISPUNIO SVE OBVEZE IZ UGOVORA KOJI JE
ISTEKAO
NOSITELJ OPG-a/VLASNIK
POLJOPRIVREDNOG OBRTA
DO OBJAVE NATJEČAJA NIJE NAVRŠIO 41
GODINU

3. MLADI
POLJOPRIVREDNIK

3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN
U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA
3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA
PREBIVALIŠTA/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI
OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS
NOSITELJ OPG-a
POLJOPRIVREDA PRIMARNA DJELATNOST

4. POLJOPRIVREDA
PRIMARNA DJELATNOST

UPISAN U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA
3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA
SJEDIŠTE/ PROIZVODNI OBJEKT U
FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
NA PODRUČJU JLS

5. FIZIČKE ILI PRAVNE
OSOBE S PODRUČJA JLS

3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA IMA
PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE/ PROIZVODNI
OBJEKT U FUNKCIJI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE NA PODRUČJU JLS

6. ZADRUGE I
TRGOVAČKA DRUŠTVA

REGISTRIRANI ZA OBAVLJANJE
POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

PONUDITELJ 2 PONUDITELJ 3
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3 GODINE DO OBJAVE NATJEČAJA UPISAN
U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA

7. FIZIČKE I PRAVNE
OSOBE KOJE SE BAVE
POLJOPRIVREDNOM
PROIZVODNJOM
8. OSTALE FIZIČKE I
PRAVNE OSOBE KOJE SE
NAMJERAVAJU BAVITI
POLJOPRIVREDNOM
PROIZVODNJOM
DODATNI KRITERIJI
1. EKONOMSKA
VRIJEDNOST PG 8 000100.000 €
POVRTLARSTVO
2. VRSTA
POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE

VOĆARSTVO (OSIM ORAHA)
VINOGRADARSTVO
MASLINARSTVO

3. SJEMENSKA
PROIZVODNJA
4. OBRAZOVANJE IZ
PODRUČJA
POLJOPRIVREDE
5. NOSITELJ
OBITELJSKOG
POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA KOJI JE
HRVATSKI BRANITELJ IZ
DOMOVINSKOG RATA, ILI
JE DIJETE SMRTNO
STRADALOG ILI
NESTALOG HRVATSKOG
BRANITELJA
6. VEĆI BROJ ČLANOVA
OBITELJSKOG
POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA
7. DULJE VRIJEME UPISAN
U UPISNIK
POLJOPRIVREDNIKA
CIJENA
NAPOMENA
PRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Članovi Povjerenstva:
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Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o
cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14), članka 63. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
63/18, 110/18) članka 1. stavka 2. Odluke o
nerazvrstanim cestama („Županijski glasnik“ Ličkosenjske županijski broj: 2/13 i 33/17) 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 ustroju Jedinstvene baze podataka o
nerazvrstanim cestama na području Općine
Plitvička Jezera
Članak 1.
Općina Plitvička Jezera ustrojava Jedinstvenu
bazu podatka o nerazvrstanim cestama na području
Općine Plitvička Jezera.
Članak 2.
Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Plitvička Jezera (u
daljnjem tekstu: Jedinstvena baza) sadrži grafički prikaz
i popis nerazvrstanih cesta.
Popis nerazvrstanih cesta iz stavka 1. ovog
članka obavezno sadrži podatke sukladno odredbi
članka 63. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 63/18, 110/18).
Članak 3.
Do donošenja pravilnika iz članka 107. stavka
4. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), sadržaj, oblik i način
vođenja Jedinstvene baze propisuje općinski načelnik
Općine Plitvička Jezera pravilnikom.
Članak 4.
Osnivanje, izmjena i ukidanje nerazvrstanih
cesta u Jedinstvenoj bazi na području Općine Plitvička
Jezera donosi Općinski načelnik odlukom.
Članak 5.
Sastavni dio odluke iz članka 4. ove odluke je
tablica s podacima koji su propisanim Pravilnikom iz
članka 3. ove odluke i grafički prikaz nerazvrstane ceste
u odgovarajućem mjerilu.
Članak 6.
Podaci Jedinstvene baze mogu se upotrijebiti za
pružanje usluga strankama na temelju njihova zahtjeva.

68

Podaci
Jedinstvene
baze
vođene
u
elektroničkome obliku mogu se upotrijebiti za izradbu
prostornih podloga za posebne potrebe.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel, na temelju podataka
Jedinstvene baze izdaje potvrdu o nerazvrstanoj cesti.
Potvrde se izdaju u svrhu ishođenja
građevinske/lokacijske
dozvole,
evidentiranje
nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama te
za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (osnivanje
prava služnosti i sl.)
Potvrde koje se izdaju na temelju podataka
Jedinstvene baze, javne su isprave kad su ovjerovljene
pečatom i potpisom službene osobe.
Sadržaj i oblik potvrde iz članka 7. ove odluke
propisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Plitvička Jezera pravilnikom.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 340-01/19-01/01
URBROJ: 2125/11-03-19-02
Korenica, 27.02.2019.god.
Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17), članka 22. Statuta Općine Plitvička
jezera ( „Županijski glasnik “ Ličko-senjske županije,
br. 3/18, 8/18) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera
na
14.
redovnoj
sjednici
održanoj
dana
27.02.2019.godine, donijelo je
Odluku o davanju ovlasti općinskom načelniku za
raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za
kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička
Jezera
Članak 1.
U Općini Plitvička Jezera postoji interes za
kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera od
strane fizičkih osoba koje graniče sa općinskim
zemljištem te žele proširenjem formirati novu građevnu
česticu.
Nakon raspisivanja javnog poziva, ovisno o
iskazanom interesu Općinsko vijeće Općine Plitvička
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Jezera donijet će Odluku o raspisivanju natječaja za
prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
Članak 2.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika
da raspiše javni poziv za iskaz interesa za kupnju
zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
KLASA: 944-01/19-01/01
URBROJ:2125/11-03-19-02
Korenica, 27.02.2019.god.
Predsjednik Vijeća
Ante Bionda, v.r
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„ 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.
Urednik:
Zamjenik općinskog načelnika: Franjo Anđić
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

