
Na temelju članka 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 
(''Narodne novine'' br. 48/18) i članka 22. Statuta Općine Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik 

Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj 2/19), 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera svojoj 15. sjednici održanoj  dana 04.06.2019.godine, donosi 
 

ODLUKU  

O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
 

Članak 1. 

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 
Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“, Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu 
ulaganja na području općine Plitvička Jezera i to: 

- Uređenje Trga sv. Jurja ispred zgrade Općine Plitvička Jezera u naselju Korenica, na k.č. br. 

11864, 11866/1 i 11861/2 k.o. Korenica, prema Glavnom projektu, izrađenom od strane tvrtke 

CONSTRUCTION PROJECT d.o.o.  
 

Članak 2. 

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. „ 

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove 

Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“. 
 

Članak 3. 

Podnositelj Zahtjeva za potporu i Korisnik potpore je Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 
Korenica, OIB: 58932233075.   

 

Članak 4.  
Projekt «Glavni projekt uređenja trga sv. Jurja» od značenja je za lokalno stanovništvo i u skladu je sa 

Strategijom razvoja Općine Plitvička Jezera. 

 

Članak 5.  
Ukupna vrijednost projekta iz prethodnog stavka iznosi 700.000,00 kn.   

Općina Plitivička Jezera osigurat će potrebna financijska sredstva Planom proračuna Općine Plitvička 

Jezera za 2019. godinu, kao obavezno učešće u provedbi projekta.  

 

Članak 6. 

U cilju pravovremene prijave projektna na otvoreni javni poziv. ova Odluka stupa na snagu prvog 
dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera» 

  

KLASA: 363-02/19-01/40 

URBROJ: 2125/11-03-19-03 
Korenica, 04.06.2019.god. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

Predsjednik Vijeća: 

Ante Bionda  

 


