
 

 

 

          

KLASA: 945-01/20-01/02 
URBROJ: 2125/11-02/01-21-19 
Korenica, 16.06.2021. godine 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 
n/r  predsjednika 

 
 
 

PREDMET: Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u  
vlasništvu Općine Plitvička Jezera.- 

   
 
 

     Sukladno odredbama Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine 
Plitvička Jezera“ 2/21) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera dana 16.06.2021. godine 
utvrdio je prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera te ga 
prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera na raspravu i donošenje.  
 

 

      Općinski načelnik  

       Ante Kovač 

 

U prilogu:  

1. Prijedlog Odluke  
 
 
DOSTAVITI: 
1. Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera, članovima, svima,  

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,  

3. Uz evidenciju,  

4. Pismohrana, ovdje. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) te članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera 
(„Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera 
na ____________________ sjednici održanoj __________________. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o prodaji nekretnine  u vlasništvu Općine Plitvička Jezera 

 
Članak 1.  

Općina Plitvička Jezera prodaje nekretninu u svom vlasništvu na temelju provedenog Javnog 
natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 42/21 od 21. travnja 2021. godine, po 
načelu viđeno – kupljeno, ponuditelju po ponuđenoj cijeni kako slijedi:  
 

Katastarska 
općina 

Broj čestice Ponuditelj Ponuđena cijena 
(u kn) 

 
SMOLJANAC 

 
308/1 

 
JOSO KRIZMANIĆ 

 
4.305,00 kn  

 
Iznos kupoprodajne cijene umanjuje se za iznos uplaćene jamčevine u visini od 430,00 kn. 
 

Članak 2. 
Na temelju ove Odluke općinski načelnik će, u ime Općine Plitvička jezera kao prodavatelja, u 
skladu sa uvjetima natječaja, sklopit kupoprodajni ugovor sa odabranim ponuditeljem u roku 
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Plitvička Jezera“.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Na temelju Odluke o pristupanju prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera 
(Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 4/21) koju je Općinsko vijeće Općine Plitvička 
Jezera donijelo na 8. izvanrednoj sjednici održanoj dana 31.03.2021.godine, Općina Plitvička 
Jezera objavila je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Plitvička Jezera u 
Narodnim novinama broj 42/21 od 21. travnja 2021. godine.  
U ostavljenom roku za dostavu ponuda, pristigla je jedna ponuda i to ponuditelja Jose 
Krizmanić.  
Povjerenstvo za provedbu natječaja je dana 05. svibnja 2021. godine u 12.00 sati održalo 
sjednicu na kojoj je otvorilo pristiglu ponudu i utvrdilo da je ponuda pravovremena, potpuna i 
da udovoljava svima uvjetima natječaja kao i da je ponuđena cijena veća od početne cijene, 
te predložilo sklapanje kupoprodajnog ugovora sa navedenim ponuditeljem.  
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom u Rijeci u roku od 30 dana od primitka Odluke. 
 
KLASA: 945-01/20-01/02 
URBROJ:2125/11-03-21- 
Korenica, _____________.god. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Bionda 


