
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 
144/20), članka 20. Statuta Općine Plitvička jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička 
Jezera“ br. 2/21 ) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 8. izvanrednoj (elektronskoj) 
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. 11537/1 k.o. Korenica 

 
Članak 1.  

Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika da Državnom meteorološkom zavodu 
potpiše pravo služnosti na dijelu katastarske čestice broj 11537/1 k.o. Korenica u površini od 
255 m2 prema skici (Prilog 1) koja je sastavni dio Odluke, a koja čestica je upisana u Zbirci 
pologa isprava pod brojem broj: 654/2019 k.o. Korenica, u vlasništvu Općine Plitvička 
Jezera.  
 

Članak 2. 

Pravo služnosti na nekretnini iz članka 1. ove Odluke osniva se u svrhu postavljanja 
meteorološke postaje u Općini Plitvička Jezera u sklopu projekta „Modernizacije 
meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC, koji se financira iz strukturnih fondova 
EU.  
 

Članak 3. 

Pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke osniva se na neodređeno vrijeme dokle 
god postoji potreba za korištenjem poslužene nekretnine u svrhu radi koje je služnost 
osnovana.  
 

Članak 4. 
Za osnovanu služnost na nekretninama iz članka 1. ove odluke, korisnik služnosti Državni 
hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb, kojeg zastupa glavna ravnateljica dr.sc. 
Branka Ivančan - Picek, ne plaća novčanu naknadu Općini Plitvička Jezera, sve sukladno 
odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina (NN 80/11).  
 

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

 
Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Plitvička Jezera“.  
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