Na temelju članka 26., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i 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
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj: 19/18
i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 2/21), u članku 2. iza točke 8. dodaju se nova
9., koja glasi:
„ 9. izgradnja, upravljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) i druge
povezane opreme (izgradnja i održavanje distribucijsko telekomunikacijskih kanala, cijevi,
zdenaca na javno prometnim i drugim površinama i druge pasivne opreme EKI-a).
Članak 2.
U članku 3. stavak 1. točka 3. iza riječi „pokojnika“ dodaju se riječi „u skladu s posebnim
propisima“.
Članak 3.
U članku 5. točki 1. iza riječi „Jezera“ dodaju se riječi „i druga trgovačka društva kojima je
Općina Plitvička Jezera suosnivač ukoliko se trgovačko društvo osniva zajednički sa drugim
jedinicama lokalne samouprave (zajedničko trgovačko društvo).“
Članak 4.
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:
„Članak 7.a
Obavljanje djelatnosti iz članka 2. točke 9. ove Odluke povjerava se trgovačkom društvu
registriranom za obavljanje ove djelatnosti, kojemu je Općina Plitvička Jezera osnivač ili
suosnivač, ukoliko se trgovačko društvo osniva zajednički sa drugim jedinicama lokalne
samouprave (zajedničko trgovačko društvo).
Trgovačko društvo iz stavka 1.osnovat će se u roku od 1 (jedne) godine od dana stupanja na
snagu ove Odluke.“.
Članak 5.
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine
Plitvička Jezera slijedeće komunalne djelatnosti:
1) komunalni linijski prijevoz putnika
2) obavljanje dimnjačarskih poslova.“
Članak 6.
Ostale odredbe osnovne Odluke ostaju nepromijenjene.
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u "Službenom
glasniku Općine Plitvička Jezera“.
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