Na temelju članka 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. pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.) i članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera
(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 03/18 i 08/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička
Jezera 2/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 19.
veljače 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o stjecanju nekretnine k.č.br. 12458 i 12132/2 u k.o. Korenica
Članak 1.
Ovom Odlukom o stjecanju nekretnine dozvoljava se prijenos vlasništva u korist Općine
Plitvička Jezera nad nekretninom obuhvaćenom katastarskom česticom broj 12458 u k.o.
Korenica (u naravi put) ukupne površine 328 m2, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog
suda u Korenici u ZK ulošku broj: ZP-270/15 i 108/16 k.o. Korenica, te posjedovnom listu broj
1853, koju dosadašnji vlasnici: Milena Ognjenović, Korenica, Josipa Jovića 39/1, 53230
Korenica i Mićo Vojvodić, Kalebovac 14, 53230 Korenica, daruju Općini Plitvička Jezera bez
naknade i bilo kakve protučinidbe.
Članak 2.
Ovom Odlukom dozvoljava se prijenos vlasništva u korist Općine Plitvička Jezera nad
nekretninom obuhvaćenom katastarskom česticom broj 12132/2 u k.o. Korenica (namjena
livada - u naravi put) ukupne površine 195 m2, upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda
u Korenici u ZK ulošku broj: ZP-490/05, ZP-377/78, ZP-108/16, ZP-1231/16, ZP-1288/16 k.o.
Korenica, te posjedovnom listu broj 1369, koju dosadašnji vlasnik Velibor Vojvodić,
Vinogradska 43, Sremski Karlovci, Srbija daruje Općini Plitvička Jezera bez naknade i bilo
kakve protučinidbe.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za zaključenje ugovora o darovanju nekretnina iz članka 1. i 2.
ove Odluke.
Sve stručne, administrativne i tehničke poslove u vezi provođenja ove Odluke odrađuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.
Članak 4.
Općinsko vijeće i Općinski načelnik, stječu nekretnine te upravljaju i raspolažu nekretninama
u vlasništvu Općine temeljem vlasničkih ovlasti, a pod uvjetima i na način propisan zakonima
i drugim propisima Republike Hrvatske i ovom Odlukom, a sve u interesu stvaranja uvjeta za
razvoj Općine Plitvička Jezera.
Članak 5.
Po provedbi Ugovora o darovanju u zemljišnim knjigama iz članka 3. ove Odluke, darovana
nekretnina će se klasificirana kao nerazvrstana cesta upisati u Jedinstvenu bazu podataka o
nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Plitvička Jezera“.
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