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
ODLUKU
o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbog cjevovoda
Rešetar – Smoljanac
Članak 1.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika da Vodovodu Korenica d.o.o. potpiše pravo
služnosti na katastarskoj čestici broj 64/1 k.o. Smoljanac, upisanoj u ZK uložak broj: 321, u
društvenom vlasništvu s pravom upravljanja Općinske skupštine Titova Korenica, čiji je
pravni slijednik Općina Plitvička Jezera, a koja se nalazi na trasi procrpne stanice
„Smoljanac“ u sklopu vodoopskrbnog cjevovoda Rešetar – Smoljanac.
Članak 2.
Pravo služnosti na nekretnini iz članka 1. ove Odluke osniva se u svrhu izgradnje
vodoopskrbnog cjevovoda Rešetar – Smoljanac koja uključuje i izgradnju tipskog
podzemnog okna procrpne stanice „Smoljanac“, koja se ima izgraditi na temelju Glavnog
projekta za zahvat u prostoru „VODOOPSKRBNI PODSUSTAV „REŠETAR - SMOLJANAC“
izrađenog od strane tvrtke KAPROJEKT d.o.o., siječanj 2021. godine, oznake: P-02/21-1,
potvrđenog od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva Mladena Petričić, dipl.ing.građ.
Članak 3.
Pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke osniva se za vrijeme dok traje potreba
za postojanjem istog.
Članak 4.
Za osnovanu služnost na nekretninama iz članka 1. ove odluke, korisnik služnosti Vodovod
Korenica d.o.o., Trg sv. Jurja 12, 53230 Korenica, OIB: 85899000581, koje zastupa direktor
Ana Rapo, 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“.
KLASA: 363-01/21-01/01
URBROJ:2125/11-03-21-03
Korenica, 31. ožujka 2021. god.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Bionda

