Na temelju članka 48. 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), članka 32.
Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 10/13)
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 4. redovnoj sjednici održanoj dana, 27.
studenog 2017.g. donosi
O D LUK U
o osnivanju prava služnosti
Članak 1.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika da Vodovodu Korenica d.o.o potpiše pravo
služnosti na svim općinskim česticama i česticama kojima Općina upravlja a kojima prolazi
buduća trasa aglomeracije.
Članak 2.
Pravo služnosti na nekretninama iz članka 1. ove Odluke osniva se samo u svrhu izgradnje i
održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 –
sustav Korenica, sukladno lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/17-01/000089, Urbroj:
531-06-1-1-1-17-0012 od dana 15. rujna 2017. godine, a koja je izdana od Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih
dozvola i investicija.
Članak 3.
Pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke osniva se na 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 Hrvoje Kukuruzović, ne plaća novčanu naknadu Općini Plitvička Jezera, sve
sukladno odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina (NN 80/11). Ukoliko Općina Plitvička Jezera vrši radove polaganja
nove infrastrukture na dijelu obuhvata služnosti koja je predmet ovog ugovora, Korisnik prava
služnosti dužan je prilagoditi se uvjetima Općine Plitvička Jezera, te je dužan i obvezuje se
izmjestiti postojeću trasu o svom trošku.
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 danom donošenja, a objaviti će se u „Županijskom
glasniku“ Ličko – senjske županije.
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