
        
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

     Općinsko vijeće 
 
KLASA: 944-17/16-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-16-2 
Rokovci,  18. svibnja 2016. godine 
 

Na temelju članka 3. stavak 1. i članka 4. stavak 1. i 2. Zakona o uređivanju imovinskopravnih 
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 12. stavak 3. Odluke o gospodarenju 
nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije , broj 
11/14)  te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 22. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2016. godine 
donijelo je  

 
 

O D L U K U 
o osnivanju prava služnosti 

 
 
 

I. 
             Općina Andrijaševci dopušta osnivanje prava služnosti za korist tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o.,  
10000 Zagreb, Mihanovićeva 12, na k.č.br. 1641 – put ukupne površine 6657 m², površine služnosti 38,3 m², 
upisane u zk.ul.br. 1 k.o. Andrijaševci, na kojoj je upisano pravo vlasništva Općine Andrijaševci – javno 
dobro u općoj uporabi, bez naknade. 
             Pravo služnosti iz stavka 1. ove Odluke dopušta se u svrhu izgradnje osiguranja ŽCP-a Andrijaševci 
2 u km 11+616 pruge L209 Vinkovci-Županja, odnosno smještaja cestovnog signala i polaganje kabela na 
k.č.br. 1641 k.o. Andrijaševci, sukladno projektu P-509/15 – signalno sigurnosni uređaj ŽCP-a Andrijaševci 
u km 11+616 kojega je izradio Zagrebsignal d.o.o. za signalnu, energetsku i telekomunikacijsku tehniku, 
Donadonijeva 44, 10090 Zagreb, glavni projektant mr.sc. Boris Ercegović, dipl.ing.el. u kojem je sadržan 
obuhvat izvlaštenja. 
 

II. 
Tvrtka HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnik prava služnosti sukladno članku 3. stavak 1. i članku 4. 

stavak 1. i 2. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, ne 
plaća naknadu za stjecanje prava služnosti na nekretninama iz točke I. ove Odluke za izgradnju osiguranja 
ŽCP-a Andrijaševci 2 u km 11+616 pruge L209 Vinkovci-Županja, odnosno smještaja cestovnog signala i 
polaganje kabela na k.č.br. 1641 k.o. Andrijaševci iz razloga što je gradnja, modernizacija, obnova i 
održavanje željezničke infrastrukture u interesu Republike Hrvatske i Općine Andrijaševci. 
  

III. 
 Općinsko vijeće, sukladno ovoj Odluci, daje suglasnost Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora 
o osnivanju prava služnosti sa tvrtkom HŽ Infrastruktura d.o.o.,Zagreb, Mihanovićeva 12. 
 

IV. 
Općina Andrijaševci dozvoljava tvrtki HŽ Infrastruktura d.o.o., 10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 da 

temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti  izvrši uknjižbu prava služnosti u zemljišnim knjigama na 
svoje ime i za svoju korist. 
 



 
 
 

V. 
 Troškove ovjere potpisa i prijepisa predmetnih Ugovora iz točke III. ove Odluke te uknjižbe prava 
služnosti u zemljišnim knjigama snosi tvrtka HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva12. 
 
 

VI. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 

          
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  Zlatko Kobašević, bacc.oec..         
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. HŽ Infrastruktura d.o.o., 10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 
2. Pismohrana, ovdje 

 


