
        
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

   Općinsko vijeće 
 
KLASA: 944-17/17-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-17-5 
Rokovci,  23. veljače 2017. godine 
 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, 
broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 143/12 i 152/ 14), 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 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
2/13), a u svezi s člankom 12. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije , broj 11/14),  Općinsko vijeće Općine Andrijaševci  na 
svojoj 31. sjednici održanoj dana 23. veljače 2017. godine, donijelo je  

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 
             Općinsko vijeće Općine Andrijaševci daje suglasnost na Odluku o osnivanju prava služnosti od 
25.siječnja 2017. godine, KLASA: 944-17/17-01/01, URBROJ: 2188/02-01-17-2 kojom Odlukom je 
zasnovano pravo služnosti za zahvat u prostoru „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području 
aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna – Odvodnja otpadnih voda naselja Andrijaševci i Rokovci u 
korist ovlaštenika prava služnosti tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, D.Žanića-Karle 
47 a, bez plaćanja naknade budući se radi o zahvatu koji je od općeg društvenog interesa za Općinu 
Andrijaševci i njene stanovnike. 
            Pravo služnosti iz stavka 1. ove točke zasnovano je u svrhu „Poboljšanja vodno-komunalne 
infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna – odvodnja otpadnih voda naselja 
Andrijaševci i Rokovci. 
            Odluka o osnivanju prava služnosti od 25.siječnja 2017. godine, KLASA: 944-17/17-01/01, 
URBROJ: 2188/02-01-17-2 nalazi se u privitku ovog Zaključka i njen je sastavni dio. 
 

II. 
Općinsko vijeće daje suglasnost na Ugovor o ustanovljenju prava služnosti od 25. siječnja 2017. 

godine, KLASA:944-17/17-01/01, URBROJ:2188/02-01-17-3 potpisanog od strane Općinskog načelnika 
kao predstavnika Općine Andrijaševci i Predsjednika uprave tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., 
Vinkovci kao ovlaštenog predstavnika tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci. 
 
 

III. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
 

          
PREDSJEDNIK 

                  Zlatko Kobašević, bacc.oec.     


