
        
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

     Općinsko vijeće 
 
KLASA: 944-17/17-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-17-9 
Rokovci,  13. rujna 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 12. 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 3. sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 13. rujna 2017. godine, donosi  

 
 

O D L U K U 
o  osnivanju prava služnosti 

 
 

I. 
Općina Andrijaševci dopušta zasnivanje prava služnosti za zahvat u prostoru „Poboljšanje vodno-

komunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna – Odvodnja otpadnih 
voda naselja Andrijaševci i Rokovci“, bez naknade,  na nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci i to: 
- na nekretnini označenoj kao k.č. br. 1223 put, u ukupnoj površini 5634 m², upisanoj u z.k.ul.br. 1421 u k.o.  
Rokovci, ukupna površina služnosti iznosi 340,76 m² (340,76m x 1,00m). 

Pravo služnosti iz stavka 1. ove točke osniva se u svrhu „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na 
području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna – odvodnja otpadnih voda naselja Andrijaševci i 
Rokovci“. 
 

II. 
Pravo služnosti se osniva u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., Vinkovci, Dragutina 

Žanića –Karle 47 a kao korisnika prava služnosti s trajanjem dok su vodovi iz točke I. ove Odluke u funkciji 
zbog koje su postavljeni.  

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. kao korisnik prava služnosti sukladno članku 12.stavak 3. 
Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci, ne plaća naknadu za stjecanje prava 
služnosti na nekretninama iz točke I. ove Odluke za postavljanje vodova u svrhu „Poboljšanja vodno-
komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna – odvodnja otpadnih 
voda naselja Andrijaševci i Rokovci“  iz razloga što je osnivanje predmetne služnosti od interesa za Općinu i 
stanovnike Općine. 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. stječe pravo služnosti opisano u točki I. ove Odluke, bez 
naknade s trajanjem dok su vodovi iz članka 1. ove Odluke u funkciji zbog koje su postavljeni. 

 
III. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik da s tvrtkom Vinkovački vodovod d.o.o., Vinkovci, Dragutina 
Žanića-Karle 47a zaključi Ugovor o ustanovljavanju prava služnosti (u daljnjem tekstu: Ugovoru). 

 
 
 



Općina Andrijaševci dozvoljava Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o., Vinkovci, Dragutina 
Žanića-Karle 47a, da temeljem Ugovora iz točke III. ove Odluke izvrši uknjižbu prava služnosti u 
zemljišnim knjigama na svoje ime i za svoju korist. 
 

IV. 
 Troškove ovjere potpisa i prijepisa predmetnih Ugovora iz točke III. ove Odluke te uknjižbe prava 
služnosti u zemljišnim knjigama snosi Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, Dragutina 
Žanića-Karle 47a. 
 
 

V. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije.  
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