REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 940-06/14-01/03
URBROJ: 2188/02-03-15-2
Rokovci, 19. ožujka 2015. godine
Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 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), te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13), a u vezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 , 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i člankom 4. stavak 2. Zakona o uređivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11) , Općinsko vijeće na
svojoj 13. sjednici održanoj 19.ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
prijenosu vlasništva

I.
-

-

-

Ovom Odlukom utvrđuje se:
da je nekretnina, na k.č.br. 1061/5 k.o. Andrijaševci, u zemljišnim knjigama označena kao
trafostanica i dvorište u Školskoj ulici ukupne površine od 17 m², koje je u naravi trafostanica PTTS
10/0,4 kV Škola Andrijaševci i dvorište ukupne površine od 17 m² izgrađena radi poboljšanja
postrojenja za kvalitetniju opskrbu električnom energijom većeg broja potrošača pri elektrifikaciji
naselja Andrijaševci i da se predmetna nekretnina nalazi u knjigovodstvenim evidencijama Hrvatske
elektroprivrede d.d.,HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci te stoga postoji
interes Hrvatske elektroprivrede d.d. za stjecanje prava vlasništva nad tim nekretninama,
da je Hrvatska elektroprivreda d.d. pravna osoba koja se u cijelosti nalazi u vlasništvu Republike
Hrvatske , da je predmetna trafostanica izgrađena u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog
napretka stanovnika naselja Andrijaševci, te da je stoga navedenim nekretninama dopušteno
raspolagati bez prethodne provedbe javnog natječaja,
da se kod međusobnog stjecanja prava vlasništva u korist osoba javnog prava što podrazumijeva i
jedinice lokalne samouprave kao i pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, ne naplaćuje
naknada.
II.

Sukladno utvrđenjima iz točke I. ove Odluke, Općina Andrijaševci će s Hrvatskom elektroprivredom
d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 28921978587, sklopiti ugovor o prijenosu prava vlasništva
bez naknade kojim će Općina Andrijaševci dopustiti uknjižbu prava vlasništva na nekretnini označenoj kao
k.č.br. 1061/5 k.o. Andrijaševci, upisanoj u zk.ul. br. 274, trafostanica i dvorište u Školskoj ulici, ukupne
površine od 17 m², u korist HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara
37, u cijelosti.

Hrvatska elektroprivreda d.d. se obvezuje snositi sve troškove vezane uz prijenos vlasništva
predmetne nekretnine.
III.
Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva iz točke II. ove
Odluke.
IV.
Ova Odluka donosi se u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa između Općine Andrijaševci i
Hrvatske elektroprivrede d.d. vezano uz nekretninu iz točke I. ove Odluke.
V.
Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije.
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