
 Na temelju članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete ("Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije" broj 5/13) i članka 30. Odluke o uvjetima, načinima i postupcima gospodarenja, 

nekretninama u vlasništvu Općine Podravske Sesvete ("Službeni glasnik Koprivničko- križevačke 

županije" broj 4/10) Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 26. sjednici 21. ožujka 2017. 

donijelo je 

 

O D L U K U 
o osnivanju prava služnosti 

 

Članak 1. 

 Radi provedbe izgradnje plinskih građevina: 

 a) odorizatorske stanice Podravske Sesvete s pripadajućim spojnim vodovima, 

 b) novog plinovoda, Općina Podravske Sesvete kao osnivač prava služnosti (u daljnjem tekstu: 

vlasnik), osniva pravo služnosti prolaza i prijevoza, gradnje, održavanja i popravka plinskih građevina 

na poslužnom dobru (u daljnjem tekstu: pravo služnosti) u korist Društva KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., 

Radnička cesta 61, Đurđevac, OIB 61631628760, kao stjecatelja prava služnosti (u daljnjem tekstu: 

stjecatelj prava služnosti), za cijelo vrijeme postojanja plinskih građevina na zemljištu. 

 Pravo služnosti iz stavka 1. ovoga članka osniva se na nekretninama upisanim u: 

 1. zk.ul.br. 757, k.o. Podravske Sesvete, označenim kao 

 čk.br. 262 ULICA EUGENA TOMIĆA, površine, …………………….…..……….4064 m
2 

 
       ULICA, površine……………………………………………………………4064 m

2
  

            čk.br. 263 ULICA EUGENA TOMIĆA, površine, …………..………….…..……….453 m
2 

 
       PUT, površine……………………………………………………...…………453 m

2
 

            čk.br. 302 ULICA EUGENA TOMIĆA, površine, …………..………….…..………1086 m
2 

 
       PUT, površine……………………………………………………...……..…1086 m

2
 

 2. zk.ul.br. 1721, k.o. Podravske Sesvete, označenim kao 

 čk.br. 321/2 ULICA EUGENA TOMIĆA, površine, …………………….…..……….103 m
2
 

                                 GOSPODRSKO DVORIŠTE, površine……………………………...…….103 m
2 

 
čk.br. 321/3 ULICA EUGENA TOMIĆA, površine, …………...…………..……….2886 m

2
           

                                 PARKIRALIŠTE, površine ....................................................................... 2886 m
2
. 

 

Članak 2. 

 Detaljnije reguliranje međusobnih prava i obveza vezanih za osnivanje prava služnosti između 

vlasnika i stjecatelja prava služnosti, regulirati će se Ugovorom o osnivanju prava služnosti radi 

gradnje plinovoda i odorizatorske stanice Podravske Sesvete.  

           Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Podravske Sesvete da može u ime i za račun vlasnika, 

potpisati Ugovor o osnivanju prva služnosti iz stavka 1. ovoga članka i poduzimati sve pravne radnje 

potrebne za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
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Podravske Sesvete, 21. ožujka 2017. 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK:                                                                                                                                                                                

                Branko Rođak 

 


