
              

REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 940-01/22-01/21 
URBROJ: 2125/01-02-22-03 
Gospić, 18. ožujka 2022. godine 

                                                                                                             GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR     
                      DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.  

        - na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  
  

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21) u privitku dopisa dostavljam Vam na razmatranje i donošenje 
Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 
SUSTAVA d.o.o. 

 
Obrazloženje 

 
HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 

Zagreb, obratio se Gradu Gospiću sa zahtjevom za sporazumnim rješenjem imovinsko pravnih odnosa – 
osnivanjem prava služnosti u svrhu korištenja puta, izgradnje, prelaganja, održavanja i korištenja 
infrastrukturnih građevina 

Projekt izgradnje, prelaganja, održavanja i korištenja obuhvaća slijedeće zemljište u vlasništvu Grada 
Gospića: 

− kč.br. 2741/1, k.o. Gospić, upisana u zk. ul. 2309, površine služnosti 308 m2, 
− kč.br.2735, k.o. Gospić, upisana u zk. ul. 2309/I, površine služnosti 29 m2 za: 

o izgradnju, održavanje i korištenja KBDV 10(20) kV iz KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 4 
površina služnosti 3 m2, 

o prelaganje, održavanje i korištenje KBDV 10(20) kV KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 3 – 
KTS10(20)/0,4 kV UGLOVNICA, površina služnosti 15 m2, 

o prelaganje, održavanje i korištenje niskonaponskog kabelskog voda iz KTS 10(20)/0,4 kV 
CENTAR 3, površina služnosti 11 m2. 

 
Zahtjevu prilažu grafički prikaz, prijepis posjedovnog lista (neslužbena kopija), izvadak iz zemljišne 

knjige (neslužbena kopija). 
Sukladno odredbama članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 

infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11, 144/21) propisano je da se ne plaća naknada za stjecanje 
prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedna od 
drugih, na zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina. 

Člankom 29. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 8/09, 10/09), propisano je da ukoliko se služnost zasniva radi 
postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za Grad i građane Grada, Gradsko vijeće može odobriti 
zasnivanje služnosti za njihovo postavljanje bez naknade. 
 

Slijedom navedenog i obrazloženog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje Odluke o 
osnivanju prava služnosti. 

 
S poštovanjem, 
 
                   GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA

             
                                                                                                                        Karlo Starčević   
 
 

http://upload.wikimedia.org/wiki


Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 
81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak), članka 4. i 5. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 
izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11, 144/21), članka 29. Odluke o uvjetima, načinu 
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 8/09, 
10/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 
3/13-pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 
_________2022. godine, donosi  
  

O D L U K U 
O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI U KORIST 

TVRTKE HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. 
   
  

     I.   
Grad Gospić će s tvrtkom HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Ulica grada 

Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 46830600751, sklopiti ugovor o osnivanju prava služnosti, sukladno 
priloženom obrascu ugovora, a u svrhu korištenja puta, izgradnje, prelaganja, održavanja i korištenja 
infrastrukturnih građevina na zemljištu kako slijedi: 
  

redni broj broj katastarske 
čestice 

katastarska 
općina 

zk.ul. površina služnosti (m2) 

1. 2741/1 Gospić 2309 308 
2. 2735 Gospić 2309/I 29 

UKUPNO       337 
  

-        kč.br. 2741/1, k.o. Gospić, upisana u z.k.ul. 2309, površina služnosti puta 308 m2, 
-        kč.br. 2735, k.o. Gospić, upisana u z.k.ul. 2309/I, površine služnosti 29 m2 za: 

o   izgradnju, održavanje i korištenja KBDV 10(20) kV iz KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 4 
površina služnosti 3 m2, 
o   prelaganje, održavanje i korištenje KBDV 10(20) kV KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 3 – 
KTS 10(20)/0,4 kV UGLOVNICA, površina služnosti 15 m2, 
o   prelaganje, održavanje i korištenje niskonaponskog kabelskog voda iz KTS 10(20)/0,4 kV 
CENTAR 3, površina služnosti 11 m2. 

  
  

II. 
Pravo služnosti na nekretninama iz točke I. ove Odluke, osniva se dok traje potreba za postojanjem 

istog. 
  

III. 
            Za osnovano pravo služnosti na zemljištu iz točke I. ne plaća se naknada, sukladno odredbi članka 4. 
Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ 
br. 80/11, 10/09). 
  
  

IV.  
Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti. 

  
  

V. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 
  
 
                                                                                                    PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                     GRADA GOSPIĆA 

       
                               Ana-Marija Zdunić, mag. iur., v.r. 
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