
             

REPUBLIKA HRVATSKA           
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA                        
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 940-01/22-01/74 
URBROJ: 2125/01-02-22-03 
Gospić, 04. srpnja 2022. godine 
        GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HEP -Operator    
                    distribucijskog sustava d.o.o.,Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao      
                    kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić 
 - na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  
 

Na temelju članka 49. Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/101, 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., Elektrolika 
Gospić, na nekretninama označenim kao kat. čest. br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić. 
 
Obrazloženje: 
HEP - Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, obratila se Gradu 
Gospiću sa zahtjevom za rješavanje imovinskopravnih odnosa putem osnivanja prava služnosti na 
nekretninama: 

- k.č. br. 2741/1, ukupne površine 3.108 m2,  upisane u zk. ul. 2309, k.o. Gospić, osniva se pravo 
služnosti puta i to staze i kolnika, površina služnosti 308 m2, kako je označeno šrafurom na grafičkom 
prikazu 1. koji je sastavni dio Ugovora o osnivanju prava služnosti a u svrhu pristupa k.č. br. 2735, k.o. 
Gospić. 

- k.č. br. 2735, ukupne površine 1.326 m2, upisana u zk. ul. 2309/I, zk. tijelo: I, k.o. Gospić, osniva se 
pravo služnosti radi: 

o izgradnje, održavanja i korištenja KBDV 10(20) kV iz KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 4, dužine voda 
3 m, širine koridora voda 1 m, površina služnosti 3 m2, 

o prelaganja, održavanja i korištenja KBDV 10(20) kV KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 3 – KTS 
10(20)/0,4 kV UGLOVNICA, dužina voda 15 m, širina koridora voda 1 m, površina služnosti 15 
m 2, 

o prelaganja, održavanja i korištenja niskonaponskog kabelskog voda iz KTS 10(20)/0,4 kV 
CENTAR 3, dužina voda 11 m, širina koridora voda 1 m, površina služnosti 11 m2. 

ukupne površine služnosti 29 m2, kako je označno kosom linijom na grafičkom prikazu 2. koji je sastavni dio 
Ugovora o osnivanju prava služnosti. 
 

Zahtjevu prilažu Ugovor o osnivanju prava služnosti, grafičke prikaze koji su sastavni dio Ugovora, 
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. 

 
Slijedom navedenog i obrazloženog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetne 

Odluke. 
 

 S poštovanjem, 
 GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

 
                                Karlo Starčević 

http://upload.wikimedia.org/wiki
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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., 
Elektrolika Gospić, na nekretninama označenim kao kat. čest.  

br. 2741/1 i 2735 k.o. Gospić 
 
 

Članak 1. 
 

Grad Gospić će u korist tvrtkeHEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, (u 
daljnjem tekstu: HEP – Elektrolika Gospić), osnovati prava služnosti na nekretninama: 

o k.č. br. 2741/1, ukupne površine 3.108 m2,  upisane u zk. ul. 2309, k.o. Gospić,osniva se pravo 
služnosti puta i to staze i kolnika, površina služnosti 308 m2, kako je označeno šrafurom na 
grafičkom prikazu 1. koji je sastavni dio Ugovora o osnivanju prava služnosti a u svrhu 
pristupa k.č. br. 2735, k.o. Gospić. 

o k.č. br. 2735, ukupne površine 1.326 m2, upisana u zk. ul. 2309/I, zk. tijelo: I, k.o. Gospić, 
osniva se pravo služnosti radi: 

 izgradnje, održavanja i korištenja KBDV 10(20) kV iz KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 4, 
dužine voda 3 m, širine koridora voda 1 m, površina služnosti 3 m2, 

 prelaganja, održavanja i korištenja KBDV 10(20) kV KTS 10(20)/0,4 kV CENTAR 3 – 
KTS 10(20)/0,4 kV UGLOVNICA, dužina voda 15 m, širina koridora voda 1 m, površina 
služnosti 15 m 2, 

 prelaganja, održavanja i korištenja niskonaponskog kabelskog voda iz KTS 10(20)/0,4 
kV CENTAR 3, dužina voda 11 m, širina koridora voda 1 m, površina služnosti 11 m2. 

ukupne površine služnosti 29 m2, kako je označno kosom linijom na grafičkom prikazu 2. koji je sastavni dio 
Ugovora o osnivanju prava služnosti. 
 

Članak 2. 
 

Pravo služnosti osniva se na neodređeno vrijeme, odnosno dok na nekretnini (zemljištu) postoje 
elektroenergetski objekti HEP – Elektrolika Gospić. 
 

Članak 3. 
 

Za osnovanu služnost na nekretninama iz članka 1. ove Odluke ne plaća se naknada, sukladno odredbi 
članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne 
novine“ br. 80/11, 144/21), 
 

Članak 4. 
 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića da s HEP – Elektrolika Gospić, sklopi Ugovor o osnivanju 
prava služnosti iz članka 1. ove Odluke, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

 
 

Članak 5. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke 
HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. („Službeni vjesnik Grada Gospića“, br. 5/22). 
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Članak 6. 

 
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. 
 


