
 
Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 04/13), i 
članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj: 19/15)  Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 
4. sjednici održanoj 17.studenog 2017. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke  

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
 

Članak 1. 
 
Ovom odlukom odobrava se osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i to na k.č.br. 

3700 k.o. Slobodnica i na k.č.br. 3711/1 k.o. Slobodnica, obje upisane u z.k. ul. 2256, za izgradnju i 
održavanje kabelskog dalekovoda 10 (20) kV, u korist tvrtke HEP- Operator distribucijskog sustava 
d.o.o., Elektra Slavonski Brod. 
                                                                      Članak 2. 
 

Za osnovano pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke ne plaća se naknada 
sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina („NN“  80/11). 

Članak 3. 
 

Izgradnja energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje te obavljanje energetskih 
djelatnosti od interesa su za Republiku Hrvatsku sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12, 14/14, 
95/15, 102/15). 

Članak 4. 
 

O osnivanju prava služnosti sklopit će se Ugovor o osnivanju prava služnosti s tvrtkom HEP- 
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod, kojim ugovorom će se urediti 
imovinsko pravni odnosi. 
 Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj. 
 

Članak 5. 
 

 Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o pravu služnosti, Broj i znak 
401000102/7266/17DD,  zaprimljen u Općini Sibinj, 08.11.2017. godine, KLASA:023-05/17-02/53, 
URBROJ:401000102/7266/17DD-1. 

 
Članak 6. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 
  

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

KLASA:   023-05/17-02/53  
URBROJ: 2178/08-01-17-2 
Sibinj, 17.11.2017.g. 

                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

        Krunoslav Eraković 
 

 DOSTAVITI: 
1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.   
2. Dosje sjednica 
3. Pismohrana 
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