
Temeljem članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj:04/13 i 01/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) 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  9. sjednici održanoj 08.lipnja 2018. godine, donijelo je 

 

ODLUKA  

O PROMJENI POVRŠINA SLUŽNOSTI I  

DULJINA TRASE CJEVOVODA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE 

 

 Članak 1. 

Ovom Odlukom dopušta se promjena površina služnosti i duljina trase cjevovoda sustava 
javne odvodnje, zbog promijene elaborata nepotpunog izvlaštenja izrađenog od tvrtke Geo 
Gyrus d.o.o. iz Osijeka, koja služnost je već ranije osnovana sukladno Odluci o osnivanju 
prava stvarne služnosti  u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt „Brod 2“, poboljšanje 
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i 
Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik, 
Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci, KLASA:023-05/17-02/48, URBROJ:2178/08-01-17-2, 
od 08. listopada 2017. godine, na način da se za: 

1. nekretnine upisane u z.k.ul. 1020 k.o. Gromačnik i to: 
-k.č.br. 845/1 put kod Magazina, površine 710 čhv umjesto ukupne površine zasnovane 
služnosti 186 m2 , duljina 46,5 m, izmijeni osnovana služnosti na ukupnu površinu zasnovane 
služnosti 185 m²,  duljina 46,49 m; 

-k.č.br. 1231 put, površine 1906 m² umjesto ukupne površine zasnovane služnosti 650 m2 
,duljina 162,5 m, izmijeni osnovana služnosti na ukupnu površinu zasnovane služnosti 656 
m², duljina 164,99 m; 

2.nekretnine upisane u z.k.ul. 2256 k.o. Slobodnica i to: 

-k.č.br. 3623 put, površine 1023 m²   umjesto ukupne površine zasnovane služnosti 760 m2, 
duljina 190 m, izmijeni osnovana služnost na ukupnu površine zasnovane služnosti 765 m² , 
duljina 195,13 m; 

3. nekretnine upisane u z.k.ul. 2631 k.o. Sibinj i to: 

-k.č.br. 2818/2 ulica sv. Vinka, put, površine 288 m² umjesto ukupne površine zasnovane 
služnosti 45 m2 , duljine 11,25 m,  izmijeni osnovana služnost na ukupnu površine zasnovane 
služnosti 183 m2, duljina 52,12 m; 

-k.č.br. 3883 put, površine 1722 m² umjesto ukupne površine zasnovane služnosti 777 m2 
duljina 194,25 m,  izmijeni osnovana služnost na ukupnu površinu  zasnovane služnosti 800 
m², duljina 204,18 m; 



-k.č.br. 3884 put, površine 1626 m² umjesto ukupne površine zasnovane služnosti 668 m2 
duljina 167 m,  izmijeni osnovana služnost na ukupnu površinu  zasnovane služnosti  683 m2 , 
duljina 174,34 m; 

-k.č.br. 3900 put, površine 2696 m2 umjesto ukupne površine zasnovane služnosti 550 m2, 
duljina 137,50 m, izmijeni osnovana služnost na ukupnu površinu  zasnovane služnosti 1077 
m2 , duljina 270,80 m.  

Članak 2. 

O promijeni površina služnosti i duljina trase cjevovoda sustava javne odvodnje za 
katastarske čestice iz članka 1. ove odluke, zaključit će se Aneks Ugovora  o osnivanju prava 
stvarne služnosti s tvrtkom Vodovod d.o.o. radi upisa promjene površina služnosti i duljina 
trase cjevovoda sustava javne odvodnje te provedbe istog u zemljišne knjige. 

Za potpisivanje predmetnog Aneksa Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj. 

 

 Članak 3. 

Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Aneksa Ugovora o zasnivanju prava stvarne 
služnosti, oznaka:03-MB/5266/18, pristigao od tvrtke Vodovod d.o.o., Nikole Zrinskog 25, 
OIB: 80535169523, zaprimljen u općini Sibinj dana 28.05.2018. godine, KLASA:023-05/17-
02/48, URBROJ:03-MB/5266/18-5, kao i kopije plana s ucrtanim trasama pojasa služnosti na 
k.č. za koje postoji potreba zaključenja Aneksa već sklopljenog Ugovora, a koje su dio 
promijenjenog elaborata tvrtke Geo Gyrus d.o.o. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim 
novinama općine Sibinj“. 
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