
 
Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  

br.04/13, 01/18 i „Službene novine općine Sibinj“ br.01/18), 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 13.sjednici održanoj 12.04.2019. 
godine, donosi 

O  D  L  U  K  U 
 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 –  FAZA II., 2. skupine  
 

Članak 1. 
Općina Sibinj će sa tvrtkom Vodovod d.o.o., OIB:80535169523, MBS:050028098, Nikole 

Zrinskog 25, Slavonski Brod, sklopiti Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti na slijedećoj 
katastarskoj čestici: 

  
k.č.br. zk.ul. pl. k.o. Vlasnik      Površina 

čestice u 
m² 

Površina 
služnosti u 
m² 

3095 1463 522 Sibinj 1/6 Društveno vlasništvo –Općina Slavonski Brod – 
gruntovni vlasnik 

958    30 

1/6 Općina Sibinj – posjednik- katastar 
 

za zahvat u prostoru – 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 –  FAZA II., 2. 
skupine u svrhu izgradnje i održavanja sustava javne odvodnje. 

 
Članak 2. 

           Nekretnina navedena u članku 1. ove Odluke, nije upisana u vlasništvo Općine Sibinj, te je  
Općina Sibinj započela je s radnjama potrebnim za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupku s 
svrhom upisivanja prava vlasništva na k.č.br. 3095, z.k.ul. 1463, k.o. Sibinj, koja je trenutno upisana 
kao društveno vlasništvo u vlasničkom dijelu 1/6, sa pravom korištenja Općine Slavonski Brod. 
          Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava stvarne 
služnosti čim se za to steknu uvjeti odnosno čim nekretnina iz članka 1.ove Odluke  bude upisana u 
vlasništvo Općine Sibinj. 

Članak 3. 
 Sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina ("Narodne novine" broj 80/11) za osnovano pravo služnosti koje je predmet 
ove Odluke ne plaća se naknada. 
  

Članak 4.  
 Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne 
služnosti, oznaka:05-2153/19-ŽF,  zaprimljen u općini Sibinj dana 13.03.2019.godine, KLASA:023-
05/19-02/17, URBROJ:05-2153//19/ŽF-1 . 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama 
Općine Sibinj“. 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

KLASA:   023-05/19-02/17 
URBROJ: 2178/08-03-19-2 
Sibinj, 12.travanj 2019.g. 

                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

        Krunoslav Eraković 
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