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Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu u drugim stvarnim pravima  („Narodne novine“ broj 

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), članaka 3. i 28. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 55/10) i članka 31. Statuta Općine Topusko („Službeni  

vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18, 11/20 i 6/21), Općinsko vijeće 

Općine Topusko na 7. sjednici održanoj dana ____________ 2022. godine, donosi  

 

  

ODLUKA 

o pravu služnosti radi izgradnje kanalizacijskog sustava šireg središta naselja Topusko 

  

Članak 1.  

 

Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., za sklapanje ugovora 

o osnivanju prava služnosti radi izgradnje kanalizacijskog sustava šireg središta naselja Topusko i to na: 

- k.č.br. 3 upisana u zk.ul. 1430 k.o. Hrvatsko Selo, zajedničko vlasništvo RH i Općine Topusko, s 

površinom služnosti 58 m²; 

- k.č.br. 132/1, upisana u zk.ul. 805 k.o. Topusko, vlasništvo Općina Topusko, s površinom služnosti 

129,9 m²; 

- k.č.br. 1123/3 upisana u zk.ul. 805 k.o. Topusko, vlasništvo Općina Topusko, s površinom služnosti 

20,2 m²; 

- k.č.br. 1128/6 upisana u zk.ul. 805 k.o. Topusko, vlasništvo Općina Topusko, s površinom služnosti 

16,3 m²; 

- k.č.br. 1128/14 upisana u zk.ul. 805 k.o. Topusko, vlasništvo Općina Topusko, s površinom služnosti 

20,9 m²; 

- k.č.br. 1128/18 upisana u zk.ul. 805 k.o. Topusko, vlasništvo Općina Topusko, s površinom služnosti 

71,5 m²; 

- k.č.br. 152/1 upisana u zk.ul. 668 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 

37,3 m²; 

- k.č.br. 831 upisana u zk.ul. 867 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 131,3 

m²; 

- k.č.br. 1131/1 upisana u zk.ul. 867 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 

87,4 m²; 

- k.č.br. 1131/2 upisana u zk.ul. 867 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 

16,8 m²; 

- k.č.br. 1131/3 upisana u zk.ul. 867 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 

93,5 m²; 

- k.č.br. 1131/4 upisana u zk.ul. 906 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 

18,5 m²; 

- k.č.br. 1130/10 upisana u zk.ul. 866 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 

24,2 m²; 

- k.č.br. 1205 upisana u zk.ul. 896 k.o. Topusko, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 

216,9 m². 

 

Članak 2.  

 

Pravo služnosti iz članka 1. ove Odluke osniva se bez naknade sukladno članku 28. uvodno citirane  

Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Topusko.  
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Članak 3.  

Prava i obveze između Općine Topusko kao vlasnika poslužnih nekretnina i trgovačkog društva 

Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o. kao ovlaštenika prava služnosti utvrđuju se Ugovorom o 

osnivanju prava služnosti.  

Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor iz stavka 1. ovog članka.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.  

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 360-01/19-01/01 

URBROJ: 2176-18-01-22-11 

Topusko, __________ 2022. godine 

                                        

                                  PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA                                        

                                                                           Dijana Ščrbak   

 


