
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), 
članka 64. stavka 3. točke 4.  Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, 
broj 1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20 – pročišćeni tekst) i članka 30. stavka 1. Odluke o 
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog 
Sela, broj 5/15), gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 31. kolovoza 2020. godine, donosi  
 

 
O D L U K U 

o osnivanju prava služnosti 
 
 

1.   Grad Dugo Selo ovime osniva, bez naknade, pravo služnosti u korist trgovačkog  društva  
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 
Koledovčina ulica 1, OIB: 54189804734, u svrhu izgradnje sustava javne odvodnje na području 
Grada Dugo Selo – javni kanal u poduzetničkoj zoni, na teret nekretnina označenih kao: 
- k.č. broj 2138, ''put u mjestu'', površine 2333 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda 

u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 2379, k.o. Dugo Selo II,  kao 
vlasništvo Grada Dugog Sela – površina služnosti iznosi 1172 m2,  

- k.č. broj 2138/2, ''put u mjestu'', površine 1585 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog 
suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 4339, k.o. dugo Selo II, 
kao vlasništvo Grada Dugog Sela – površina služnosti iznosi 541 m2, 

- k.č. broj 2138/4, ''oranica u mjestu'', površine 713 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog 
suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 2379, k.o. Dugo Selo II, 
kao vlasništvo Grada Dugog Sela – površina služnosti iznosi 491 m2, 

- k.č. broj 2138/5, ''oranica u mjestu'', površine 1920 m2, upisana u zemljišnoj knjizi 
Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 2379, k.o. 
Dugo Selo II, kao vlasništvo Grada Dugog Sela – površina služnosti iznosi 70 m2, 

- k.č. broj 2143/4, ''put u mjestu'', površine 1532 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog 
suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 2666, k.o. Dugo Selo II,  
kao vlasništvo Grada Dugog Sela – površina služnosti iznosi 735 m2, 

- k.č. broj 3091, ''put kod gorice'', površine 6822 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog 
suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 3768, k.o. Dugo Selo II, 
kao javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Dugog Sela – površina 
služnosti iznosi 1546 m2 te 

- k.č. broj 3093, ''put Puhovec'', površine 8105 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog 
suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižni odjel Dugo Selo u zk.ul. broj 3648, k.o. Dugo Selo II, 
kao javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Dugog Sela – površina 
služnosti iznosi 57 m2, 

u skladu s Idejnim projektom izgradnje sustava javne odvodnje na području Grada Dugo Selo 
– javni kanali u Poduzetničkoj zoni, broj 19-109/3, izrađen po t.d. PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ 
d.o.o. iz Zagreba, Olibska 17 iz siječnja 2020. 
 
 
2. O osnivanju prava služnosti iz točke 1. ove Odluke, Grad Dugo Selo i Vodoopskrba i 
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. zaključit će Ugovor kojim će regulirati međusobna prava 
i obveze.  
  
 



3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Dugog Sela. 
 
 
KLASA: 944-17/20-01/01  Gradonačelnik 
URBROJ: 238/07-01-04/01-02-20-2  Grada Dugog Sela 
 
Dugo Selo, 31. kolovoza 2020. god. 

  
Nenad Panian, dr. med. dent., v.r. 

 
 

 

 


