
 
Na temelju odredbi  članka 391. st. 2. i članka 287. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 
153/09), te članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 

o osnivanju prava grañenja na nekretnini označenoj 

kao kat. čest. br. 3734/6 upisane u z. k. ul. br. 3718 k.o. Gospić 

u korist Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Gospić 

 

 
I 

Ovom Odlukom Grad Gospić kao vlasnik nekretnine označene kao kat. čest. br. 3734/6 upisane u z. k. 
ul. br. 3718 k.o. Gospić, osniva pravo grañenja na navedenoj čestici koja se u naravi sastoji od upravne zgrade 
površine 128 m2 i dvorišta površine 822 m2, u korist Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Gospić, (u 
daljnjem tekstu: nositelj prava grañenja). 
 

II 

Navedeno pravo grañenja osniva se korist HGSS Stanice Gospić kao redovite službe za zaštitu i 
spašavanje koja djeluje na području Grada Gospića ali i cijele Županije Ličko-senjske, a radi izgradnje vlastite 
baze, čime će se osigurati potrebni uvjeti za kvalitetno pripremanje i izvršavanje djelatnosti ove službe, te njeno 
sudjelovanje u  provedbi aktivne i sveobuhvatne djelatnosti zaštite i spašavanja. 
 
 

III 

 Navedeno pravo grañenja osniva se bez naknade i traje dok postoji potreba za istim, dok nositelj prava 
grañenja obavlja svoju djelatnost, odnosno dok ne nastupe okolnosti koje dovode do prestanka sukladno 
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.    
 
 

IV 

Nositelj prava grañenja nije ovlašten prenositi pravo grañenja niti ga opteretiti ograničenim stvarnim 
pravima u korist trećih osoba, odgovara za sve obveze nastale u svezi sa stečenim pravom grañenja, te se 
obvezuje po prestanku prava grañenja predati vlasniku zemljišta nekretninu neopterećenu bilo kakvim 
uknjiženim ili neuknjiženim teretima. 
 
 

V 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Gospića na sklapanje ugovora o pravu grañenja sa nositeljem tog 
prava. 
 

VI 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 
 
Klasa: 940-01/11-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-11-05 
Gospić, 14. studenog 2011. godine 
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