
                             
 
              
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 944-17/17-01/35 
URBROJ: 2103/01-01-20-11 
Bjelovar, 23. studenoga 2020.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postupku 

i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim 
javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim 
cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar i u povodu toga 
donio sljedeći  
 

      ZAKLJUČAK  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i visini 
naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim 
površinama kojima upravlja Grad Bjelovar kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom 
vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će Zoran 
Preskočil koji je ovlašten privremeno obavljati poslove pročelnika Upravnog odjela za 
komunalne djelatnosti i uređenje prostora.  

 
 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 

 
 
 
 
 
       
 



 
 
 

                              
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
       Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
                      i uređenje prostora   
 
 
KLASA: 944-17/17-01/35 
URBROJ: 2103/01-06-20-10 
Bjelovar, 17.11.2020. 
 
                                                                                                GRADONAČELNIK 
                                                                                                  DARIO HREBAK 
 
 
 
PREDMET: Odluka  o  izmjeni i dopuni Odluke o  postupku i visini  naknade za  
                    osnivanje prava služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim  
                    površinama  kojima upravlja Grad Bjelovar 

 
 
 

U privitku dostavljamo Nacrt odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o  postupku i visini  
naknade za osnivanje prava  služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama  
kojima upravlja Grad Bjelovar, obrazloženje koje sadrži  razloge donošenja Odluke i Izvješće 
o provedenom savjetovanju s  javnošću.  

 
Predlažemo  da razmotrite  Nacrt odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o  postupku  

i visini  naknade za osnivanje prava služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim 
javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar, da utvrdite  Prijedlog odluke  kao u 
tekstu Nacrta, te da ga uputite  Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 

 
 
 

           PROČELNIK   
                                                                                Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                     GRADSKO VIJEĆE  
                                              
 Na temelju članka   35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. stavka 1. točka 2.  Zakona o lokalnoj i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,  137/15, 123/17 i 98/19) i  članka 31. stavka 1.  točke 19. 
("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13, 1/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 
____ sjednici održanoj dana ____2020. donijelo  je 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o  postupku i visini  naknade za osnivanje prava 

služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama 
kojima upravlja Grad Bjelovar 

 
 

Članak 1. 
U članku 1. Odluke o postupku i visini  naknade za osnivanje prava služnosti  na 

nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar  
(''Službeni glasnik Grada Bjelovara'', broj 1/18) iza riječi  ''javnim površinama'' dodaju se 
riječi: ''te stupovima javne rasvjete i drugim objektima''. 
 

Članak 2.  
 

U članku 2.: 
- stavku 2. pod b) telekomunikacijsku mrežu iznos  2,40 kn/m²   zamjenjuje se  

iznosom 8,00 kn/m². 
- u  stavku 5. u drugoj rečenici ispred riječi ''objektima'' dodaje se riječ ''tim''. 
- iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:  

''Visina naknade za postavljanje telekomunikacijske mreže ili elektroenergetske  
mreže  na stupove javne rasvjete  ili drugi objekt kojim raspolaže Grad Bjelovar iznosi 75,00 
kn godišnje po rasvjetnom stupu ili objektu''.  
 

Članak 3. 
U članku 3. stavku 1.  riječi ''stavka 2. i 9.'' zamjenjuju se riječima ''stavka 2., 9. i 11''. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave  u  "Službenom glasniku Grada 
Bjelovara".  
 
KLASA: 944-17/17-01/35 
URBROJ: 2103/01-06-20-7 
Bjelovar, ______  2020.  
 
                                                                                                    PREDSJEDNIK  
                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA  
                                  Ante Topalović, univ. bacc. oec. 
 
 
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Grad Bjelovar donio je  Odluku o  postupku i visini  naknade za osnivanje prava  
služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad 
Bjelovar ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 1/18 – u nastavku: Odluka). Temeljem 
navedene  Odluke pravne i fizičke osobe s Gradom zaključuju   ugovore  o  pravu služnosti na 
nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad, te plaćaju Odlukom 
propisane naknade za ustanovljenje prava služnosti.  
 
         Člankom 2. i 3. Odluke propisane su visine naknada  za osnivanje prava služnosti i način 
plaćanja. Za polaganje  telekomunikacijske mreže Odlukom je propisana  visina naknade u 
iznosu  2,40 kn/m².  Potrebno je uskladiti  iznos naknade   za polaganje vodova i pripadajućih 
objekata za  telekomunikacijsku mrežu u skladu s iznosom naknade koja je za pravo puta 
propisana  Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta  koju je donio HAKOM,  odnosno 
iznos  naknade 2,40 kn/m²   zamijeniti   iznosom 8,00 kn/m². 
 
 U članku  2. stavku 5. ispred riječi objektima radi jasnoće primjene stavka dodana je 
riječ   ''tim''. 
 
          Nadalje,  u posljednje vrijeme  pravne osobe  podnose zahtjeve za postavljanje 
telekomunikacijske mreže ili elektroenergetske mreže  na stupove javne rasvjete  i druge  
objekte  kojima raspolaže Grad Bjelovar. Kako Odlukom nije propisana visina naknade za te 
namjene, a ne postoje zakonske zapreke za sklapanje ugovora o pravu služnosti na 
navedenim objektima predlaže se  u Odluci dodati u članku 2. stavku 2. novi stavak 11. kao u 
tekstu Nacrta kako bi se omogućilo pravo osnivanja prava služnosti na stupovima javne 
rasvjete i drugim objektima kojima raspolaže Grad Bjelovar. Predlaže se naknada u iznosu 
75,00 kn  godišnje  po rasvjetnom stupu ili objektu.  
 

Slijedom iznijetog,  pripremili smo Nacrt odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o postupku  
i visini  naknade za osnivanje prava služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim 
površinama kojima upravlja Grad Bjelovar. 
 

Nacrt odluke o izmjeni  i dopuni  Odluke o postupku i visini  naknade za osnivanje prava 
služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad 
Bjelovar  radi savjetovanja s javnošću  bio je objavljen na internetskoj stranci Grada Bjelovara  
dana 16.10.2020. godine, a savjetovanje je trajalo od 16.10.2020. - 15.11.2020. godine (30 
dana). Na Nacrt predmetne odluke nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi  ni mišljenja.  

 
Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt odluke izmjeni  i dopuni  Odluke 

o postupku i visini  naknade za osnivanje prava služnosti  na nerazvrstanim cestama i 
ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar,  da je utvrdi  u predloženom 
tekstu i proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. 

 
 

PROČELNIK  
                                                                    Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 

 

Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju  Nacrta Odluke  o izmjeni i 

dopuni Odluke o  postupku i visini  naknade za osnivanje prava 

služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama 

kojima upravlja Grad Bjelovar 

 
 

 

 Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

 provodi savjetovanje 

 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora   

 Svrha dokumenta   Izvješćivanje javnosti o provedenom savjetovanju  
 

 

 

 Datum dokumenta  16.11.2020. 
 
 
eeffewf 

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta   Izvješće  

 Naziv nacrta akta  Nacrt Odluke o   izmjeni i dopuni Odluke o  postupku i visini  

naknade za osnivanje prava služnosti  na nerazvrstanim cestama i 

ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar 

 
  

 Jedinstvena oznaka iz Plana    
 savjetovanja s javnošću Grada   
 Bjelovara za 2020. godinu    
 objavljenog na internetskim   
 stranicama Grada 

Redni broj 47. iz Plana savjetovanja s javnošću Grada   Bjelovara  za  
za 2020. godinu  KLASA: 008-01/19-01/03 URBROJ: 2103/01-01-20-
20   

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

 Upravni odjel za  komunalne djelatnosti i uređenje prostora  

 Koji su predstavnici  javnosti bili    

 uključeni u postupak izrade    

 odnosno u rad stručne radne    

 skupine za izradu nacrta? 

 
 
   _____________________ 
                

 Je li nacrt bio objavljen na  
 internetskim stranicama ili  na drugi     
 odgovarajući način? 

 Ako je, kada je nacrt objavljen, na      

 kojoj internetskoj stranici i koliko je    

 vremena ostavljeno za  

 savjetovanje? 

 Ako nije,    

 zašto? 

DA 
 

Internetska stranica Grada Bjelovara 
  Nacrt je objavljen dana 16.10.2020. godine na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara  
www.bjelovar.hr 

 Savjetovanje je trajalo od  

16.10.2020. - 15.11.2020. godine (30 dana) 

 
  

______________________ 

 Koji su predstavnici javnosti  

 dostavili svoje prijedloge,   

 primjedbe ili mišljenja? 

  
 
 Na Nacrt nisu dostavljeni prijedlozi/primjedbe/mišljenja  

http://www.bjelovar.hr/


 

Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama 

Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr  

KLASA: 944-17/17-01/35 
URBROJ: 2103/01-06-20-9 
Bjelovar, 16.11.2020.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Razlozi neprihvaćanja pojedinih     
 primjedbi javnosti na  određene    
 odredbe nacrta 

 
 
__________________ 
 

 Troškovi provedenog savjetovanja  Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  

http://www.bjelovar.hr/

