GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
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Nacrt
prijedloga Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I.PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Člankom 35. stavkom 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., 90/10., 143/12. i 152/14.) propisano je da stvarima u
vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže, upravlja i koristi se Vlada Republike
Hrvatske ili od nje ovlašteno tijelo ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne
(regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Člankom 26. stavkom 1. točkom 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15. i 2/18.),
propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. PRIKAZ STANJA PRIJEDLOGA ODLUKE
Predloženom Odlukom propisuje se postupak i visina naknade za osnivanje služnosti
u svrhu izgradnje, polaganja i održavanja vodova i pripadajućih objekata na
vodovima, elektroničkih komunikacijskih uređaja, prilaza staza i slično, koje se
zasnivaju na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru i javnim
površinama kojima upravlja Grad Biograd na Moru. Odlukom se regulira služnost
izgradnje, polaganja i održavanja svih vodova i pripadajućih objekata
elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne,
plinovodne i naftovodne mreže koji su predviđeni Pravilnikom o katastru
infrastrukture („Narodne novine“, broj 29/17.). Odlukom se predlaže i visina naknade
za pravo služnosti polaganja vodova i pripadajućih objekata, te je ista utvrđena u
godišnjem iznosu, osim za pravo služnosti u svrhu postavljanja i uporabe radijskih
postaja i drugih sličnih elektroničkih komunikacijskih uređaja (antene i slično) u
kojem slučaju je naknada utvrđena u mjesečnom iznosu. Korisnici koji su već
položili vodove i pripadajuće objekte na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda
na Moru, a koji nisu sklopili ugovor o osnivanju prava služnosti, dužni su pored
godišnje naknade za pravo služnosti platiti i jednokratnu naknadu za proteklo
razdoblje od tri godine. Odlukom se propisuju i slučajevi kada je investitor
oslobođen od obveze plaćanja naknade za osnivanje prava služnosti, odnosno kada
može biti oslobođen od obveze plaćanja iste.
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Nacrt prijedloga Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru objavljen je na internetskoj stranici
Grada Biograda na Moru http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorenasavjetovanja
Javno savjetovanje trajalo je osam (8) dana te je bilo otvoreno od 27. veljače 2019. godine do
7. ožujka 2019. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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