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44. 

Na temelju članaka 12. Zakona o 

ustanovama ("Narodne novine" br. : 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08, 127/19.) i članka  31. 

Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ 

Općine Bilje , broj:  05/13, 03/14, 2/18, 3/18 – 

pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) Općinsko vijeće 

Općine Bilje na svojoj 10. sjednici održanoj 

dana 22. kolovoza  2022. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

 o izmjenama i dopunama Odluke o 

osnivanju javne ustanove 

HRVATSKO-MAĐARSKOG 

KULTURNOG CENTRA 

OPĆINE BILJE 

 

 

Članak 1. 

 

Članak 5. Odluke o osnivanju Hrvatsko-

mađarskog kulturnog centra Općine Bilje 

(Službeni glasnik, br.1/02.,3/14.,4/19. i 2/20.)  

mijenja se na način da se iza točke  

„Organiziranje tečajeva učenja sviranja 

glazbenih instrumenata, te stjecanja 

posebnih znanja i vještina“ dopisuju slijedeće  

djelatnosti: prodaja suvenira, specijalizirana 

trgovina na malo,iznajmljivanje i davanje u 

zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i 

materijalnih dobara, d. n, snimanje iz zraka, 

djelatnost turističke agencije, turističke 

usluge u ostalim oblicima turističke ponude, 

djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem 

cestovnom prometu, djelatnost prijevoza 

putnika u međunarodnom cestovnom 

prometu,  tako da sada  glasi: 

 

„KRC Bilje obavlja slijedeće djelatnosti: 

• koordinacija izrade strategija 

razvoja jedinica lokalne 

samouprave 

• koordinacija izrade akcijskih 

planova za provedbu strategija 

razvoja jedinica lokalne 

samouprave 

• praćenje provedbe strategija 

razvoja jedinica lokalne 

samouprave 

• poticanje pripreme razvojnih 

projekata na području jedinice 

lokalne samouprave 

• sudjelovanje u izradi razvojnih 

projekata i strateških projekata 

regionalnog razvoja statističke 

regije 

• suradnja s drugim lokalnim 

razvojnim agencijama i 

regionalnim koordinatorima 

radi stvaranja i provedbe 

zajedničkih projekata 

• sudjelovanje u provedbi 

programa Ministarstva i drugih 

središnjih tijela državne uprave 

• poticanje razvoja gospodarstva, 

kulture, turizma, poljoprivrede i 

civilnog društva Općine Bilje, 

• identifikacija, priprema i 

provedba projekata 

financiranih iz sredstava EU 

fondova i ostalih fondova 

(nacionalnih i 

internacionalnih) 

• sudjelovanje u razvojnim 

projektima i programima 

naročito onima financiranim iz 

sredstava EU fondova; 

• pružanje tehničke i 

savjetodavne potpore u 

programima međunarodne i 

regionalne suradnje, 

• razmjena informacija u svrhu 

razvoja Općine Bilje i 

regionalnog razvoja, 

• stvaranje lokalnih, regionalnih, 

prekograničnih i međunarodnih 

mreža, 

• promocija Općine Bilje i regije 

(Baranja), 

• potpora razvojnim programima, 

• posredovanje u suradnji s 

gradskim, nacionalnim i 

međunarodnim financijskim 

institucijama, 
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• privlačenje direktnih stranih 

investicija, 

• izgrađivanje institucionalnih 

kapaciteta, 

• pružanje tehničke pomoći 

drugim pravnim subjektima u 

izradi projektnih prijedloga za 

financiranje kroz pristupne 

fondove EU i druge fondove, 

• ispitivanje tržišta i javnog 

mnijenja, 

• izrada studije izvedivosti, 

poslovnih planova i 

investicijskih elaborata, analize 

troškova i koristi, 

• pružanje tehničke i 

konzultativne pomoći glede 

programa međulokalne, 

međuregionalne i međunarodne 

suradnje, 

• provođenje specijalističkih 

edukativnih programa, 

• informiranje i pružanje 

konzalting usluga, 

• savjetovanje u vezi s 

poslovanjem i upravljanjem,  

• usluge prevođenja,  

• promidžba (reklama i 

propaganda), 

• izrada programa i projekata za 

urbanu i ruralnu sredinu putem 

sustava poduzetništva, 

• djelatnost organiziranje 

stručnih skupova, seminara i 

edukacija, sajmova, kongresa i 

slično,  

• poticanje poslovne suradnje, 

tehnoloških transfera i 

komercijalizacije rezultata 

istraživanja,  

• gospodarenje poslovnim 

zonama i poduzetničkim 

inkubatorima,  

• računalne i srodne djelatnosti,  

• promocija poslovnih zona 

Općine Bilje,  

• izrada i ažuriranje strateških 

planova,  

• djelatnost nakladnika,  

• distribucija tiska, 

• djelatnost javnog informiranja, 

• usluge informacijskog društva,  

• tiskanje časopisa i drugih 

periodičnih časopisa, knjiga i 

brošura, glazbenih djela i 

glazbenih rukopisa, karata i 

atlasa, plakata, igraćih karata, 

reklamnih kataloga, prospekata 

i drugih tiskanih oglasa, 

djelovodnika, albuma, 

dnevnika, kalendara, poslovnih 

obrazaca i drugih tiskanih 

trgovačkih stvari, papirne robe 

za osobne potrebe i drugih 

tiskanih stvari, putem 

knjigotiska, ofseta, fotogravure, 

fleksografije, sitotiska i drugih 

tiskarskih strojeva, strojeva za 

umnožavanje, računalnih 

(kompjutorskih) pisača, 

fotokopiranja i termokopiranja,  

• pružanje usluga putem 

interneta, 

• izrada i održavanje internet 

stranica, 

• pružanje usluga grafičkog i web 

dizajna, 

• turističke usluge u ostalim 

oblicima turističke ponude,  

• ostale turističke usluge,  

• turističke usluge koje uključuju 

športsko-rekreativne ili 

pustolovne aktivnosti. 

• Prikazivanje filmova 

• Umjetničko i literarno 

stvaralaštvo i reprodukcijsko 

izvođenje 

• Djelatnost objekata za kulturne 

priredbe 

• Ostvarivanje i promicanje 

multikulture, nacionalnih i 

interkulturnih vrijednosti 

• Organiziranje programa 

vlastite produkcije u suradnji s 

drugim ustanovama 

• Galerijsko izložbena djelatnost 
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• Organiziranje i promicanje svih 

oblika kulturno-umjetničkog 

stvaralaštva 

• Organiziranje tečajeva učenja 

sviranja glazbenih 

instrumenata, te stjecanja 

posebnih znanja i vještina 

• Prodaja suvenira, 

specijalizirana trgovina na 

malo 

• Trgovina na malo na 

štandovima i tržnicama 

• Iznajmljivanje i davanje u 

zakup (leasing) ostalih strojeva, 

opreme i materijalnih dobara, 

d. n. 

• Snimanje iz zraka 

• Djelatnost turističke agencije 

• Turističke usluge u ostalim 

oblicima turističke ponude 

• Djelatnost prijevoza putnika u 

unutarnjem cestovnom prometu 

• Djelatnost prijevoza putnika u 

međunarodnom cestovnom 

prometu 

Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovoga 

članka, Ustanova može obavljati i druge 

djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti 

upisane u sudski registar ako se one u manjem 

opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost 

iz stavka 1. ovoga članka. 
U ostvarivanju programa KRC Bilje je dužan 

stvoriti primjerene uvjete za izvedbu 

navedenih i drugih sličnih programa. 

Radno vrijeme KRC Bilje uskladit će se s 

potrebama i mogućnostima  rada tijela. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu  prvog slijedećeg 

dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bilje. 

 

Klasa: 024-04/19-04/1                                        

Urbroj:2158-9-01-22-24 

Bilje, 22. kolovoza 2022.godine                                             

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZDENKO JUMIĆ,v.r. 

************************************* 

 

45.  

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona 

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima           

(„Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 76/06, 141/06, 

38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 ) i članka 34. 

Statuta Općine Bilje  („Službeni glasnik“ br: 

5/13, 3/14, 2/18, 3/18- proč.tekst, 2/20 i 2/21), 

općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 10. 

sjednici, održanoj dana 22. kolovoza 2022.g.   

donosi   

 

ODLUKU 

o postupku i visini naknade za osnivanje 

prava služnosti  

i prava građenja u svrhu izgradnje 

infrastrukture 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuje postupak i visina 

naknade za osnivanje  prava služnosti i prava 

građenja u svrhu izgradnje,  polaganja i  

održavanja infrastrukture te pripadajućih  

pristupa, prilaza i slično, na nekretninama 

kojima upravlja Općina Bilje i kojima je 

Općina Bilje vlasnik. 

 

Članak 2. 

Pravo služnosti i pravo građenja na 

nekretninama kojima upravlja  Općina Bilje i 

kojima je Općina Bilje vlasnik, može se 

osnovati u skladu s propisima kojima se 

uređuje vlasništvo i druga stvarna prava te 

propisima kojima se uređuje prostorno 

uređenje i gradnja, povezano s odredbama 

Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 

Članak 3. 

Infrastrukturom u smislu ove Odluke smatraju 

se vodovi, pripadajući objekti i povezana 

oprema elektroenergetske, elektroničke 

https://web.dzs.hr/App/NKD_Browser/
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komunikacijske, toplovodne, plinovodne, 

naftovodne, vodovodne i odvodne  

infrastrukture, sukladno važećem Pravilniku o 

katastru infrastrukture. 

  
Članak 4. 

(1) Visina naknade za pravo služnosti  

polaganja vodova i pripadajućih objekata, kao 

i ostale služnosti, izračunava se prema 

površini zemljišta koje se koristi za 

postavljanje vodova i pripadajućih objekata. 

 

(2) Visina naknade utvrđuje se prema vrsti 

infrastrukturne građevine, u godišnjem iznosu 

kako slijedi: 

- za vodovodnu, odvodnu, toplovodnu i 

parovodnu infrastrukturu 2,10 kn/m² 

- za elektroenergetsku, plinovodnu, 

naftovodnu infrastrukturu 2,40 kn/m² 

- za elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu   8,00 kn/m². 

 

(3) Površina zemljišta za koju se određuje 

naknada za polaganje  elektroenergetske, 

vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, 

plinovodne i naftovodne mreže je stvarna 

širina iskopa (rova),  pomnožena s njegovom 

dužinom. 

 

(4) Za  vodove i pripadajuće objekte  za koje 

je određen zaštitni pojas unutar kojeg nije 

dopušteno građenje u skladu s posebnim 

propisom, u površinu  zemljišta za  izračun 

naknade, uračunava se i zaštitni pojas te 

eventualni pristup i prilaz infrastrukturnoj 

građevini. 

 

(5) Površina zemljišta za koju se određuje 

naknada za polaganje vodova elektroničke 

komunikacijske  mreže i pripadajućih objekata 

i opreme računa se na način da se dužina trase 

množi sa širinom iste: 

- za trase kabelske kanalizacije računa se 

širina od 1 m; 

- za trase elektroničkih  komunikacijskih 

vodova u zemlji, bez kabelske 

kanalizacije računa se širina od 0,5 m; 

- za trase nadzemnih elektroničkih  

komunikacijskih vodova računa se 

širina od 0,5 m. 

 

(6) Površina zemljišta za koju se određuje 

naknada kod stupova nadzemne mreže, 

samostojećih uličnih ormarića, telefonskih 

govornica i ostalih infrastrukturnih objekata u 

prostoru  iznosi 4 kvadratna metra. Za prihvate 

nadzemne elektroničke komunikacijske mreže 

na objektima utvrđuje se naknada u iznosu od 

25,00 kn godišnje po prihvatu. 

 

(7) Naknada za pravo služnosti na 

nekretninama kojima upravlja Općina Bilje i 

koje su u vlasništvu Općine Bilje, u svrhu 

postavljanja i uporabe antenskih i sličnih 

uređaja i radijskih postaja iznosi godišnje 

24.000,00 kuna po svakom postavljenom 

uređaju. 

 

Članak 5. 

Visina naknade za pravo građenja na 

nekretninama kojima upravlja Općina Bilje i 

koje su u vlasništvu Općine Bilje, utvrđuje se 

u godišnjem iznosu od 30,00 kuna/m². 
 

Članak 6. 

Naknade iz  Članka 4. i 5. ove Odluke 

utvrđuju se u godišnjem iznosu i uplaćuju se 

na račun Općine Bilje do 15. siječnja za 

tekuću godinu, a kod zaključenja ugovora 

tijekom godine, u roku od 15 dana od 

sklapanja ugovora, razmjerno broju mjeseci 

koje je koristio . 

 

Članak 7. 

(1) Općinski načelnik, na temelju zahtjeva 

investitora, odlučuje o osnivanju prava 

služnosti i prava građenja iz članka 1. ove 

Odluke i sklapa ugovor na temelju kojeg 

ovlaštenici prava služnosti i prava građenja 

nadležnom sudu podnose zahtjev za uknjižbu 

prava služnosti. 

 

(2)  Prijedlog za osnivanje prava služnosti i 

prava građenja podnosi se u roku od 30 dana 

od prije namjeravanog početka radova, a uz 

zahtjev se prilaže i odgovarajući projekt s 
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podacima o vrsti, namjeni, osnovnim 

tehničkim karakteristikama te položaju vodova 

i pripadajućih objekata. 

 

(3) Sastavni dio ugovora o osnivanju prava 

služnosti  je kopija katastarskog plana s 

ucrtanom trasom infrastrukturne građevine. 

 

Članak 8. 

Troškove ovjere, provedbe i sve druge 

troškove u vezi ugovora  o osnivanju prava 

služnosti i prava građenja snosi investitor. 

 

Članak 9. 

(1) Korisnici koji imaju infrastrukturne 

građevine na nekretninama kojima upravlja 
Općina Bilje i kojima je Općina Bilje vlasnik, 

a koji do dana donošenja ove odluke, 
ugovorom nisu regulirali pravo služnosti ili 

pravo građenja, pozvat će se da u roku od 60 

dana od dana primitka poziva na sklapanje 
ugovora od strane Općine Bilje, ugovorno 

regulira pravo služnosti ili pravo građenja. 
  
(2) Za korisnike iz stavka 1. postupak 
osnivanja prava služnosti  i prava građenja te 
visina godišnje naknade određuju se sukladno 
odredbama ove Odluke. 
  
(3) Pored godišnje naknade, korisnicima iz 

stavka 1. za proteklo razdoblje utvrđuje se i 
jednokratna naknada u visini trogodišnje 
naknade za osnivanje prava služnosti i prava 
građenja, na ime korištenja nekretnina za 
proteklo razdoblje, a koja se uplaćuje u roku 
od 15 dana od dana sklapanja ugovora. 
  
(4) Ako se korisnici iz stavka 1., sukladno 
odredbama ove Odluke, ne odazovu pozivu za 
ugovorno uređenje prava služnosti ili prava 
građenja sa svrhom plaćanja naknade, Općina 
Bilje će, pokrenuti postupak radi smetanja 
posjeda, odnosno radi uređenja odnosa pred 
nadležnim javnopravnim tijelom. 
 

Članak 10.  
Ovlaštenik služnosti ili prava građenja dužan 

je, nakon izgradnje infrastrukturne građevine, 
izraditi odgovarajući geodetski elaborat i 

evidentirati istu sukladno propisima kojima se 
uređuje državna izmjera i katastar 
infrastrukture. 

 

Članak 11. 

(1) Od obveze plaćanja naknade iz članka 4. i 

5.  Ove Odluke, oslobođeni su: 

- pravne osobe kojima je Općina Bilje 

osnivač, 

- trgovačka društva kojima je Općina 

Bilje vlasnik ili ima udio u kapitalu, 

- druge pravne osobe u slučajevima 

oslobođenja po posebnim propisima, 

- po posebnoj odluci predstavničkog 

tijela Općine Bilje sukladno posebnim 

propisima.  

 
Članak 12.  

Evidencija ugovora o osnivanju prava 
služnosti/građenja i pregled nekretnina na 
kojima je osnovana služnost temeljem ove 
Odluke vodi Jedinstveni upravni  odjel  
Općine Bilje. 
 

Članak 13. 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje 

važiti Odluka o visini naknade za pravo 

služnosti na javnim površinama i 

građevinskom zemljištu zbog izgradnje i 

polaganja te održavanja komunalnih, 

elektroenergetskih, telekomunikacijskih i 

drugih objekata i instalacija KLASA: 944-

01/05-01/2 URBROJ: 2100/02-02-05-1 od 09. 

rujna 2005.g. 

 

Članak 14. 

Ova odluka stupa na snagu istekom osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku“ 

Općine Bilje. 

 

KLASA: 944-01/22-01/1 

URBROJ: 2158-9-01-22-1 

Bilje, 22. kolovoza 2022.g. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

ZDENKO JUMIĆ,v.r. 

************************************* 

 


