
Na temelju članaka 35. i 174. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14), članka 48. st.3 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), 

članka 29. Zakona o elektroničkim telekomunikacijama (NN br. 73/, 90/11, 133/812, 80/13, 

71/14), članka 30. st.1. toč.7. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ broj 10/09, 9/10, 5/11, 3/13 i 8/13)  te članka 2. i 27. Odluke o raspolaganju i 

upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“ broj 09/10), Općinsko vijeće Općine Promina na 15. sjednici održanoj dana 15. 

ožujka 2016. god. donosi sljedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o osnivanju prava služnosti 

 

  

I.Odobrava se osnivanje prava služnosti na javnim površinama u vlasništvu Općine Promina 

prema popisu katastarskih čestica navedenim u Prilogu 1. prijedloga Ugovora br. T4.4.2-

327/2016  o osnivanju prava služnosti na javnim površinama za korist Hrvatskog Telekoma 

d.d. Zagreb. 

Pod javnom površinom u smislu ovog Zaključka podrazumijevaju se sve javne površine čiji je 

vlasnik Općina, a koje su u zemljišnim knjigamam upisane kao vlasništvo ili pravo korištenja 

Općine ili njenog pravnog prednika, kao javno dobro ili opće dobro s pravom upravljanja 

Općine ili njenog pravnog prednika, kao društveno vlasništvo, kao javno dobro ceste i putovi, 

te sve uređene i neuređene javne prometne i javne zelene površine kojima upravlja Općina. 

 

II. Pravo služnosti iz točke I. ovog Zaključka osniva se na neodređeno vrijeme, sve dok traje 

potreba za korištenjem služnosti, u svrhu svakodobnog pristupa, prolaza, izvođenja radova radi 

izgradnje, korištenja, održavanja, proširenja, zamjene medija i otklanjanja kvarova u svrhu 

osiguranja nesmetanog funkcioniranja telekomunikacijskog prometa kao i proširivanja 

elektroničko komunikacijskih usluga u skladu s potrebama HT-a.  

 

III. Godišnja naknada za služnost na javnim površinama iz toč.1. ovog Zaključka utvrđuje se u 

iznosu od 153.507,18 kn (stopedesettritisućepetstosedamkuna). 

Utvrđuje se jednokratni iznos naknade na ime prava služnosti za prethodno razdoblje u iznosu 

od 460.521,54 kn (četristošezdesettisućapetstodvadesetjednukunuipedesetičetirilipe), te 

jednokratni iznos naknade za osnovanu služnost za tekuću godinu u iznosu od 153.507,18 kn 

(stopedesettritisućepetstosedamkunaiosamnaestlipa). 

 

IV. Sadržaj obveznih odnosa između Općine Promina i ovlaštenika prava služnosti iz točke I. 

ovog zaključka odredit će se ugovorom o osnivanju prava služnosti. 

 

V. Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora iz toč. IV ovog Zaključka. 

 

VI. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

                         

KLASA: 944-17/16-01/01 

URBROJ: 2182/09-16-2 

Oklaj, 15. ožujka 2016.g.        

 



OPĆINA PROMINA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predsjednik: 

Danijel Džapo 


