Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 138/15,
123/17), članka 28. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj: 10/18), te članka 35. i
79. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.: 03/13, 05 /18),
Općinsko vijeće Općine Štitar na 15. redovnoj sjednici održanoj 05. rujna 2018. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o osnivanju prava služnosti

Članak 1.
Općina Štitar dopušta zasnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Štitar i
to:
- k.č. br. 363/2 upisana u zk.ul.br. 2616 k.o. Štitar, površine 5.870 m2, oznaka zemljišta
Ulica J.J. Strossmayera, zgrada – dom kulture broj 36, dvorište, oranica, neplodno,
- k.č. br. 896/1 upisana u zk.ul.br. 2281 k.o. Štitar, površine 3.422 m2, oznaka zemljišta
put,
- k.č. br. 886 upisana u zk.ul.br. 2276 k.o. Štitar, površine 9.276 m2, oznaka zemljišta put
ulica Školska,
- k.č. br. 701 upisana u zk.ul.br. 2273 k.o. Štitar, površine 1.324 m2, oznaka zemljišta put
u selu,
upisane u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Vukovaru, Stalna služba ZK Odjel Županja.
Pravo služnosti se osniva u svrhu izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i
razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a SVK za O.Š. I. G.
Kovačića Štitar, ukupne površine služnosti od 319,00 m2.
Članak 2.
Pravo služnosti se osniva u korist HRVATSKOG TELEKOMA d.d., Roberta Mihanovića Frangeša
9, Zagreb, OIB: 81793146560 kao korisnika prava služnosti na neodređeno vrijeme odnosno
dok postoji potreba za elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom.
HRVATSKI TELEKOM d.d. kao korisnik prava služnosti je obvezi plaćanja naknade za stjecanje
prava služnosti na nekretninama iz članka 1. ove Odluke u iznosu koji će se utvrditi Ugovorom
o osnivanju prava služnosti.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s tvrtkom HRVATSKI TELEKOM d.d. zaključi ugovor o
osnivanju prava služnosti.
Članak 4.
Općina Štitar dozvoljava HRVATSKOM TELEKOMU d.d. da temeljem Ugovora iz čl. 3. ove
Odluke izvrši uknjižbu prava služnosti u zemljišnim knjigama na svoje ima i u svoju korist.
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Članak 5.
Troškove ovjere potpisa i prijepisa predmetnih Ugovora te troškove uknjižbe prava služnosti u
zemljišnim knjigama snosi HRVATSKI TELEKOM d.d. kao korisnik prava služnosti.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u „Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije.“

KLASA: 344-01/18-01/01
UR.BROJ: 2212/09-01-18/01
Štitar, 05. rujna 2018. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marina Pranjić, mag. educ. philol. croat. et mag. educ. hist
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