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Razvoj kontinentalnog turizma jedna je od odrednica gospodarskog razvoja Osječkobaranjske županije, a što je u skladu sa planiranim aktivnostima utvrđenim u Master planu razvoja
turizma na području Županije. Slijedom navedenog planira se na području Osječko-baranjske
županije povećanje godišnje zauzetosti kreveta na razini 30% i etabliranje na tržištu kao destinacije
kratkih odmora temeljenih na gastronomiji i kulturi, uz povećanje razvoja cikloturizma i drugih
značajnih turističko-razvojnih projekata.
Upravo u tom fokusu pozicionira se i prostor dvorca Eugena Savojskog u Bilju s pripadajućim
parkovnim površinama čiju namjenu su zajednički utvrdili Osječko-baranjska županija i Općina Bilje,
a koja je prvenstveno javna i odnosi se na sadržaje vezane uz turizam, lovstvo, izložbene prostore,
prezentacijske dvorane, informativni centar, vinski podrum i ugostiteljski sadržaj.
Dvorac Eugena Savojskog u Bilju uknjižen je kao zgrada spomeničke baštine i bio je treća
građevina koju je princ Eugen Savojski, po pojedinim povjesničarima jedan od najvećih ratnika 18.
stoljeća izgradio na nekom od svojih posjeda. Njegova izgradnja prema dostupnim podacima počela
1707. godine, a završen je 1712. godine.
Dvorac Eugena Savojskog s pripadajućim parkom uknjižen je u zemljišnim knjigama kao
vlasništvo Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprave šuma Podružnice Osijek. U prostorijama Dvorca su
bili smješteni pojedini odjeli Hrvatskih šuma Uprave Šuma Podružnica Osijek, međutim zbog
dotrajalosti Dvorca i dosadašnji vlasnik prostora, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, procijenio kako
nemaju namjeru i poslovni interes ulagati u predmetnu nekretninu., a i pojedini odjeli hrvatskih šuma
su izmješteni u druge objekte u njihovom vlasništvu.
U cilju obnove Dvorca Eugena Savojskog i ostvarivanja projekta od općeg interesa, odnosno
uspostave centra za posjetitelje, Župan Osječko-baranjske županije i Načelnik Općine Bilje uputili su
dana 13. studenoga 2017. godine, dopis Vladi Republike Hrvatske za darovanje Dvorca Eugena
Savojskog u Bilju Osječko-baranjskoj županiji i Općini Bilje.
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 1. prosinca 2017. godine, a koja je održana u
Osijeku u prostorijama Osječko-baranjske županije, Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak
kojim daje preporuku trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o. za darovanje predmetne nekretnine
Osječko-baranjskoj županiji i Općini Bilje, a u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog interesa,
odnosno uspostave centra za posjetitelje. Prema članku 18. Zakona o šumama ("Narodne novine" broj
140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13., i 94/14.) osnivač društva Hrvatskih
šuma d.o.o. je Republika Hrvatska.
Slijedom navedenog Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Uprava Hrvatskih šuma d.o.o., uz
prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijela je odluku o darovanju Dvorca Eugena Savojskog s
pripadajućim parkom Osječko-baranjskoj županiji i Općini Bilje. Prema zadnjoj procjeni
Procjembenog Elaborata o tržišnoj vrijednosti nekretnina od 6. studenoga 2017. godine, vrijednost
darovanih nekretnina iznosi 1.870.000,00 kn.
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Slijedom navedenog, Hrvatske šume d.o.o. dostavile su Osječko-baranjskoj županiji i Općini
Bilje Prijedlog Ugovora o darovanju na prihvaćanje. Prema članku 48. stavku 1. točki 5. Zakon 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. i 123/17.) općinski načelnik, gradonačelnik
i župan mogu donositi odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Stavkom 2. navedenog članka propisan je iznos do kojeg općinski
načelnik, gradonačelnik i župan mogu odlučivati. Prema navedenom stavku, župan može odlučivati do
iznosa do 1.000.000,00 kuna. Budući da vrijednost darovane nekretnine prelazi prethodno navedeni
iznos o kojem odluku može donositi župane, odluku o stjecanju i otuđenje nekretnine i pokretnine
donosi predstavničko tijelo, a temeljem stavka 3. navedenog članka Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Sukladno navedenom, predlaže se Skupštini donošenje Zaključka u tekstu koji glasi:
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KLASA:
URBROJ:
Osijek,
Temeljem članka 48. stavaka 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. i 123/17.) i članka 30. točke 7. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ____ sjednici _____________ 2018. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o
darovanju nekretnina u Bilju u
vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. u korist
Osječko-baranjske županije i Općine Bilje
I.
Skupština Županije prihvaća Prijedlog Ugovora o darovanju Dvorca Eugena Savojskog i parka
u Bilju, između Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, kao darovatelja, te Osječko-baranjske županije i Općine
Bilje, kao obdarenika, a u svrhu ostvarenja projekta od općeg javnog interesa, odnosno uspostave
centra za posjetitelje.
Predmetne nekretnine iz prethodnog stavka upisane su u zk.ul.br. 1204 k.o. Bilje, kod
Općinskog suda u Osijeku, Zemljišno knjižnog odjela Beli Manastir, te označene kao k.č.br. 916
ukupne površine 15 165 m2, u naravi, zgrada spomeničke baštine, odnosno dvorac u Ulici Šandora
Petefija k.br. 33 površine 1 580 m2 i park površine 13 585 m2, te k.č.br. 917/2, u naravi park u Ulici
Šandora Petefija, površine 5 926 m2. Za predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama je pod brojem
Z-2275/06 zabilježeno svojstvo kulturnog dobra.
II.
Za provođenje ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije.

III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Predsjednik
Dragan Vulin
DOSTAVITI:
1.
Župan
2.
Upravni odjel za poljoprivredu
3.
Upravni odjel za javne financije
4.
"Županijski glasnik"
5.
Pismohrana
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