
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 

5/13) i odredbi čl. 2. Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 

županije br. 11/11, Službeni glasnik Općine Tisno br.5/14, 9/14- pročišćeni tekst) Općinsko 

vijeće Općine Tisno na svojoj ________ sjednici održanoj dana _______ donosi,  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o diobi k.č.br.1234/1 i k.č.br.1234/2 

obje K.O.Tisno 

 

 

Članak 1.  

Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o diobi nekretnina kojim se nekretnine 

k.č.br.1234/1 i k.č.br.1234/2 obje K.O.Tisno suvlasništva Općine Tisno i Antuna Šumića iz 

Tisna dijele na način da je Općina Tisno vlasnik k.č.br.1234/1 K.O.Tisno za cijelo, a da je 

Antun Šumić  iz Tisna, vlasnik k.č.br.1234/2 K.O.Tisno za cijelo, sve u tekstu koji je sastavni 

dio ove Odluke.  

 

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno.   

 

 

KLASA:943-01/17 

URBROJ:2182/05-01/17- 

Tisno,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

Predsjednik: 

Petar Jakovčev, v.r. 

 

Obrazloženje 

 

Člankom  32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 

5/13) donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina  te raspolaganju ostalom 

imovinom, člankom 2. Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 

županije br. 11/11, Službeni glasnik Općine Tisno br.5/14, 9/14- pročišćeni tekst) određeno je 

da općinsko vijeće i načelnik, stječu nekretnine te upravljaju i raspolažu nekretninama u 

vlasništvu Općine Tisno temeljem vlasničkih ovlasti, a pod uvjetima i na način propisan 

zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske i ovom Odlukom, a sve u interesu stvaranja 

uvjeta za svekoliki razvoj Općine Tisno.  



Prijedlogom Ugovora o diobi nekretnina nekretnine k.č.br.1234/1 i k.č.br.1234/2 obje 

K.O.Tisno suvlasništva Općine Tisno za 4/6 i Antuna Šumića za 1/6, uređuju se vlasnički 

odnosi na način  da je Općina Tisno vlasnik k.č.br.1234/1 K.O.Tisno za cijelo, a da je Antun 

Šumić iz Tisna, vlasnik  k.č.br.1234/2 K.O.Tisno za cijelo, koja je nastala cijepanjem matične 

k.č.br.1234/1 temeljem prijavnog lista i presude Općinskog suda u Šibeniku, a što odgovara 

stvarnom stanju.  

Stoga se predlaže da Općinsko vijeće Općine Tisno usvoji ovu odluku.  

 

 


