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

br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj _________sjednici održanoj dana 

_________ donosi 

 

 

ODLUKA 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o sufinanciranju troškova nastalih u postupku 

potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda te izgradnje crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli, sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije  Pirovac- Tisno- Jezera 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na prijedlog Sporazuma o sufinanciranju 

troškova nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje 

zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnje crpne stanice CS1 i 

trafostanice TS Stubli, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije  Pirovac- 

Tisno- Jezera, 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: 325-08/ 

URBROJ:2182/05-01/ 

Tisno,  

 

 

 

                                     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 
                                                                                               

                                                                                                                                          Predsjednik:  

                                                                                                                                        Petar Jakovčev, v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA TISNO, Uska ulica 1, Tisno, OIB:00699288369, zast. po Ivanu Klarinu, 

načelniku općine ( u daljnjem tekstu Općina Tisno),  

i  

OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, Pirovac, OIB:87230563759, zast. po Ivanu Gulamu, 

načelniku općine ( u daljnjem tekstu Općina Pirovac),  

sklapaju  

 

 

S P O R A Z U M 

o sufinanciranju troškova nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe 

izgradnje zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnje crpne stanice CS1 i 

trafostanice TS Stubli, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Pirovac- Tisno- Jezera 

 

 

Članak 1.  

Ovim sporazumom strane suglasno utvrđuju omjer  sufinanciranja troškova nastalih u 

postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje zajedničkog uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda te izgradnje crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli, sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera.  

Pod pojmom troškova navedenih u čl. 1 ovog Sporazuma podrazumijeva se: naknada 

za izvlaštene nekretnine, troškovi eventualnih nastalih zateznih kamata, troškovi postupka 

izvlaštenja, troškovi postupka osiguranja dokaza te javne objave ponude vlasnicima 

nekretnina.  

 

 

Članak 2.  

Sporazumne strane suglasno utvrđuju: 

- da su Općina Tisno i Općina Pirovac partneri na Projektu sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda  aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera,  

- da će se u okviru projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Pirovac- Tisno-  Jezera izgraditi zajednički uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda  i to na nekretninama položenima u K.O. Jezera u Općini Tisno, a sve 

prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli koju je izdao Upravni odjel za prostorno 

uređenje i gradnju Šibensko- kninske županije KLASA:UP/I-350-05/16-01/000077 

URBROJ:2182/1-16-16-0006 od dana 01.12.2016.godine,  

- da će se u okviru projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera izgraditi crpna stanica CS1 i trafostanica TS  

Stubli za potrebe priključenja crpne stanice CS1 i to nekretnini položenoj u K.O.Tisno 

u Općini Tisno, a sve prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli koju je izdao Upravni 

odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko- kninske županije  KLASA:UP/I-350-

05/16-01/000041 URBROJ:2182/1-16-16-0007 od dana 09.12.2016.godine,  

- da je Općina Tisno pokrenula  pred Uredom državne uprave u Šibensko- kninskoj 

županiji, postupak potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje uređaja 

opisanih u točki 2. i 3. ovog stavka, a nakon prethodno provedenog postupka 

osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, sve 

sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br.74/14).  



 

 

 

Članak 3. 

Sukladno utvrđenjima u člancima 1. i 2. ovog Sporazuma sudionici suglasno utvrđuju 

da se udio u sufinanciranju određuje na temelju godišnje količine potrošene vode za 

2016.godinu za naselja Tisno, Jezera i Pirovac i to na slijedeći način: 

 

Područje Godišnja količina potrošene/prodane 

vode za 2016.godinu   

Udio u sufinanciranju izražen  u 

% 

Općina Tisno (naselja 

Tisno i Jezera)  

270.206 m3 58% 

Općina Pirovac (naselje 

Pirovac)  

197.068 m3 42% 

Ukupno:  467.274 m3 100% 

 

 

                                                       Članak 4. 

Temeljem ovog sporazuma Općina Tisno će sa Općinom Pirovac i društvom Vodovod 

i odvodnja d.o.o., Šibenik sklopiti  poseban sporazum kojim će se precizirati način 

financiranja troškova opisanih u članku  1. ovog sporazuma, a sukladno omjerima utvrđenima 

u članku 3. ovog Sporazuma.  

 

Članak 5. 

Sve eventualne sporove nastale na temelju ovog sporazuma strane će nastojati riješiti 

dogovorno, a u slučaju da se dogovor ne postigne ugovora se nadležnost suda u Šibeniku.  

 

Članak 6. 

U znak prihvaćanja ovog sporazuma ovlašteni predstavnici strana potpisuju ga u četiri 

istovjetna primjerka, po jedan za svaku sporazumnu stranu.  

 

 

Općina Tisno:                                                                                       Općina Pirovac: 

 

 

 

____________________                                                              __________________ 

/ Ivan Klarin, načelnik/                                                                 /Ivan Gulam, načelnik/ 

 

 

KLASA: 

URBROJ 

Tisno,  


