
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 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o načinu financiranja troškova 

nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje pročistača i 

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 načinu 

financiranja troškova nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe 

izgradnje pročistača i crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera, sporazumnih strana: 

Općina Tisno, Općina Pirovac i Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Šibenika,  u tekstu koji je 

sastavni dio ove Odluke.  

 

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom nakon  dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno.  

 

KLASA: 325-08/18-  

URBROJ:2182/05-01/18-  

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),  

te 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, OIB: 26251326399, 

koje zastupa  direktor Frane Malenica, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Vodovod i odvodnja 

d.o.o.) 

sklapaju 

 

 

SPORAZUM 

o načinu financiranja troškova nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za 

potrebe izgradnje pročistača i crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera  

 

 

Članak 1. 

Ovim Sporazumom strane suglasno utvrđuju način financiranja 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 slijedeće:  

- da su Općina Tisno, Općina Pirovac te Vodovod i odvodnja d.o.o. partneri na 

projektu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- 

Tisno- Jezera,  

 

- da je Općina Tisno, suglasnošću svih sporazumnih strana, u ime i za račun 

Vodovoda i odvodnje d.o.o., pokrenula i provela postupak potpunog izvlaštenja 

nekretnina položenih u K.O.Jezera radi izgradnje zajedničkog uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda  te nekretnine položene u K.O.Tisno radi izgradnje 

crpne stanice CS1 i trafostanice TS  Stubli za potrebe priključenja crpne stanice 

CS1, 

 

- da su Općina Tisno i Općina Pirovac sklopile Sporazum 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, (oznake Općine Tisno KLASA:325-08/17-



3406 URBROJ:2182/05-02/17-01 od dana 24.studenog 2017.g. i oznake Općine 

Pirovac KLASA:325-11/17-01/01 URBROJ:2182/11-03-17-5 od dana 15.prosinca 

2017.godine),  

 

- da su Općina Tisno i Općina Pirovac Sporazumom opisanim u podstavku 3. st. 1 

ovog članka utvrdili način sufinanciranja troškova koji obuhvaćaju: naknadu 

vlasnicima zemljišta za izvlaštene nekretnine, troškove eventualnih nastalih 

zateznih kamata, troškove postupka izvlaštenja, troškove postupka osiguranja 

dokaza te javne objave ponude vlasnicima nekretnina u omjeru 58% Općina Tisno; 

42% Općina Pirovac.  

 

- da su se Općina Tisno i Općina Pirovac, u članku 4. Sporazuma opisanog u 

podstavku 3. st. 1. ovog članka, obvezale sklopiti poseban sporazum kojim će se 

precizirati način financiranja troškova sadržanih u tom Sporazumu.  

 

Članak 2. 

Sukladno utvrđenjima u članku 1. ovog Sporazuma, sporazumne strane utvrđuju da će 

se troškovi naknade za izvlaštene nekretnine   financirati na način:   

- da će načelnik Općine Tisno svojom izjavom/ nalogom ovlastiti društvo Vodovod i 

odvodnju d.o.o. da u ime i za račun Općine Tisno izvrši  plaćanje naknade za 

izvlaštenje izravno vlasnicima izvlaštenih nekretnina iz  sredstava naknade za 

razvoj koja se prikuplja na vodoopskrbnom području Općine Tisno u iznosu od 

58% od utvrđene naknade, te 

- da će načelnik Općine Pirovac svojom izjavom/ nalogom ovlastiti društvo 

Vodovod i odvodnju d.o.o. da u ime i za račun Općine Pirovac izvrši  plaćanje 

naknade za izvlaštenje izravno vlasnicima izvlaštenih nekretnina iz  sredstava 

naknade za razvoj koja se prikuplja na vodoopskrbnom području Općine Pirovac u 

iznosu od 42% od utvrđene naknade.  

Članak 3. 

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je Općina Tisno prethodno podmirila 

troškove postupka izvlaštenja, troškove postupka osiguranja dokaza te javne objave ponude 

vlasnicima nekretnina u ukupnom iznosu od 32.228,60 kuna te će Općina Pirovac po zahtjevu 

Općine Tisno uplatiti na račun proračuna Općine Tisno iznos od 42% od navedenog iznosa 

naznačenih troškova.  

 

Članak 4. 

Eventualne  zatezne kamate i sve ostale troškove nastale zbog ne pravodobnog  

plaćanja naknade za izvlaštenje  vlasnicima izvlaštenih nekretnina dužna je snositi ona 

sporazumna strana zbog čijeg postupanja je došlo do kašnjenja u plaćanju.  

 

                                                       Članak 5. 

Vodovod i odvodnja d.o.o. redovito će izvještavati Općinu Tisno i Općinu Pirovac o 

trošenju sredstava naknade za razvoj koja se prikuplja na vodoopskrbnom području Općine 

Tisno odnosno Općine Pirovac.  

 



Članak 6. 

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 7. 

U znak prihvaćanja ovog sporazuma ovlašteni predstavnici strana potpisuju ga u 6 

(šest) istovjetnih  primjerka, po dva za svaku sporazumnu stranu.  

 

 

Općina Tisno:                                                                                       Općina Pirovac: 

 

 

 

____________________                                                              _________________ 

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

 

 

KLASA: 325-08/18- 

URBROJ:2182/05-02/18- 

Tisno,  

 

Vodovod i odvodnja d.o.o.: 

 

______________________ 

/ Frane Malenica, direktor/  

 


