Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj
91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12,
152/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj
27. sjednici održanoj dana 17.prosinca 2020.godine donosi,
ODLUKU
o dopuni Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno
Članak 1.
U Odluci 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, 8/14- pročišćeni tekst ), u članku 1. dodaje
se stavak 5. koji glasi:
„
Odredbe ove Odluke kojima se uređuje raspolaganje nekretninama na odgovarajući
način se primjenjuju i na raspolaganje pokretninama u vlasništvu Općine. “.
Članak 2.
Iza članka 18. dodaje se nova glava koji glasi „ IV. a. ZAMJENA NEKRETNINA“ i
članak 18.a koji glasi:
„
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu
fizičke ili pravne osobe kada je to potrebno radi realizacije komunalnog, infrastrukturnog,
gospodarskog ili socijalnog projekta od interesa za Općinu.
Odluku o zamjeni nekretnina donosi nadležno tijelo iz članka 5. ove Odluke ovisno o
vrijednosti nekretnine.
Zamjena nekretnina provodi se putem javnog natječaja, a iznimno izravnom
pogodbom iz članka 18. ove Odluke. Na postupak javnog natječaja za zamjenu nekretnina na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o natječaju prilikom prodaje
nekretnine.
Prije donošenja odluke o zamjeni nekretnina u smislu stavka 2. ovog članka obaviti
će se procjena tržišne vrijednosti svih nekretnina koje se zamjenjuju na način propisan u
članku 6. ove Odluke. „
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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