
Na temelju članka 35. i članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( 

NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12, 152/14) i članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( 

NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17) i čanka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 

5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog načelnika općine, Općinsko vijeće 

Općine Tisno na svojoj ____ sjednici održanoj dana _______ donosi,  

 

ODLUKU 

o darovanju nekretnine oznake čest.zem.3506/16 K.O.Tisno 

 

 

 

Članak 1. 

Općina Tisno vlasnik je nekretnine oznake čest.zem.3506/6 Z.U.6558 K.O.Tisno, 

katastarske kulture „gospodarsko dvorište“, temeljem rješenja o potpunom izvlaštenju 

zemljišta u svrhu izgradnje crpne stanice  CS1 i trafostanice TS Stubli za potrebe priključenja 

crpne stanice CS1 u K.O.Tisno sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Pirovac- Tisno- Jezera, oznake KLASA: UPI-943-04/17-01/11 URBROJ:2182-03-05/1-18-12 

od dana 23.ožujka 2018.godine kojeg je donio Ured državne uprave u Šibensko- kninskoj 

županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.  

 

Članak 2. 

Općina Tisno daruje nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke, trgovačkom društvu 

Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Šibenika, kao isporučitelju vodne usluge javne odvodnje za 

predmetno područje i kao nositelju investicije izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera.  

 

                                                       Članak 3. 

Općina Tisno daruje nekretninu opisanu u članku 1. ove Odluke trgovačkom društvu 

Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Šibenika, isključivo u svrhu izgradnje  crpne stanice  CS1 i 

trafostanice TS Stubli za potrebe priključenja crpne stanice CS1 u K.O.Tisno sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera, a radi 

usklađenja s odredbom čl. 23. Zakona o vodama ( NN br.153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 

46/18).  

  

Članak 4. 

Tržišna vrijednost nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke  iznosi  ukupno 

53.678,00 kuna prema Procjembenom elaboratu- nalaz i mišljenje o stanju i vrijednosti 

nekretnine poredbenom metodom u postupku izvlaštenja radi izgradnje TS Stubli za potrebe 

priključenja crpne stanice CS1 u K.O.Tisno kojega je izradila Anka Verović dipl. ing. 

poljoprivrede stalni sudski vještak za poljoprivredu i stalni sudski procjenitelj za 

poljoprivredno zemljište dana 14.03.2017.g. i Elaborata osiguranja dokaza o stanju i 

vrijednosti nekretnina predviđenih za izvlaštenje radi izgradnje TS Stubli za potrebe 

priključenja crpne stanice CS1 u K.O.Tisno kojeg je izradio Damir Alfier d.i.g. stalni sudski 

vještak za područje graditeljstva odana 10.ožujka 2017.godine.  



 

 

 

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Tisno da sa Vodovodom i odvodnjom d.o.o. iz 

Šibenika potpiše Ugovor o darovanju nekretnine iz članka 1. ove Odluke.  

 

 

Članak 6. 

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

Tisno.  

 

 

 

KLASA:943-04/19 

URBROJ:2182/05-01/19- 

Tisno,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

Predsjednik: 

Petar Jakovčev, v.r.  


