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

županije“ br.5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18) i Odluke o načelima, kriterijima 

i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“ br. 2/11), Općinsko vijeće Općine Tisno, na prijedlog načelnika 

Općine Tisno, na svojoj ___. sjednici, održanoj dana _______________ 2019.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju ulice Trg Jezerana u Općini Tisno, u naselju Jezera 
 

Članak 1. 

U Općini Tisno, u naselju Jezera, imenuje se nova ulica koja dobiva naziv „Trg 

Jezerana“, koji prostor u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu kao javno dobro u općoj 

uporabi i obuhvaća nekretnine katastarske oznake čest.zem.5735/11, 351/4, 5700/17, 351/1, 

5735/17, 351/2, 5735/18, 5700/18, 351/7, 5735/19, 351/3 i 5735/10 K.O. Jezera (stara 

izmjera), odnosno sve onako kako je i izvedeno na terenu u svojim gabaritima postojanosti, a 

koje je jasno vidljivo i na Geoportalu DOF 5 od lipnja 2011.godine. 
 

Članak 2. 

Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:  

       -  preris katastarskog plana. 

Grafički prikaz iz stavka 1. ovog članka ovjerit će se potpisom predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Tisno, te se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni i obvezni dio. 
 

Članak 3. 

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

Općine Tisno“.  

 

KLASA: 015-08/19- 

URBROJ: 2182/05-01/19- 

Tisno, ______________ 2019.godine. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 
 

                                                                                                                                         PREDSJEDNIK: 

                                                                                                                      Petar Jakovčev, v.r.  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Na prijedlog MO Jezera, u kojem je sadržano da prostor koji u naravi predstavlja 

nerazvrstanu cestu kao javno dobro u općoj uporabi i obuhvaća nekretnine katastarske oznake 

čest.zem.5735/11, 351/4, 5700/17, 351/1, 5735/17, 351/2, 5735/18, 5700/18, 351/7, 5735/19, 

351/3 i 5735/10 K.O. Jezera (stara izmjera), odnosno sve onako kako je i izvedeno na terenu u 

svojim gabaritima postojanosti, a koje je jasno vidljivo i na Geoportalu DOF 5 od lipnja 

2011.godine, te da se radi o već dugi niz godina na terenu izvedenoj nerazvrstanoj cesti kao 

javnom dobru u općoj uporabi u svojim gabaritima postojanosti, koje je jasno vidljivo i na 

Geoportalu DOF 5 od lipnja 2011.godine, i koji prostor u naravi predstavlja javno dobro u 

općoj uporabi na predmetnoj lokaciji, te koji nikada do sada nije proveden i evidentiran u 

svojim gabaritima postojanosti te kao takav nema svoj katastarski broj, potrebno je izvršiti 

imenovanje predmetne ulice prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 

92/14). 

Obzirom na navedeno predlaže se da se ulica/trg imenuje nazivom „Trg Jezerana“. 

Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je da isto nije do sada 

imenovano. 
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