Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu u drugim stvarnim pravima ( NN
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 146/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14), članaka 5. i 19 Odluke 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 ) i članka
32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni
glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20), a u svezi sa Zakonom o uređivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN br. 80/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno na svojoj 26. sjednici održanoj dana 6.studneog 2020.godine donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 K.O.Tisno za
zahvat u prostoru Priključni DV 2x110 kVod TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela od
postojećeg DV 110 kV Bilice- Biograd
Članak 1.
Prihvaća se zahtjev Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb za
sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti vodova u površini od 45 m2, za zrak na
nekretnini oznake čest.zem.7923/1 Z.U.6659 K.O.Tisno, vlasništva Općine Tisno, u svrhu
izgradnje Priključni DV 2x110 kV od TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela od postojećeg DV
110 kV Bilice- Biograd.
Članak 2.
Općina Tisno ovom Odlukom osniva pravo služnosti vodova u površini od 45 m2, za
zrak na nekretnini oznake čest.zem.7923/1 Z.U.6659 K.O.Tisno, vlasništva Općine Tisno, kako
je naznačeno u Elaboratu nepotpunog izvlaštenja Priključni DV 2x110kV od TS 110/30 (20)30/10(20) kV Kapela do postojećeg DV 110 kV Bilice – Biograd kojeg je izradila Božica
Barišić dipl.ing.geod. za Dalekovod projekt d.o.o. iz Zagreba, ožujak 2019.godine, u korist
društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. iz Zagreba.
Pravo služnosti iz stavka 1. ovog članka osniva se u svrhu izgradnje Priključni DV
2x110 kV od TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela od postojećeg DV 110 kV Bilice- Biograd.

Članak 3.
Pravo služnosti vodova iz čl. 2. ove Odluke osniva se bez naknade sukladno članku 4.
Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (
NN br.80/11).
Članak 4.
Pravo služnosti iz čl. 2. ovog Ugovora se osniva na razdoblje dok je objekt zbog
kojega je osnovano pravo služnosti u funkciji.

Članak 5.
Prava i obveze između Općine Tisno kao vlasnika poslužne nekretnine i trgovačkog
društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. iz Zagreba kao ovlaštenika prava
služnosti utvrđuju se Ugovorom o osnivanju prava služnosti koji je u prilogu ove Odluke i
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 6.
Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti naznačenog u čl.
5. ove Odluke.
Ovlašćuje se općinski načelnik da potpiše Ugovor iz čl. 5. ove Odluke.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Tisno.
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