
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/91, 79/96, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), 

članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 

110/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 

5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18 i 2/20), na prijedlog načelnika Općine Tisno, 

Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 28. sjednici održanoj dana 15.siječnja 2021.godine  

donosi, 

O D L U K U 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

nekretnini nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.13463/15 K.O. Murter-Betina 

 

Članak 1. 

Nekretnini nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.13463/15 K.O. Murter-Betina, 

ulici Bristina, površine 476 m2, u naselju Betina, koja je u zemljišnim knjigama Općinskog 

suda u Šibeniku, Posebnog zemljišnoknjižnog odjela u Tisnom, u vlasničkom listu upisana kao 

javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Tisno, ukida se status javnog dobra u općoj 

uporabi radi omogućavanja realizacije gospodarskog projekta i time ostvarenja ciljeva 

gospodarski učinkovitog razvoja od interesa za Općinu Tisno odnosno omogućavanja 

realizacije izgradnje građevine gospodarske namjene - poslovne - pretežito trgovačke (K2), 

unutar građevinskog područja naselja Betina, a sve naravno sukladno odredbama Prostornog 

plana uređenja Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj:1/07 i 14/09, 

i „Službeni glasnik Općine Tisno“ broj:2/14, 8/15, 4/16, 6/18, 4/19 i 3/20), čime joj trajno 

prestaje potreba korištenja u svojstvu nerazvrstane ceste i više ne predstavlja ulicu Bristina. 

 

                                                                     Članak 2.  

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Šibeniku, Posebni zemljišnoknjižni odjel u Tisnom, na 

nekretnini katastarske oznake čest.zem.13463/15 K.O. Murter-Betina, opisanoj u članku 1. ove 

Odluke izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Tisno, 

Uska ulica 1, Tisno, i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Općine Tisno, Uska ulica 1, 

Tisno, OIB: 00699288369 za cijelo.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.  
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