
Temeljem članka 35. 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), a u 

svezi s člankom 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144712, 19/13, 137/15, 123/17, 123/17, 98/19 i 144/20) 

te članka 33.a Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( Službeni glasnik Općine 

Tisno 5/14, 5/15, 3/16, 4/16 ), članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- 

kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 i 2/21) i članaka 14. i 

15. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno 

Sportski objekti Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 2/20) Općinsko vijeće 

Općine Tisno na svojoj 31. sjednici održanoj 06.travnja 2021.godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju na  upravljanje i održavanje te korištenje sportskih građevina 

javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Tisno daje  na upravljanje i održavanje te korištenje sportske 

građevine javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno čiji je Općina Tisno osnivač.  

Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno registrirana je pri trgovačkom sudu u 

Zadru za obavljanje sportskih djelatnosti.  

Sportske djelatnosti su djelatnosti koje se obavljaju u interesu i cilju općeg 

gospodarskog i socijalnog napretka građana  Općine Tisno.  

 

Članak 2. 

Sportske građevine iz članka 1. ove Odluke koje se daju na  upravljanje i održavanje te 

korištenje su:  

1. Sportska dvorana u Tisnom, Put Luke 2A, 

2. Malonogometno igralište, teniski teren i košarkaško igralište u sklopu Tematskog 

parka Petrov vrt u Jezerima,  

3. Malonogometno igralište te sportsko-dječje  igralište u Betini. 

 

                                                                   Članak 3.  

     Općina Tisno daje javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno na  upravljanje i 

održavanje te korištenje  sportske građevine opisane u članku 2. ovog članka na neodređeno 

vrijeme i bez obveze plaćanja naknade.  

 

                                                        Članak 4. 

Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno pri upravljanju i održavanju te 

korištenju sportskih  građevina dužna je postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika. 

Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno dužna je održavati sportske građevine 

na način koji osigurava njihovu punu funkciju i jamči očuvanje vrijednosti građevine.  

Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno dužna je snositi režijske i sve druge 

troškove koje proizlaze iz korištenja predmetnih sportskih građevina kao i sve troškove 

redovitog održavanja predmetnih sportskih građevina i pripadajućih zemljišta.  



  Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno ovlašćuje se poduzimati sve poslove 

redovitog upravljanja predmetnim sportskim građevinama, dok je za poduzimanje izvanrednih 

poslova upravljanja dužna ishodovati prethodnu pisanu suglasnost Općine Tisno.  

 

                                                                   Članak 5. 

Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno,  ne smije sportske građevine  davati u 

zakup  drugome bez prethodne pisane suglasnosti Općine Tisno te ih je dužna koristiti 

isključivo prema njihovoj  namjeni.  

 

                                                        Članak 6.  

Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno može sportske građevine iz čl. 2. ove 

Odluke davati na privremeno ili povremeno korištenje za sportske ili druge aktivnosti kojima 

se ne remeti temeljena funkcije građevine, na način i uz naknadu koje određuje nadležno tijelo 

Javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno.  

Cjenik odnosno posebnu odluku kojom se određuje visina naknade iz stavka 1. ovog 

članka dužno je donijeti nadležno tijelo Javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno uz  

prethodnu suglasnost osnivača. 

 

                                                       Članak 7.  

Javna ustanova Sportski objekti Općine Tisno dužna je sportske građevine iz čl. 2. ove 

Odluke dati na privremeno korištenje radi održavanja zabavno- kulturnih i drugih priredbi i 

manifestacija kojima je Općina Tisno organizator ili suorganizator, bez naknade.  

 

Članak 8 

Ovlašćuje se načelnik općine da sukladno odredbama ove Odluke sklopi s javnom 

ustanovom Sportski objekti Općine Tisno ugovor.  

 

Članak 9. 

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

Tisno.  
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Tisno, 06.travnja 2021.godine  
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