
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugima stvarima pravima 

(Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 38/09, 

153/09, 143/12, 152/14) i 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), a u svezi s 

člankom 35. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 

73/17, 14/19 i 98/19) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici od dana 14. 

listopada 2021.godine donosi 

 

ODLUKU 

o davanju na korištenje opreme – mini sortirne linije za otpad 

trgovačkom društvu Ježinac d.o.o. iz Tisna 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se: 

-  da je Općina Tisno u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave 41-BN-KOM-

3 od dobavljača TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, Braće Radića bb, OIB: 78013846555, 

nabavila mini sortirnu liniju za otpad (u daljnjem tekstu: mini sortirna linija) temeljem Javnog 

poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na 

otocima; 

-  da vrijednost mini sortirne linije opisane u točki 1. ovog stavka iznosi 201.875,00 kuna; 

- da je nabava mini sortirne linije sufinancirana dodjelom sredstava pomoći Fonda za 

neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, 

najviše u iznosu do 121.125,00 kn, što čini 60% opravdanih troškova nabave predmetne 

komunalne opreme; 

- da je trgovačkom društvu JEŽINAC d.o.o. iz Tisnog, Uska ulica br. 1, OIB: 51893359623 

(dalje u tekstu: Ježinac d.o.o.) čiji je osnivač i 100% vlasnik Općina Tisno, dodijeljeno 

obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Tisno. 

 

Članak 2. 

Sukladno utvrđenjima iz članka 1. ove Odluke, Općina Tisno daje Ježincu d.o.o. na 

korištenje i upravljanje mini sortirnu liniju u cijelosti. 

 

Članak 3. 

Mini sortirna linija daje se Ježincu d.o.o. na korištenje na neodređeno vrijeme bez 

obveze plaćanja naknade za korištenje. 

Ježinac d.o.o. dužan je voditi brigu o mini sortirnoj liniji pažnjom dobrog gospodara. 

 

 



Članak 4. 

Međusobna prava i obveze između Općine Tisno i Ježinca d.o.o. regulirati će se 

posebnim ugovorom, za čije se potpisivanje ovlašćuje općinski načelnik Općine Tisno. 

 

Članak 5. 

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

Tisno. 

 

KLASA: 021-05/21-01/98 

URBROJ: 2182/05-01-21-1 

Tisno, 14. listopada 2021.godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

PREDSJEDNIK: 
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