
 

Sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 59., 62. i 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članku 32. Statuta Općine Tisno („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 1/18, 

2/20, 2/21 i 2/22), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 

7. sjednici održanoj dana 4. travnja 2022.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

 
 

Članak 1. 

Javnim dobrom u općoj uporabi proglašava se komunalna infrastruktura: 

 

Naziv komunalne 

infrastrukture 

Podatak o katastarskoj i 

zemljišnoknjižnoj čestici i 

katastarskoj općini 

Vrsta komunalne 

infrastrukture 

Dječje igralište s 

pripadajućom opremom 

Zdrače 

Betina 

 

 

 

  

čest.zem.5031/2 K.O. Murter-Betina, 

za cijelo, te dijelovi čest.zgr.1298 i 

čest.zem.4990, 4999, 5000/1, 5000/2, 

5001, 5003 i 5004 K.O. Murter-

Betina, a sve unutar granica crvenom 

linijom i šrafurom označenog 

obuhvata – prikazano na grafičkom 

prikazu – Izvodu iz katastarskog 

plana, 

u prilogu ove odluke) 

Javna zelena površina 

 

 

 

 

  
 

 

Članak 2. 

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke prikazana je i označena unutar 

granica crvenom linijom i šrafurom označenog obuhvata na grafičkom prikazu – Izvodu iz 

katastarskog plana. 

Grafički prikaz – Izvod iz katastarskog plana 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. 

Za komunalnu infrastrukturu iz članka 1. ove Odluke, nalaže se nadležnom sudu, 

Općinskom sudu u Šibeniku, Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu u Tisnom, da izvrši upis iste 

kao javno dobro u općoj uporabi u zemljišne knjige, na ime vlasnika: Općina Tisno, Uska ulica 

1, 22240 Tisno, OIB: 00699288369. 
 

Članak 4. 

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

Tisno. 
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