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 35. Statuta
Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 4/22), a u svezi sa Zakonom o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN br. 80/11) i
Zakonom o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18), Općinsko vijeće Općine Tisno
na svojoj 9. sjednici održanoj dana 01.kolovoza 2022.godine donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.6459/26 K.O. Murter Betina
radi izgradnje priključnog kabelskog voda 2 X 10(20) kV za TS 10(20)0,42 kV „BRISTINA“

Članak 1.
Prihvaća se zahtjev HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. iz Zagreba, za osnivanje
prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.6459/26 K.O.Murter Betina, vlasništva Općine Tisno,
u površini od 33 m2, dužina služnosti 33 m, širina koridora 1 m, radi izgradnje objekta
infrastrukturne namjene energetskog sustava priključnog kabelskog voda 2 x 10(20) kV za TS
10(20)/0,42 kV „BRISTINA“ sukladno Glavnom projektu – Geodetska podloga za građevine i
zahvate u prostoru za TS 10(20)/0,42 kV „BRISTINA“ I PRIKLJUČNI 2 X 10(20) kV KB –
br.projekta: 045/22, svibanj 2022., u svrhu priključenja na električnu mrežu novih kupaca.
Članak 2.
Općina Tisno ovom Odlukom osniva pravo služnosti vodova na nekretnini k.č.br.6459/26
K.O.Murter Betina, vlasništva Općine Tisno, u površini služnosti od 33 m2, dužina služnosti 33
m, širina koridora 1 m, kako je to označeno na grafičkom prilogu: Geodetska podloga za građevine
i zahvate u prostoru za TS 10(20)/0,42 kV „BRISTINA“ I PRIKLJUČNI 2 X 10(20) kV KB- br.
projekta: 045/22, svibanj 2022, izrađenoj od Nekretnine d.o.o. Rijeka, koji se nalazi u prilogu ove
Odluke i njezin je sastavni dio, a u korist HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. iz Zagreba.
Pravo služnosti iz stavka 1. ovog članka osniva se radi izgradnje objekta infrastrukturne
namjene energetskog sustava priključnog kabelskog voda 2 x 10(20) kV za TS 10(20)/0,42 kV
„BRISTINA“ sukladno Glavnom projektu – Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru
za TS 10(20)/0,42 kV „BRISTINA“ I PRIKLJUČNI 2 X 10(20) kV KB – br.projekta: 045/22,
svibanj 2022., u svrhu priključenja na električnu mrežu novih kupaca.
Članak 3.
Pravo služnosti vodova iz čl. 2. ove Odluke osniva se bez naknade temeljem članka 4.
Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN
br.80/11).
Članak 4.
Pravo služnosti iz čl. 2. ove Odluke se osniva se na vrijeme dok postoji svrha radi koje
je pravo služnosti osnovano.

Članak 5.
Prava i obveze između Općine Tisno kao vlasnika poslužne nekretnine i trgovačkog
društva HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. 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 danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine
Tisno.
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