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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
191.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.
5/13) i članak 14. Odluke o priznanjima Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
14/01) Općinsko vijeće Općine Tisno, na 12. sjednici održanoj dana 07.studenog 2014.godine donosi

ODLUKU o dodjeli priznanja Općine
Tisno za 2014.godinu

- Marijeti Jelovčić i Kristini Jelovčić
- Marti Leković
- MNK Jezera
Zahvalnica Općine Tisno dodjeljuje se:
- Mati Marovu
- Mihovilu- Miljku Barešiću
- Đenku Šandriću
- Lučkoj upravi Šibensko- kninske županije
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

Članak 1.
Usvaja se prijedlog za dodjelu priznanja Općine
Tisno za 2014.godine koji je predložilo Odbor za dodjelu priznanja Općine Tisno u tekstu kako slijedi:
Klasa: 610-01/14-12.V/01
Nagrada Priznanje Općine Tisno dodjeljuje se:
Ur.broj: 2182/05-01/14- 12.V/01
- Magdi Zorić
Tisno, 07.studenog 2014.godine
- Luzariu Klarinu
- Tonku Skračiću
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
- Siniši Salamunu
Predsjednik:
- Marinu Frkiću
Petar Jakovčev v.r.

192.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Služ- izvedbena rješenja smjerokaza i natpisa, tehnički
beni vjesnik Šibensko- kninske županije broj: 5/13) opis i izvedbeni troškovnik svih radova.
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 12. sjednici
održanoj 07.studenog 2014.godine donosi,
Članak 3.
Općina Tisno financirati će izradu predmetne
ODLUKU o financiranju izrade projektne projektne dokumentacije u iznosu od 55.000,00 kuna
+ PDV , sve sukladno zahtjevu javne ustanove Park
dokumentacije – uređenja biciklističke
prirode Vransko Jezero i ugovoru br. 152-2014 od
staze uz Vransko jezero unutar obuhvata dana 6.10.2014.g. koji je javna ustanova Park priroParka prirode Vransko jezero
de Vransko jezero sklopila za izrađivačem projektne
dokumentacije Via Factum d.o.o., Biograd na moru.
Članak 1.
Općina Tisno financirati će izradu izvedbene proČlanak 4.
jektne dokumentacije za sanaciju i uređenje bicikliIznos naveden u članku 3. ove odluke uplatiti će
stičke staze uz Vransko jezero u dužini od cca 4500 se na račun javne ustanove Park prirode Vransko jemetara unutar obuhvata Parka prirode Vransko jezero. zero: IBAN:HR30 23900011 1000 1910 1.
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero dužČlanak 2.
na je izvijestiti Općinu Tisno da su sredstva utrošeIzrada projektne dokumentacije opisane u članku na u navedenu svrhu odnosno da je projektna doku1. ove Odluke obuhvaća: idejni projekt cijele staze mentacija izrađena.
kao cjeline sa tekstualnim obrazloženjima, izvedbena rješenja poprečnih presjeka i sanacija suhozida,
Članak 5.
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Ova odluka donosi se iz razloga što uređenje infrastrukture u Parku prirode Vransko jezero predstavlja dio cjeline projekta Prezentacijskog centra
Parka prirode Vransko Jezero i Nacionalnog parka
Kornati u Betini za koji je Općina Tisno dužna izraditi i financirati projektnu dokumentaciju u svrhu
ispunjenja pretpostavki za dobivanje bespovratnih
sredstava Svjetske banke putem Projekta NIP ( EU
Natura 2000 Integration Project- NIP ).
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o financiranju projektne dokumentacije- Vran-
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sko jezero (Službeni glasnik Općine Tisno br. 6/14).
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:402-08/14-12.V/02
UR:BROJ: 2182/05-01/14-02
Tisno, 07.studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

193.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Služ- na kojem se objekt nalazi, povijesnom značaju građebeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.5/13) vine, važnosti mikrocjeline za mjesto u cijelosti, stupOpćinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 12. sjednici nja oštećenja fasade ili pročelja te drugih elemenata.
održanoj dana 07.studenog 2014.godine donosi,
Članak 4.
Vlasnici objekata uz zahtjev za sufinanciranjem
ODLUKU o sufinanciranju/financiranju
uređenja
fasade ili pročelja dužni su priložiti:
uređenja fasada i pročelja objekata na
- dokaz o vlasništvu objekta (izvadak iz zemljišne
području Općine Tisno
knjige ne stariji od 8 dana)
- posebne uvjete nadležnog konzervatorskog
Članak 1.
odjela Ministarstva kulture (u koliko je potrebno)
Ovom odlukom uređuje se sufinanciranje/finan- Stručno mišljenje ovlaštenog inženjera građeciranje uređenja fasada i pročelja objekata na po- vinske struke imenovanog od strane Općine Tisno o
dručju Općine Tisno koji se nalaze u centrima mje- opsegu i veličini radova potrebnih za uređenje fasasta, u blizini glavnih trgova, na glavnim prilazima de ili pročelja objekta sa fotodokumentacijom postomjestima, na uočljivim frekventnim lokacijama ili u jećeg stanja fasade ili pročelja objekta te procjenom
blizini kulturno povijesnih znamenitosti, a sve radi vrijednosti radova
urbanijeg izgleda tih lokacija u mjestima na područZahtjev se podnosi uredu načelnika Općine Tiju Općine Tisno.
sno, a zaprimljene zahtjeve obraditi će Upravni odjel
Ovom odlukom ne sufinancira se uređenje fasada za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i
novoizgrađenih objekata.
planiranje te komunalne poslove. Potpuni zahtjevi
koji zadovoljavaju sve formalne uvjete dostavljaju se
Članak 2.
Općinskom vijeću Općine Tisno na odlučivanje.
Sufinanciranje/financiranje uređenja fasade ili
pročelja objekata na području Općine Tisno vršiti će
Članak 5.
se u svrhu boljeg komunalnog uređenja i urbanijeg
Odluku o sufinanciranju uređenja/financiranjem
izgleda mjesta na području Općine Tisno što dopri- fasade ili pročelja svakog pojedinog objekta sukladnosi njihovoj atraktivnosti kao turističkih odredišta. no odredbama čl. 1. i 3., donosi Općinsko vijeće Općine Tisno, a na temelju dokumentacije iz članka 4.
Članak 3.
ove Odluke.
Općina Tisno sufinancirati će uređenje fasade ili
pročelja objekta u visini od:
Članak 6.
- 20% ; 50% ; 80% ; 100%,
Sredstva za sufinanciranje/financiranje uređenja
procijenjene vrijednosti radova, ovisno o mjestu fasade ili pročelja objekta isplatiti će se izvođaču/
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ima radova na uređenju fasade ili pročelja na temelju odluke Općinskog vijeća iz članka 5. ove odluke,
a po okončanju radova uređenja fasade ili pročelja
objekta uz obveznu dostavu:
- Izvješća ovlaštenog inženjera građevinske struke
imenovanog od strane Općine Tisno da su izvedeni
radovi u skladu s njegovim stručnim mišljenjem, fotografiju novouređene zgrade nakon završetka radova
- Računa za nabavljeni materijal za uređenje fasade ili pročelja ili izvršene radove najmanje u visini
dodijeljenih sredstava za sufinanciranje.
Članak 7.
Sredstva za sufinanciranje/financiranje uređenja

194.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

fasade ili pročelja objekta isplaćivati će se iz proračuna Općine Tisno do iscrpljivanja sredstava predviđenih za tu proračunsku godinu.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:363-01/14-12.V/13
URBROJ:2182/05-01/14-12.V/03
Tisno, 07.studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 05/13)
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 12. sjednici
održanoj dana 07. studenog 2014.godine donosi,

Članak 3.
U članku 3. stavak 1. iza riječi „ ustanovi“ , a
umjesto riječi „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ treba stajati „Dom za starije osobe Tisno“.

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o
kriterijima za sufinanciranje smještaja
korisnika u ustanovu „Dom za starije i
nemoćne osobe Tisno“

Članak 4.
U članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji
glasi:
„ Ekonomsku cijenu smještaja u Dom do imenovanja svih članova Upravnog vijeća utvrđuje privremeni ravnatelj Doma.“

Članak 1.
U Odluci o kriterijima za sufinanciranje smještaČlanak 5.
ja korisnika u ustanovu „Dom za starije i nemoćne
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
osobe Tisno“ ( Službeni glasnik Općine Tisno br. objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
1/14), mijenja se naslov odluke koji sada glasi:
„Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja KLASA:402-07/14-12.V/04
korisnika u ustanovu „Dom za starije osobe Tisno“ „ URBROJ:2182/05-01/14-12.V/04
Tisno, 07.studenog 2014.godine
Članak 2.
U članku 1. stavku 2. umjesto „Dom za starije i
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
nemoćne osobe Tisno „ treba stajati „Dom za starije
Predsjednik:
osobe Tisno“.
Petar Jakovčev,v.r.

195.
Na temelju članka 4. st.1 Zakon o komunalnom
gospodarstvu ( NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110(04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84711, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13), članka 387 st.2 i članka 388. Zakona o trgovačkim društvima ( NN br. 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,

152/11, 111/12, 68/13) i članka 35. st.5 Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (
NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 32. Statuta
Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 05/13), Općinsko vijeće Općine
Tisno na 12. sjednici održanoj dana 07.studenog

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

2014.godine donosi,

ODLUKU dopuni Odluke o osnivanju
trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti Ježinac d.o.o., Tisno
Članak 1.
U članku 4. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 07/10, 03/11 i Službeni glasnik
Općine Tisno br. 3/14 i 5/14) iza točke „ – ispitivanje
i analiza otpada“ dodaju se slijedeće točke:
„ - sportska priprema
- sportska rekreacija
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- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje
sportskom građevinom. „
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „ Službenom glasniku Općine Tisno.“
KLASA : 363-02/14-12.V/05
UR.BROJ : 2182/05-01/14-12.V/05
Tisno, 07.studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.

196.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
Članak 2.
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
5/13 ), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 12. sjednici
dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
održanoj dana 07. studenog 2014.godine, donosi

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o
objavljenoj reviziji za 2013.godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o objavljenoj reviziji za 2013.
godinu, Državnog ureda za reviziju, Područni ured
Šibenik, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

KLASA: 041-01/14-12.V/06
UR.BROJ:2182-/05-01/14-12.V/06
Tisno, 07.studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

197.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/13), i
članka 2. Odluka o stjecanju nekretnina te uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 11/11i Službeni glasnik Općine
Tisno br. 5/14) Općinsko vijeće Općine Tisno, na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 07.studenog 2014.
godine donosi

ODLUKU o konvalidaciji Odluke o kupnji
nekretnine katastarske oznake čest.zgr.
448 K.O. Murter-Betina u naselju Betina

Članak 1.
Utvrđuje se pravna valjanost Odluke o kupnji nekretnine katastarske oznake čest.zgr.448 K.O.Murter
Betina u naselju Betina (Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 10/13).
Članak 2.
Svi postupci provedeni na temelju Odluke o
kupnji nekretnine katastarske oznake čest.zgr.448
K.O.Murter Betina (Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 10/13) utvrđuju se kao pravno
valjani.
Članak 3.
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana Tisno, 07. studenog 2014.godine
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
KLASA: 940-01/14-12.V/09
Predsjednik:
UR:BROJ: 2182/05-01/14-12.V/09
Petar Jakovčev, v. r.

198.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj
67/08, 48/10 i 74/11) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije«
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj
12. sjednici, održanoj dana 07.studenog 2014.godine
donosi

Članak 2.
Svi postupci provedeni na temelju Odluke izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 7/13)
utvrđuju se kao pravno valjani.

Članak 3.
ODLUKU o konvalidaciji Odluke o
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
izmjenama i dopunama odluke o uređenju
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
prometa i korištenju parkirališta na
području Općine Tisno
KLASA:211-01/14-12.V/08

URBROJ:2182/05-01/14- 12.V/08
Članak 1.
Tisno, 07.studenog 2014.godine
Utvrđuje se pravna valjanost Odluke izmjenama
i dopunama odluke o uređenju prometa i korištenju
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
parkirališta na području Općine Tisno ( Službeni
Predsjednik:
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 7/13).
Petar Jakovčev, v.r.

199.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno poslove i pročelnik Upravnog odjela za financije i
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. javne prihode.“
5/13 ), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 12. sjednici održanoj dana 07. studenog 2014.godine, donosi
Članak 2.
slijedeću
U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:
„ Glavni i odgovorni urednik „Službenog glasnika“
je Tajnik Općine Tisno.“
ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o
Članak 3.
izdavanju službenog glasila Općine Tisno
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave „Službenom glasniku Općine Tisno .
Članak 1.
U Odluci o izdavanju službenog glasila Op- Klasa:011-01/14-12.V/07
ćine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske žu- Ur. broj: 2182/05-01/14-07
panije br. 15/13) u članku 3. stavak 2. mijenja se i Tisno, 07. studenog 2014.godine
glasi:
„Uredništvo čine tri člana: tajnik Općine Tisno,
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poPredsjednik:
slove prostorno uređenje i planiranje te komunalne
Petar Jakovčev, v. r.
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200.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/09, 14/09 i 12/10), Općinsko
vijeće Općine Tisno, 12. sjednici održanoj 07.studenog 2014.godine donosi

Članak 2.
Svi postupci provedeni na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Tisno za 2013. godinu (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 10/13) utvrđuju se kao
pravno valjani.

ODLUKU o konvalidaciji Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Tisno za 2013. godinu

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

Članak 1.
Utvrđuje se pravna valjanost Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2013. godinu (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 10/13).

KLASA :400-08/14-12.V/10
UR:BROJ: 2182/05-01/14-12.V/10
Tisno, 07.studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.

201.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
br.5/13), te članka 5. Odluke o stjecanju nekretnina
te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.11/11 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 5/14), Općinsko vijeće
Općine Tisno, na svojoj 12. sjednici održanoj dana
07.studenog 2014.godine donosi

lokaciji obala dr.Franje Tuđmana (Službeni glasnik
Općine Tisno br. 3/14).
Članak 2.
Svi postupci provedeni na temelju Odluke o kupnji dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem.23
k.o.Tisno u površini od 31,5 m2, u naselju Tisno, na
lokaciji obala dr.Franje Tuđmana (Službeni glasnik
Općine Tisno br. 3/14) utvrđuju se kao pravno valjani.

Članak 3.
ODLUKU o konvalidaciji Odluke o kupnji
Ova
odluka
stupa
na snagu osmog dana od dana
dijela nekretnine katastarske oznake čest.
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
zem.23 k.o.Tisno u površini od 31,5 m2, u
naselju Tisno, na lokaciji obala dr.Franje KLASA:940-01/14-12.V/11
Tuđmana
URBROJ:2182/05-01/14- 12.V/11
Članak 1.
Utvrđuje se pravna valjanost Odluke o kupnji
dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem.23
k.o.Tisno u površini od 31,5 m2, u naselju Tisno, na

Tisno, 07.studenog 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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202.
Na temelju članka 42. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.
5/13), te članka 12. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije» br. 9/13, 15/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ 1/14), na prijedlog Načelnika Općine
Tisno, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 07. studenog 2014.godine
donosi

ODLUKU o konvalidaciji Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog
doprinosa za rekonstrukciju građevine –
muzej brodogradnje na nekretnini
katastarske oznake čest.zgr.448 K.O.
Murter-Betina, u naselju Betina
Članak 1.
Utvrđuje se pravna valjanost Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa
za rekonstrukciju građevine – muzej brodogradnje na nekretnini katastarske oznake čest.zgr.448

ODLUKU o konvalidaciji Odluke o
kupnji nekretnine katastarske oznake
čest.zem.2954/2 K.O.Tisno u naselju
Tisno, na lokaciji Put Luke bb
Članak 1.
Utvrđuje se pravna valjanost Odluke o kupnji nekretnine katastarske oznake čest.zem.2954/2
K.O.Tisno u naselju Tisno, na lokaciji Put Luke bb
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204.
K.O.Murter-Betina, u naselju Betina (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14).
Članak 2.
Svi postupci provedeni na temelju Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa
za rekonstrukciju građevine – muzej brodogradnje na nekretnini katastarske oznake čest.zgr.448
K.O.Murter-Betina, u naselju Betina (Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) utvrđuju se kao pravno
valjani.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:361-06/14-12.V/12
URBROJ:2182/05-01/14- 12.V/12
Tisno, 07.studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

203.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/13), i
članka 2. Odluka o stjecanju nekretnina te uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/11) Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 07.
studenog 2014.godine donosi

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

(Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14).
Članak 2.
Svi postupci provedeni na temelju Odluke o kupnji nekretnine katastarske oznake čest.zem.2954/2
K.O.Tisno u naselju Tisno, na lokaciji Put Luke bb
(Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) utvrđuju se
kao pravno valjani.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:940-01/14-12.V/13
URBROJ:2182/05-01/14- 12.V/13
Tisno, 07.studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju odredbi članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
br.5/13), članka 2. Odluke o stjecanju nekretnina te
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br.11/11 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br.5/14), članka 3. i 27. Zakona o
elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“
br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, i 71/14), te članka
1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa
u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br.80/11), Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 07. studenog 2014.godine donosi slijedeću

ODLUKU o odobravanju lokacije na
dijelu nekretnine katastarske oznake čest.
zem.10027/1 k.o.Tisno, površine 30 m² – u
mjestu Tisno, na Trgu tišnjanskih domoljuba, za izgradnju nove trafostanice –
infrastrukturne građevine
Članak 1.
Odobrava se HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektri Šibenik, Ante
Šupuka 1, Šibenik, pokretanje postupka ishodovanja odobrenja za gradnju nove trafostanice – infrastrukturne građevine na dijelu nekretnine katastarske oznake čest.zem.10027/1 k.o.Tisno, površine 30
m² – u naselju Tisno, na Trgu tišnjanskih domoljuba
(omeđeno prometnicom, parkingom i dječjim igralištem) (prema fotografijama i skici lokacije u prilogu), a sve u cilju stvaranja uvjeta za gospodarski

205.

razvoj i osiguranje javnih i društvenih interesa Općine.
Članak 2.
Konačno odobrenje za gradnju trafostanice –
infrastrukturne građevine na predmetnoj lokaciji
određenoj u članku 1. ove Odluke, po prethodno
dostavljenoj preciznoj geodetskoj situaciji ovlaštenog geodeta i dostavljenoj projektnoj dokumentaciji
za ishodovanje odobrenja za gradnju, bit će izdano
kroz zasnivanje prava građenja Odlukom Općinskog
vijeća, prema kojoj će se sklopiti ugovor.
Članak 3.
Gradnju nove trafostanice HEP - OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektra Šibenik obvezuje izvesti uz prethodno zadovoljavanje
posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela
obzirom na obuhvat premetne lokacije – unutar granica povijesne jezgre (ruralne cjeline) naselja Tisno
(otočni dio), poštujući pri tome ambijentalne vrijednosti graditeljske baštine u tom dijelu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
KLASA: 361-01 /14-12.V/14
UR.BROJ: 2182/05-01/14-12.V/14
Tisno, 07. studenog 2014.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v. r.

luka i pristaništa na području Općine

Na temelju Sporazuma o zajedničkom financiraTisno br. 06-HBOR-70143-13/05-15
nju kapitalnih projekata od interesa za razvoj Otoka
Murtera i Kornata broj: 09-I-70143/02-15 (Klasa:
Članak 1.
342-01/02-01/174, Urbroj:516-09-02-19) od 03. siPristupa se nastavku realizacije projekta izgradnje
ječnja 2002.godine i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. i sanacije luka i pristaništa na području Općine Ti5/13) na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno sno sukladno Ugovoru o realizaciji projekta izgradnje i sanacije luka i pristaništa na području Općine
održanoj dana 07. studenog 2014.godine donosi
Tisno broj:06-HBOR-70143-13/05-15.

ODLUKU o sklapanju aneksa Ugovora
o realizaciji projekta izgradnje i sanacije

Članak 2.
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Procijenjena vrijednost nastavka projekta izgradČlanak 4.
nje i sanacije luka i pristaništa na području Općine
Ovlašćuje se načelnik Općine Tisno da sa MiniTisno iznosi 2.500.000,00 kn (dvamilijunapetstoti- starstvom regionalnog razvoja i fondova europske
suća kuna).
unije, Uprave za regionalni razvoj sklopi aneks ugovora o realizaciji projekta izgradnje i sanacije luka i
Članak 3.
pristaništa na području Općine Tisno.
Općina Tisno će za radove iz članka 1. ove Odluke
osigurati sredstva iz vlastitih sredstva Proračuna, iz
Članak 5.
Županijskog proračuna iz sredstava koje se vode na
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
depozitnom računu posebnih namjena pri HBOR- objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
u u ukupnoj visini od 2.500.000,00 kn. ( slovima:
dvamilijunapetstotisuća kuna) te će uputiti zahtjev o Klasa :342-01/14-12.V/17
zaključivanju aneksa Ugovora između Ministarstva Urbroj:2182/05-01/05-12.V/17
regionalnog razvoja i fondova europske unije, Upra- Tisno, 07. studenoga 2014.godine
ve za regionalni razvoj i Općine Tisno o realizaciji
projekta izgradnje i sanacije luka i pristaništa na poOPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
dručju Općine Tisno.
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

206.
Na temelju Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj Otoka
Murtera i Kornata broj: 09-I-70143/02-15 (Klasa:
342-01/02-01/174, Urbroj:516-09-02-19) od 03. siječnja 2002.godine i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.
5/13) na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno
održanoj dana 07. studenog 2014.godine donosi

ODLUKU o sklapanju aneksa Ugovora
o realizaciji projekta izgradnje,
rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih
cesta na području Općine Tisno broj
06-HBOR-70143-15/07-15

Članak 3.
Općina Tisno će za radove iz članka 1. ove Odluke
osigurati sredstva iz vlastitih sredstva Proračuna, iz
Županijskog proračuna iz sredstava koje se vode na
depozitnom računu posebnih namjena pri HBOR-u
u ukupnoj visini od 2.000.000,00 kn. ( slovima: dvamilijunakuna) te će uputiti zahtjev o zaključivanju
aneksa Ugovora između Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova europske unije, Uprave za regionalni razvoj i Općine Tisno o realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih cesta na području Općine Tisno.

Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Tisno da sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije,
Članak 1.
Uprave za regionalni razvoj sklopi aneks Ugovora o
Pristupa se nastavku realizacije projekta izgrad- realizaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije
nje, rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih cesta na nerazvrstanih cesta na području Općine Tisno.
području Općine Tisno sukladno Ugovoru o realiČlanak 5.
zaciji projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
nerazvrstanih cesta na području Općine Tisno broj
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
06-HBOR-70143-15/07-15.
Klasa :342-01/14-12.V/18
Članak 2.
Procijenjena vrijednost nastavka projekta izgrad- Urbroj:2182/05-01/05-12.V/18
nje, rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih cesta Tisno, 07. studenog 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
na području Općine Tisno iznosi 2.000.000,00 kn
Predsjednik:
(slovima:dvamilijunakuna).
Petar Jakovčev,v.r.
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II.
ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK
I PROPISE OPĆINE TISNO
4.
Na temelju 29. članka Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske
županije br. 14/09, 5/13), Odbor za Statut, Poslovnik
i propise na 2. sjednici od dana 07. studenog 2014.
godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Tisno (Službeni vjesnik 3/13) i Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) u
kojima je naznačeno njihovo stupanje na snagu
KLASA:021-05/14-02.OSPp/01
UR.BROJ:2182/05-01/14-02.OSPp/01
Tisno, 07. studenog 2014.godine
Predsjednik
Odbora za Statut, Poslovnik i propise:
Petar Jakovčev

ODLUKA o osnivanju javne ustanove
Dom za starije osobe Tisno (pročišćeni
tekst)

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni
odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) u
članku 1. stavak 1. iza riječi „doma socijalne skrbi-„
riječi „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ zamjenjuju se riječima „Dom za starije osobe Tisno“.
Članak 2.
Dom će obavljati djelatnosti i poslovati pod nazivom : Dom za starije osobe Tisno.
Skraćeni naziv Doma je: Dom Tisno.
Naziv Doma je istaknut na objektu u kojem se
obavlja djelatnost.
O promjeni naziva Doma odlučuje Osnivač posebnom odlukom.
Odredbom članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni
odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) u
članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi: „Dom će obavljati djelatnosti i poslovati pod nazivom: Dom za starije osobe Tisno.“.

Članak 3.
Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni
Sjedište Doma je u Tisnom, Istočna Gomilica 4.
odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe
O promjeni sjedišta odlučuje Osnivač posebnom
Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) mi- odlukom.
jenja se naziv odluke.
Članak 4.
I.OPĆE ODREDBE
Dom posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost u skladu i na način određen zakonom, statutom
Članak 1.
i drugim općim aktima Doma te pravilima struke.
Ovom odlukom osniva se javna ustanova doma
socijalne skrbi – Dom za starije osobe Tisno (u daljII. DJELATNOSTI DOMA
njem tekstu: Dom) te se utvrđuju prava i obveze koja
se odnose na postupak osnivanja i poslovanja Doma.
Članak 5.
Osnivač Doma je Općina Tisno, Uska ulica 1, TiDjelatnosti Doma je pružanje socijalnih usluga
sno, OIB:00699288369.
starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobaDom je javna ustanova i ima svojstvo pravne oso- ma, i to:
be, a upisuje se u sudski registar pri nadležnom Trgo- usluga smještaja
vačkom sudu i u upisnik ustanova socijalne skrbi pri
- usluga poludnevnog boravka
ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.
- usluga cjelodnevnog boravka
- usluga pomoći u kući
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- usluga organiziranog stanovanja u stambenim
jedinicama
Odredbom članka 4. Odluke o izmjeni i dopuni
odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe
Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) članak 5. mijenja se.
III. USTROJ DOMA

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

VI. SREDSTVA ZA RAD DOMA
Članak 10.
Sredstva za rad Doma osiguravaju se iz:
proračuna Osnivača
- cijene usluga koje plaćaju korisnici
donacija, pomoći i ostalih namjenskih prihoda
- iz drugih izvora sukladno zakonu i statutu
Doma

Članak 6.
Dom je jedinstvena organizacijska cjelina bez poČlanak 11.
sebnih organizacijskih jedinica.
Osnivač će odlučiti o visini naknade za smještaj u
Dom ima organizirano obavljanje stručno- admi- Dom sukladno važećim propisima.
nistrativnih poslova Doma.
Način plaćanja usluga korisnika Doma urediti će
Dom može osnivati podružnice na području Re- Dom posebnim aktom.
publike Hrvatske.
VII. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI
IV. OSNIVANJE DOMA
Članak 12.
Članak 7.
Domu nije cilj stjecanje dobiti već pružanje skrbi
Dom se osniva ovom odlukom koju donosi Osni- izvan vlastite obitelji starijim osobama i teško bolevač.
snim odraslim osobama.
Osnivač imenuje privremenog ravnatelja Doma
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dom ostvari
koji je ovlašten pod nadzorom Osnivača obaviti sve dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za obavljapripreme za početak rada Doma, a posebno pribaviti nje i razvoj djelatnosti Doma u skladu s ovom Odlupotrebne dozvole za početak rada te podnijeti prija- kom o osnivanju i statutom Doma.
vu za upis u sudski registar i upisnik ustanova.
Osnivač Doma može odlučiti da dobit Doma
upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge
V. SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK ustanove kojoj je Osnivač.
RADA DOMA
Odredbom članka 6. Odluke o izmjeni i dopuni
odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osoČlanak 8.
be Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) u
Za obavljanje djelatnosti Doma Osnivač je osigu- članku 12. stavak 1. mijenja se.
rao zgradu zemljišnoknjižne oznake čest.zgr.484/1
K.O.Tisno, (zgrada bivšeg odmarališta „Kerametal“)
VIII. IMOVINA I OGRANIČENJA RASPOLAu Tisnom, Istočna Gomilica 4.
GANJA IMOVINOM
Oprema i potrebni stručni suradnici osigurati će
se prije početka rada Doma sukladno Pravilniku o
Članak 13.
minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Imovinu Doma čine nekretnine, pokretnine u
(NN 40/14).
njezinom vlasništvu, druga imovinska prava te sredstva za rad koja je Dom pribavio od Osnivača, sredOdredbom članka 5. Odluke o izmjeni i dopuni stva koja je stekao pružanjem usluga te koja je pribaodluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne oso- vio iz drugih izvora.
be Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) u
Dom ne može bez suglasnosti Osnivača, steći,
članku 8. stavak 2. mijenja se.
opteretiti ili otuđiti nekretnine bez obzira na pojedinačnu vrijednost. Dom ne može bez suglasnosti
Članak 9.
osnivača steći, opteretiti ili otuđiti drugu imovinu
Sredstva za osnivanje i početak rada Doma osigu- čija je pojedinačna vrijednost veća od vrijednosti
ravaju se u proračunu Osnivača. Osnivač je osigurao utvrđene ovom Odlukom.
sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.
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IX. ODGOVORNOST DOMA
Članak 14.
Dom za svoje obveze odgovara cijelom svojom
imovinom.
Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za
obveze Doma.
X. TIJELA DOMA
Članak 15.
Tijela Doma su: Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.
Upravno vijeće
Članak 16.
Domom upravlja Upravno vijeće.
Članak 17.
Upravno vijeće Doma čine:
- tri predstavnika Osnivača
- jedan predstavnik radnika zaposlen u Domu
- jedan predstavnik korisnika Doma odnosno
njegov skrbnik
Članove Upravnog vijeća, predstavnike Osnivača
i korisnika imenuje Osnivač na mandat od četiri godine.
Članovi Upravnog vijeća koji su predstavnici
Osnivača moraju imati najmanje završen preddiplomski ili diplomski studij i radno iskustvo na poslovima djelatnosti socijalne skrbi, iznimno drugoj
društvenoj ili srodnoj djelatnosti.
Člana Upravnog vijeća ispred korisnika predlažu
korisnici Doma na skupu korisnika.
Člana Upravnog vijeća ispred radnika zaposlenih
u Domu imenuje radničko vijeće, a ako ono nije
utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici
na slobodnim i neposrednim izborima, sukladno
posebnom propisu.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog
vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između predstavnika Osnivača.
Članak 18.
Upravno vijeće Doma obavlja slijedeće poslove:
- donosi Statut Doma uz suglasnost Osnivača
- donosi Poslovnik kojim uređuje način rada i donošenje odluka
- donosi druge akte Doma ako zakonom ili statutom nije propisano da ih donosi ravnatelj ili Stručno
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vijeće
- donosi opći akt o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji poslova i potrebnom broju radnika, uz
prethodnu suglasnost Osnivača
- donosi Pravilnik o radu uz prethodnu suglasnost Osnivača
- osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela
Doma
- donosi godišnji program rada i razvoja Doma i
nadzire njegovo izvršavanje
- donosi financijski plan i polugodišnje i godišnje
izvješće o izvršenju financijskog plana na prijedlog
ravnatelja
- donosi plan kapitalnih ulaganja. Kada plan obuhvaća ulaganja veće vrijednosti za plan je potrebna
suglasnost Osnivača
- donosi godišnji plan nabave roba i usluga
predlaže Osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti Doma
- predlaže Osnivaču statusne promjene,
- predlaže Osnivaču prestanak rada Doma
- odlučuje o udruživanju u zajednicu ustanova,
uz suglasnost Osnivača
- daje Osnivaču i ravnatelju Doma prijedloge i
mišljenja o pojedinim pitanjima
- podnosi Osnivaču izvješća o poslovanju Doma
najmanje jednom godišnje
- raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja
- odlučuje o nabavi, odnosno prodaji osnovnih
sredstava i drugih pokretnina, o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja
čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna
bez PDV- a
- odlučuje o izdavanju mjenice i drugih sredstava osiguranja plaćanja, te o raspolaganju novčanim
sredstvima vrijednost kojih prelazi 70.000,00 kuna
bez PDV-a
- donosi odluke o uvjetima i načinu ulaganja
sredstava fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Doma, izuzev humanitarne pomoći, uz
suglasnost Osnivača
- odlučuje o davanju jamstava za kreditno zaduživanje, uz suglasnost Osnivača
- donosi odluke u drugom stupnju u svezi s pravima radnika
- imenuje i razrješava ravnatelja Doma uz prethodnu suglasnost Osnivača, te sklapa s njim Ugovor
o radu
- provodi postupak u svezi sa zakupom poslovnog prostora sukladno zakonskim propisima
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Sta-
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tutom i drugim općim aktima Doma
Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača odlučuje o nabavci odnosno prodaji osnovnih sredstava, o
izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi
300.000,00 kuna.
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Upravno vijeće
- u svojem radu krši propise i opće akte Doma ili
neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili
postupa u suprotnosti s njima
- svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Domu veću štetu, zanemaruje ili nemarno
obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu na2. Ravnatelj Doma,
stati veće smetnje u obavljanju djelatnosti
- ako je nalazom inspekcije ustanovljena teža poČlanak 19.
vreda propisa i općih akata Doma ili su utvrđene
Voditelj Doma je ravnatelj.
veće nepravilnosti u radu ravnatelja
Ravnatelj Doma organizira i vodi poslovanje i
Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o rastručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom, podu- zrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima razrješezima pravne radnje u ime i za račun Doma, zastupa nja i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.
Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovati će se
drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim vršitelj dužnosti ravnatelja, a Dom je dužan raspisati
ovlastima te je odgovoran za zakonitost rada Doma.
natječaj za ravnatelja u roku trideset dana od dana
imenovanja vršitelja dužnosti.
Članak 20.
Način i postupak imenovanja ravnatelja pobliže
Odredbom članka 8. Odluke o izmjeni i dopuni
se uređuje statutom Doma.
odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne osoRavnatelja Doma imenuje Upravno vijeće Doma, be Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) u
uz prethodnu suglasnost Osnivača, na temelju jav- članku 21. u stavku 2. podstavak 3. riječi „čl. 205. st.
nog natječaja.
1.“ zamjenjuju se riječima „čl.213. st. 1.“.
Za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba
koja ispunjava sve uvjete određene člankom 154 .
Članak 22.
Zakona o socijalnoj skrbi, ovom Odlukom i statuRavnatelj obavlja sljedeće poslove:
tom Doma.
- može dati pismenu punomoć, u okviru svojih
Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba ovlaštenja, drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom
može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
prometu,
Do imenovanja ravnatelja Domom upravlja pri- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje finanvremeni ravnatelj.
cijske i druge dokumentacije,
- donosi sve odluke vezane za poslovanje, osim
Odredbom članka 7. Odluke o izmjeni i dopuni odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća
odluke o osnivanju Doma za starije i nemoćne oso- odlučuje o nabavi i prodaji osnovnih sredstava
be Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/14) u i drugih pokretnina, te o izvođenju investicijskih
članku 20. st. 3. , riječi „člankom 134.“ zamjenjuju se radova, investicijskog i tekućeg održavanja pojeriječima člankom 154.“.
dinačna vrijednost kojih ne prelazi 70.000,00 kuna
bez PDV, u svim slučajevima, osim u onima koji su
Članak 21.
prema odredbama ove odluke stavljeni u nadležnost
Ravnatelj Doma može biti razriješen prije isteka Upravnog vijeća
vremena na koje je imenovan.
- donosi druge opće i pojedinačne akte i akte poUpravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja i slovanja utvrđene Statutom
prije isteka mandata u ovim slučajevima:
- predlaže osnove poslovne politike
- ravnatelj to osobno zahtjeva
- organizira i odgovoran je za stručni rad Doma
- nastane neki od razloga koji se po posebnim
- brine o čuvanju i pravilnoj upotrebi stvari i drupropisima ili propisima kojima se uređuju radni od- ge imovine korisnika
nosi dovode do prestanka ugovora o radu
- sklapa ugovore o radu, osim onih koji su u nad- ako je nastupila zapreka iz čl.205 st.1 Zakona o ležnosti Upravnog vijeća
socijalnoj skrbi
- predlaže Upravnom vijeću godišnji program
- ne provodi program rada Doma koji je donijelo rada i plan razvoja i odgovoran je za njegovo pro-
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vođenje
- pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata s odredbama određenog zakona
- u suradnji sa Stručnim vijećem priprema prijedlog financijskog plana, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, te brine o izvršenju financijskog plana,
- predlaže Upravnom vijeću plan investicija za tekuću godinu
- provodi odluke Upravnog vijeća
- donosi odluke u I. stupnju o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i
drugim općima aktima
- provodi zapošljavanje sukladno aktima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova
- za potrebe osiguranja i kontrolu kvalitete djelatnosti i pruženih usluga može osnivati povjerenstva
- Upravnom vijeću podnosi jednom godišnje pisano izvješće o cjelokupnom poslovanju Doma kao i
o izvršenju planova Doma
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,
Statutom i drugim općim aktima
Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća ili Osnivača nastupati kao druga ugovorna strana
i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj
račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba ili u ime
i za račun drugih osoba.
3. Stručno vijeće,

Članak 23.
Dom ima Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Doma.
Stručno vijeće donosi Poslovnik kojim se uređuje
način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika
te načina rada i donošenje odluka.
Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću Doma mišljenje i prijedloge o: stručnim
pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma, ustroj
Doma i podružnica, utvrđivanju plana i programa
rada Doma i prati njegovo ostvarivanje, najsloženijim stručnim pitanjima u stručnom radu Doma,
o potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika
Doma, drugim pitanjima vezanim za stručni rad
utvrđenim statutom Doma.
XI. OSTALE ODREDBE
Članak 24.
Dom posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost u skladu i na način određen zakonom, ovom
odlukom, Statutom i drugim propisima te pravilima
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struke.
Bez suglasnost Osnivača Dom ne može odlučiti o:
- statusnim promjenama
- prestanku Doma
- promjeni djelatnosti
- udruživanju u zajednicu ustanova
- osnivanju druge pravne osobe
- stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i
druge imovine
- korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja
- davanju jamstva za kreditno zaduživanje
- zadužiti se
- promjeni poslovne banke, odnosno prijenosu
sredstava u drugu poslovnu banku
- uvjetima i načinu ulaganja domaćih i stranih
pravnih i fizičkih osoba u Dom, izuzevši humanitarnu pomoć
O promjeni naziva i sjedišta Doma odlučuje
Osnivač posebnom odlukom.
Članak 25.
Dom je dužan na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o korisniku, vrstama usluga i
drugim pitanjima važnim za rad Doma i o tome dostavljati izvješće ministarstvu nadležnom za poslove
socijalne skrbi.
XII. AKTI DOMA
Članak 26.
Dom ima Statut i druge akte utvrđene Statutom.
Statut Doma donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača u roku 30 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća.
Statutom se uređuju: ustrojstvo, ovlasti i način
odlučivanja pojedinih tijela Doma, te druga pitanja
od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje
Doma.
Osnivač će utvrditi statutom način donošenja poslovnih odluka.
Ostali opći akti Doma donose se na način utvrđen Statutom.
Članak 27.
Dom se osniva na neodređeno vrijeme.
Dom prestaje u slučajevima i na način utvrđen
Zakonom o ustanovama.
Članak 28.
Rad Doma je javan. O javnosti rada Doma dužan
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je skrbiti ravnatelj.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Dom će započeti s radom po izvršenju upisa u
upisnik ustanova socijalne skrbi pri nadležnom ministarstvu, a po prethodno:
- pribavljenom mišljenju ministarstva da je ova
Odluka u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi
- izvršenom upisu Doma kao javne ustanove socijalne skrbi u sudski registar nadležnog trgovačkog
suda
- pribavljenom rješenju nadležnog odjela Šibensko- kninske županije o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti Doma propisanih Pravilnikom o
vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora,
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opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih
osoba te centra za pomoć i njegu u kući.
Dom stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar.
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom vjesniku Šibensko- kninske županije.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju
Doma za starije i nemoćne osobe Tisno
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
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