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65.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (‘’Služ- sno, za 2013.godinu u tekstu koji je sastavni dio ovog
beni vjesnik Šibensko-kninske županije’’ br. 05/13) zaključka.
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 8. redovnoj
Članak 2.
sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine donosi
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
ZAKLJUČAK

o prihvaćanju financijskog izvještaja
trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za
komunalne djelatnosti, Tisno,
za 2013.godinu

Članak 1.
Prihvaća se financijski izvještaj trgovačkog
društva Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ti-

Klasa: 400-02/14-08.V/06
Urbroj: 2182/05-01/14-08.V/06
Tisno, 23.lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

66.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno stavni dio ovog zaključka.
(‘’Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije’’ br.
Članak 2.
05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 8. reOvaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine
dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvještaja
ustanove Dječji vrtići „Vrapčić“, Tisno,
za 2013.godinu

Članak 1.
Prihvaća se financijski izvještaj ustanove Dječji
vrtići „Vrapčić“, Tisno, za 2013.g., u tekstu koji je sa-

Klasa: 400-02/14-08.V/07
Urbroj: 2182/05-01/14-08.V/07
Tisno, 23.lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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67.
Na temelju članka 391. st. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN br.: 91/96,
68/98,137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i čl. 48. st. 3.
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 Šibenskokninske županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine
Tisno na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana
23.lipnja 2014.godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Općine Tisno
Članak 1.
U Odluci o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.:11/11) u članku 3. stavak 1. točka 3.
briše se .
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68.
se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku
dozvolu „.
Članak 3.
Glava VI. POSEBNE ODREDBE O PRODAJI POSLOVNIH PROSTORA, članak 24., i 25. brišu se.
Članak 4.
Iza članka 26. dodaje se novi članak 27. koji glasi:
„Općinsko vijeće Općine Tisno može posebnom
Odlukom odrediti uvjete javnog natječaja za prodaju nekretnina različite od onih određenih ovom
Odlukom u slučaju raspolaganja nekretninama u
vlasništvu Općine Tisno smještenih u okviru turističko – ugostiteljskih zona i drugih gospodarskih/
poduzetničkih zona na području Općine Tisno u
svrhu realizacije investicija od strateškog interesa za
Općinu Tisno, u skladu važećim zakonskim odredbama.„
Članak 5.
Dosadašnji članci 27. i 28. postaju članci 28. i 29.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u
Službenom glasniku Općine Tisno.

Članak 2.
U članku 18. st. 1. točke 1.,.2. mijenjanju se i glase:
„ 1. Osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za KLASA: 940-01/14- 08.V/08
formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu sa UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/08
lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređe- U Tisnom, 23.lipnja 2014.godine
nja, ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane
građevne čestice i
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
2. osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu,
Predsjednik:
bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajuPetar Jakovčev,v.r.
ćeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila
građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili
lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da

Na temelju članka 6. stavka 5. I članka 42. Stavka prostor.
2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN br. 125/11) i članka 32. Statuta Općine
Članak 5.
Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županiPoslovni prostor daje se u zakup javnim natječaje br.5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj jem.
8.redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.
Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora
godine donosi
sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne)
ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne
OPĆE ODREDBE:
osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je
Članak 1.
to u interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog
Ovom se odlukom određuju uvjeti i postupak za napretka njezinih građana, o čemu odluku donosi
davanje u zakup kao i kupoprodaja poslovnog pro- Općinsko vijeće Općine Tisno.
stora u vlasništvu Općine Tisno te poslovnog proIznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, Općistora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vla- na Tisno kao zakupodavac će sadašnjem zakupniku
sništvu Općine Tisno.
poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije
Članak 2.
isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklaPoslovnim prostorom smatraju se poslovna zgra- panje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme
da, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
– ne dulje od 5 godina.
Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjeAko sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz
na obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim stavka 3. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni
dijelom koristi u tu svrhu.
odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor skloPoslovnom prostorijom smatra se jedna ili više pljen, a Općina Tisno kao zakupodavac, nakon stuprostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namije- panja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni
njena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravi- natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kolu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban jem početni iznos zakupnine ne može biti manji od
glavni ulaz.
iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakuGaraža je prostor za smještaj vozila u garaži.
pniku iz st.3., ako će u prostoru nastaviti obavljanje
iste djelatnosti.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Tisno može posebnom
Članak 6.
odlukom propisati da se poslovni prostor u zgradaOdluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje
ma u vlasništvu Općine Tisno koji se nalaze u odre- u zakup poslovnog prostora donosi načelnik općine.
đenim ulicama, dijelovima ulica ili na određenim trPostupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo
govima može koristit za obavljanje samo određenih za davanje u zakup poslovnog prostora ( u daljnjem
djelatnosti.
tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje načelnik općine.
Povjerenstvo je sastavljeno od predsjednika i dva
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA:
člana.
Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno
Članak 4.
prijave, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vri- iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvajeme u trajanju od 5 godina.
ranju ponuda, te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg
Iznimno se vrijeme zakupa u javnom natječaju ponuditelja odnosno neprihvaćanje niti jedne ponumože odrediti na rok duži od 5 godina, ali ne duži de.
od 10 godina u slučaju znatnih ulaganja u poslovni
Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo
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će odbaciti zaključkom.
Na zaključak se može izjaviti prigovor načelniku
općine u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti.
U provodu preispitivanja zaključka načelnik općine može zaključak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni
prigovor odbiti kao neosnovan.
Zaključak o prigovoru je konačan.
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original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno original ili
ovjerenu presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti
za fizičku osobu- obrtnika i sl. )
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- naznaku poslovnog prostora za koje se daje ponuda na natječaj
- ponuđeni iznos zakupnine po m2 mjesečno
Članak 7.
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde da natjeJavni natječaj sadrži osobito:
catelj nema dospjelu, a nepodmirenu obvezu prema
- podatke o poslovnom prostoru (adresu, površi- državnom proračunu i Općini Tisno
nu i namjenu poslovnog prostora)
- dokaz o solventnosti
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup
- kao i ostale tražene dokaze iz teksta javnog na- početni iznos mjesečne zakupnine
tječaja kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta iz jav- odredbe o tome tko može podnijeti ponudu od- nog natječaja
nosno prijavu,
Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru naj- odredbu koje se ponude, odnosno prijave neće povoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zarazmatrati
kon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
- iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku raču- rata i članova njihovih obitelji ( NN br.174/04) trebana na koji se jamčevina uplaćuje
ju se pozvati na pravo prvenstva te dostaviti pravo- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti valjan dokaz o svojem statusu.
uz ponudu, odnosno prijavu
- mjesto, način i rok za podnošenje ponude odČlanak 9.
nosno prijave
Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno pri- vrijeme kad se može obaviti pregled poslovnog jave za sudjelovanje u javnom natječaju imaju sve fiprostora
zičke osobe i fizičke osobe – obrtnici te pravne osobe
- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda
registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno s regi- odredbu o mogućnosti neprihvaćanja niti jedne striranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
ponude
- odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim
Članak 10.
ponuditeljem
Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju
- odredbu da se natjecatelju čija je ponuda prihva- priložiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog
ćena, uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu, a iznosa zakupnine u korist proračuna Općine Tisno.
natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčeviPonuditelju čija je ponuda izabrana kao najna se vraća
povoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u za- odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća naj- kupninu, a ostalim se natjecateljima uplaćena jampovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, čevina vraća u roku od 15 dana od dana dostave
odnosno od sklapanja ugovora o zakupu
obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
- odredbe o pravu prigovora
- pravo prvenstva, odnosni prednosti, na sklapaČlanak 11.
nje ugovora o zakupu
Javni natječaj objavljuje se u dnevnom listu Slo- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim po- bodna Dalmacija te na službenim web stranicama
nuditeljem
Općine Tisno.
- Javini natječaj može sadržavati i druge posebne
uvjete propisane ovom odlukom.
Članak 12.
Početni iznos zakupnine određuje se prema zoni
Članak 8.
u kojoj se poslovni prostor nalazi, korisnoj površini
Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora te djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja,
sadržavati:
sukladno Odluci o visini početne cijene zakupa po- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi od- slovnog prostora koju donosi načelnik općine.
nosno fizičkoj osobi -obrtniku koja se natječe ( OIB,
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Članak 13.
Prijava odnosno ponuda za sudjelovanje na
javnom natječaju podnosi se Povjerenstvu za zakup
poslovnog prostora na adresu: Općina Tisno, Uska
ulica 1, Tisno, u roku određenom natječajem koji ne
može biti kraći od 8 dana niti duži od 30 dana od
dana objave u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.
Članak 14.
Ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu
biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
O otvaranju pisanih ponuda vodi se zapisnik koji
sadrži osobito podatke o natjecateljima, ponuđenim
iznosima mjesečne zakupnine te podatke o najvišoj
ponuđenoj mjesečnoj zakupnini za ponuđeni poslovni prostor.
Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravodobne niti ponude ponuditelja koji nisu podmirili sve svoje dospjele obveze prema Općini Tisno i
državnom proračunu Republike Hrvatske do dana
javnog otvaranja ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine
pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije
zaprimljena u pisarnici Općine Tisno.
Osobe koje žele ostvariti prvenstveno pravo u
postupku natječaja, dužne su istaknuti u ponudi pravo prvenstva, a ukoliko njihova ponuda nije ponuda
s najvišom cijenom, pravo prvenstva ostvaruju prihvatom najviše postignute zakupnine.
Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka
javnog otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku
ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju
pravo na povrat jamčevine.
Nakon donesene odluke o dodjeli poslovnog
prostora u zakup najpovoljnijem ponuditelju u koliko isti odustane od dobivenog poslovnog prostora
i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat
jamčevine, a javni natječaj za predmetni poslovni
prostor će se ponoviti.
Članak 15.
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje
uvjeta natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Članak 16.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.
Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ispunjava
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sve uvjete iz javnog natječaja te je ponudio najveći
iznos zakupnine.
Protiv odluke Povjerenstva o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, stranka može podnijeti prigovor načelniku općine u roku od 8 dana od dana
primitka te odluke.
Povjerenstvo može uz obrazloženje predložiti da
se ne prihvati nit jedna ponuda.
Članak 17.
Sudionici natječaja biti će obaviješteni o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon
otvaranja ponuda.
Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu
prihvaćene jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana
od dana dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg
ponuditelja.
Sudioniku javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava
se u utvrđeni iznos zakupnine.
Članak 18.
Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora
donosi načelnik općine, a na temelju odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja koju donosi Povjerenstvo za zakup poslovnog prostora.
Članak 19.
Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom
o zakupu.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti
sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Općina Tisno ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom
ili fizičkom osobom- obrtnikom, koja ima dospjelu
nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i
Općini Tisno, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava uvjeta plaćanja.
Članak 20.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa načelnik općine u roku od najkasnije 15 dana od dana
donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 21.
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određeni po-
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slovni prostor na korištenje, a zakupnik se obvezuje
platiti mu za to ugovorenu zakupninu.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka treba sadržavati:
- naznaku ugovornih strana
- podatke o poslovnom prostoru
- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru
- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zagradi
- rok predaje poslovnog prostora zakupniku
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen
- iznos zakupnine
- pretpostavke i način izmjene zakupnine
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora
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slično.
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koja je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.
Članak 27.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.
Članak 28.
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u kojem
ga je primio.

Članak 22.
Članak 29.
Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovUgovor o zakupu poslovnog prostora prestaje:
ni prostor u roku utvrđenom ugovorom.
- istekom roka predviđenog ugovorom
Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju
- otkazom ili raskidom ugovora
zakupodavac predaje zakupniku poslovni prostor
smatra se da je poslovni prostor predan u stanju priČlanak 30.
kladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ugoZakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i
vorom.
prije isteka roka u svako doba ako:
Članak 23.
- zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavPrilikom primopredaje poslovnog prostora ugo- ca koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu
vorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose po- nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje
daci o stanju poslovnog prostora.
- zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od
15 dana od dana priopćenja pisane opomene zakuČlanak 24.
podavca
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasno- zakupodavac zbog razloga za koje on nije odsti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora govoran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem
kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, je obavljao svoju djelatnost pa zbog toga namjerava
namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora.
koristit prostor koji drži zakupnik
Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake ili
Članak 31.
nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima praUgovor o zakupu poslovnog prostora zakupnik
vo raskinuti ugovor.
može otkazati u svako doba uz pisanu obavijest o
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka zakupodavac otkazu i predaji poslovnog prostora u posjed zakuima pravo na naknadu štete.
podavcu.
Članak 25.
Članak 32.
Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove
Prilikom predaje ispražnjenog poslovnog prostokorištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajednič- ra sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi pokih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor slovni prostor u vrijeme predaje.
po njihovom dospijeću.
Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik
smatra se da je poslovni prostor predan u ispravnom
Članak 26.
stanju.
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.
Članak 33.
Pod tekućim održavanje smatra se čišćenje, soboZakup ne prestaje smrću odnosno promjenom
slikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i pravnog položaja zakupnika, ako ugovorom o zaku-
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pu nije drugačije određeno.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nasljednici
koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz ugovora o
zakupu, odnosno pravni slijednici stupaju u prava i
obveze zakupnika.
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nja tog prostora plaćao vlasniku poslovnog prostora
naknadu za korištenje i sve troškove koji proizlaze iz
korištenja tog prostora.
Sadašnjem korisniku poslovnog prostora koji nije
djelomično ili u cijelosti plaćao vlasniku naknadu za
korištenje poslovnog prostora kao ni troškove koriKUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA:
štenja, poslovni prostor se može prodati pod uvjetom da tu naknadu i troškove korištenja u cijelosti,
Članak 34.
uključujući zakonske zatezne kamate, podmiri prije
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Tisno može sklapanja ugovora o kupoprodaji.
se neposredno prodati:
- sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji
Članak 35.
ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom
Poslovni prostori prodaju se na temelju javno
prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor kori- objavljenog popisa poslovnih prostora zakupnicima
sti bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina, koji i korisnicima iz članka 34.ove odluke.
uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i
Popis poslovnih prostora koji su predmet kupodruge financijske obveze prema Općini Tisno
prodaje, na prijedlog načelnika općine utvrđuje Op- sadašnjem korisniku, poslovnog prostora koji ćinsko vijeće Općine Tisno.
nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom
Popis poslovnih prostora iz st. 1. ovog članka osoprostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojega se ne bito sadrži:
vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog
1.podatske o poslovnim prostorima (adresa, poprostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju vršina prostora, zakupnika/korisnik poslovnog prood najmanje 5 godina
stora i sl.)
Iznimno od odredbe st. 1. ovog članka pravo na
2. rok i adresu za podnošenja zahtjeva za kupnju
kupnju poslovnog prostora ima i zakupnik koji se poslovnog prostora
nalazi u zakupnom odnosu s Općinom Tisno u tra3. tržišnu cijenu prostora
janju kraćem od pet godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze
Članak 36.
prema Općini Tisno, a koji je:
Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se
- prije toga bio u zakupnom odnosu s Općinom u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih
Tisno u ukupnom neprekinutom trajanju od najma- prostora koji su predmet kupoprodaje, na adresu:
nje pet godina ili
Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno.
- prije toga bio u zakupnom odnosu s Općinom
Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoTisno i Republikom Hrvatskom u ukupnom nepre- prodaje javno će se objaviti u dnevnom listu Slobodkinutom trajanju od pet godina ili
na Dalmacija i na službenim web stranicama Općine
- kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta Tisno.
ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a
Članak 37.
bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinuZahtjev za kupnju poslovnog prostora mora satom trajanju od najmanje pet godina u koje vrijeme državati:
se uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika ili
- oznaku poslovnog prostora za koji se zahtjev
- morao napustiti poslovni prostor koji je koristio podnosi
zbog povrata tog prostora u vlasništvo prijašnjem
- podatke o ponuditelju (OIB, podatke iz sudskog
vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je registra za pravne osobe i sl.)
bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
pet godina
- ponuđeni način plaćanja kupoprodajne cijene
Iznimno poslovni prostor se može prodati i sa- potvrdu nadležnog upravnog odjela Općine Tidašnjem korisniku toga prostora koji u njemu obav- sno o podmirenim obvezama prema Općini Tisno
lja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio
- potvrdu Ministarstva financija- Porezne uprave
koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o za- o stanju poreznog duga
kupu kojem je prestala valjanost, ukoliko je sadašnji
- dokaz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigurakorisnik poslovnog prostora za cijeli period korište- nje ili Financijske agencije o podmirenim obvezama
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prema zaposlenicima
- dokaz o ulaganjima u poslovni prostor koji je
predmet kupoprodaje i visini ulaganja koji je utvrdio
sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke s
liste ovlaštenih sudskih vještaka po odabiru Općine
Tisno.
Članak 38.
Poslovni prostor se prodaje po tržišnoj cijeni.
Iznimno od odredbe st.1 ovog članka u slučaju
kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku i sadašnjem korisniku, navedenom u čl. 34.
ove Odluke tržišna cijena umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika, koja su bila od utjecaja na visinu
tržišne vrijednosti poslovnog prostora, s time da se
visina ulaganja zakupnika odnosno korisnika priznaje najviše od 30% tržišne vrijednosti poslovnog
prostora.
Sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku se neće priznati ulaganja u preinake poslovnog
prostora učinjene bez suglasnosti zakupodavca osim
nužnih troškova, kao ni ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine.
Tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske
ili arhitektonske struke s liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po odabiru vlasnika poslovnog prostora.
Članak 39.
Plaćanje cijene poslovnog prostora može se
ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom, prema
izboru kupca.
Kada se plaćanje cijene poslovnog prostora isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30
dana od dana sklapanja ugovora. Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu ukupan rok otplate
ne može biti duži od 20 godina od dana sklapanja
ugovora.
Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu ne primjenjuje se odredba članka 38. st.2. ove
odluke.
Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4%
godišnje.
Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji
poslovnog prostora uz obročnu otplatu vrijednost
(mjesečnog) obroka vezati uz eur i to po srednjem
tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
Članak 40.
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora treba
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sadržavati:
Izjavu kupca kojom dopušta radi osiguranja dugovanog iznosa u korist prodavatelja upis založnog
prava radi osiguranja dugovanog iznosa u zemljišnoj
knjizi na poslovnom prostoru, koji je predmet kupoprodaje obročnom otplatom
U slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku odnosno sadašnjem korisniku:
- odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih
10 godina od dana sklapanja ugovora neće prodavati
niti na drugi način otuđiti kupljeni poslovni prostor
te da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja u zemljišnoj knjizi. Ovaj rok zabrane otuđenja odnosi se i na
sklopljene ugovore o kupoprodaji s rokom obročne
otplate kraćem od 10 godina
- odredbu kojom prodavatelj poslovnog prostora u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u
roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora, pridržava pravo nazatkupnje prodane nekretnine po
kupoprodajnoj cijeni po kojoj je prodana
- zabilježbu zabrane otuđenja poslovnog prostora
za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora
o kupoprodaji poslovnog prostora te zabilježbu nazatkupnje u korist prodavatelja
- Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora
biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.
- Prodavatelj je dužan primjerak ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora dostaviti nadležnoj
poreznoj upravi.
Članak 41.
Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi općinsko vijeće odnosno općinski načelnik ovisno
o vrijednosti poslovnog prostora.
Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj ili
pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Općini Tisno,
zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna
osoba pridržava rokova plaćanja.
Članak 42.
Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnog prostora načelnik općine sklopiti će ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke.
IV.PRJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:
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Članak 43.
Za odnose koji nisu uređeni odredbama ove od- KLASA: 372-01/14-08.V/10
luke primjenjuju se odredba važećeg Zakona o za- UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/10
kupu i kupoprodaji poslovnog prostora te pravila U Tisnom, 23.lipnja 2014.godine
obveznog prava.
Članak 44.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
Predsjednik:
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Petar Jakovčev, v.r.

69.
Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03
- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 49/11,
144/12, 94/13, 153/14 ), članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13 i 54/13), te
članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije br.: 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o nerazvrstanim cestama
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.:2/11) iza članka
32. dodaje se novi članak 33. koji glasi:
„ Popis nerazvrstanih cesta u Općini Tisno:
1. Naselje Tisno:
- BARIĆEVA
- ANTE BERAKA ŠALDA
- MARKA BURIĆA
- CRKVENA
- PAVE CRVELINA
- ŠPIRA ČORKALA
- IVE ČORKALA
- ROKA ČORKALA
- DUBROVAČKA
- HENJAKOVA
- ŠIME JEZERCA
- KRUNA KALEBA
- ANTE LUČIĆ BORTULA

- IVE LUČIĆ DERANJE
- NIKOLE LUČIĆA
- MALA RUDINA
- MARKA MAROVA
- VLADE MIĆA
- MATE MILJASA
- STIPE MILJASA
- ANTE MIŠA
- OBALA DAVORA RAIĆA
- OSJEČKA ULICA
- PETRIĆA GLAVA
- POD GARMOM
- ROLAZ ANTE OBRATOVA
- PUT DVORINE
- PUT JAZINE
- PUT KARAVAJA
- PUT LUKE
- PUT OŠTRICE
- PUT RATA
- ANTE RASTOVCA
- RIJEČKA
- SELJAČKE SLOGE
- SPLITSKA
- DUŠANA STANKOVA
- ŠIBENSKA
- TRG DR. Š. MAZZURE
- TRG DR. ŠIME VLAŠIĆA
- TRG MARKA STEGIĆA HRGE
- TRG TIŠNJANSKIH BRATOVŠTINA
- TRG TIŠNJANSKIH DOMOLJUBA
- DR. ANTE STARČEVIĆA
- PUČKIH KRALJEVA
- 1. SVIBNJA
- USKA ULICA
- VELIKA RUDINA
- VUKOVARSKA
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- ZADARSKA
- ZAGREBAČKA
- ZAPADNA GOMILICA
- OBALA SV. MARTINA
- TRG SV. DUHA
- PARK KRALJA TOMISLAVA
- IVINJ
2. Naselje Jezera:
- DONJI KRAJ
- KOŠULUK
- RIBARSKA
- PUT POLJAN
- PUT SV. ROKA
- ZATOKA
- JURE FORETIĆA
- GORNJI PUT
- STARA ULICA
- OSARANOVA ULICA
- GUNDINA ULICA
- DOVEDENIKA
- PAELOVA
- PILOTOVA
- PIRJAKOVA
- LASINA
- PUHALOVA
- IVINA
- GALERINA
- UNGAROVA
- TRG KOLEDIŠĆE
- TIŠNJANSKA
- MURTERSKA
- BETINSKA
- TRG KRIŽA
- POD NJIVICE
- PUT KRUŠKA
- TRG RUDINA (dio)
- A. B. KAPITANOVIĆA
- DON ANTUNA BOŽIĆA
- OBALA SV. IVANA (dio)
- BROŠĆICA
- PUT VRŠKA
- PUT JAMIN
- PUT PALILA
- PUT GUŠĆA
- DRAKOVCI
- LUČICA
- JEZERSKIH POMORACA
- PUT MRČAVRHA
- PUT KUČINE
- PUT DRAŽIC
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- UVALA LOVIŠĆA
- PUT VRŠIĆA
- PODJASENOVAC
3. Naselje Betina:
- BAJILOVICA
- BAJOKOVA
- BRODOGRADITELJA
- DOLAC (dio)
- LJUDEVITA GAJA
- GET
- IVANA GORANA KOVAČIĆA
- JARTIĆ
- MATIJE GUBCA
- VLADIMIRA NAZORA
- PALIH BORACA
- PUT VRHA SELA
- STJEPANA RADIĆA (dio)
- NIKOLE ŠKEVINA
- VAROŠ
- VRTLARSKA
- ŽAL
- BRANIMIROVA
- OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV
- PETRA PRERADOVIĆA
- VUKOVARSKA
- ZDRAČE (dio)
- BOKANOVA
- UČENIČKA
- ZRINSKIH I FRANKOPANA
- MODRAVE
- PROSIKA
- JABLAN
4. Naselje Dubrava kod Tisna:
- ŠPADINE I
- ŠPADINE II
- REŠKOVI I
- REŠKOVI II (dio)
- MEŠTROVI
- FRKIĆI
- PUT JANDRIĆA
- VODANOVI
- VLAŠIĆI (dio)
- KRNIĆI
5. Naselje Dazlina:
- ŠPADINE
- BURIĆI
- MATEŠIĆI (dio)
- MUIĆI „
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Članak 2.
Dosadašnji članak 33. postaje članak 34.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
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KLASA:340-01/14-08.V/11
UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/11
U Tisnom, 23.lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆ OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

70.
Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne
novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka
16. stavka 1. Zakona o muzejima („Narodne novine“,
broj 142/98. i 65/09.), te članka 32. Statuta Općine
Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014.godine,
donijelo je

ODLUKU
o osnivanju javne ustanove Muzej
betinske brodogradnje

- njihovo neposredno i posredno predočavanje
javnosti putem stalnih i povremenih izložaba,
- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj
građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih,
znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
Članak 4.
Za nesmetano obavljanje djelatnosti Muzeja iz
članka 3. ove Odluke, potrebna financijska sredstva
osigurava osnivač iz svojeg proračuna.

Članak 5.
Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad,
koja osigurava osnivač.
Članak 1.
Muzej može stjecati sredstva i svojom djelatnoOpćina Tisno (u daljnjem tekstu: osnivač) osni- šću, te iz drugih izvora, kao što su sponzorstva, dava Muzej Betinske brodogradnje(u daljnjem tekstu: rovi, potpore i slično.
Muzej) kao javnu ustanovu za obavljanje muzejske
Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za
djelatnosti.
obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu s programom
U ime Muzeja osnivačka prava obavlja općinski rada Muzeja.
načelnik Općine Tisno.
Prostor za rad Muzeja osigurava Općina Tisno, a
Muzej ga koristi bez naknade.
Članak 2.
Naziv ustanove glasi: Muzej betinske brodogradČlanak 6.
nje.
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i
Sjedište Muzeja je u Betini, Vladimira Nazora 7. za svoje obveze, Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.
Članak 3.
Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgoMuzej se osniva radi obavljanja sljedećih muzej- vara za njegove obveze.
skih djelatnosti:
Muzej je obveznik primjene propisa koji uređu- skupljanje, čuvanje i istraživanje materijalnih i ju područje proračunskog računovodstva i financijnematerijalnih kulturnih dobara
skog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.
- trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske
dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, očuČlanak 7.
vanje nematerijalne kulturne baštine i osnaživanje
Muzej ne može bez suglasnosti osnivača steći, opkulturnih kapaciteta lokalne zajednice za upravljanje teretiti i otuđiti nekretninu i drugu imovinu, čija poasociranim kolektivnim intelektualnim vlasništvom jedinačna vrijednost prelazi iznos utvrđen Statutom
iz domene lokalnog znanja, kulturnih izričaja i tra- Muzeja.
dicijske baštine
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Članak 8.
Muzej počinje s radom danom upisa u sudski reMuzej ima tijela propisana Zakonom o muzeji- gistar.
ma, a uvjeti i način njihova imenovanja, te djelokrug
rada pobliže se uređuju Statutom Muzeja.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
Članak 9.
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
Do imenovanja ravnatelja Muzeja, općinski načelnik Općine Tisno imenovat će privremenog rav- KLASA: 612-01/14-08.V/12
natelja.
URBROJ: 2182/05-01/14-08.V/12
Privremeni ravnatelj je dužan obaviti pripreme za Tisno, 23.lipnja 2014.godine
početak rada Muzeja, donijeti Statut te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 90 dana od
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
imenovanja.
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.
Članak 10.

71.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama ( vora Raića 1,OIB:38052033355, na osobni zahtjev,
NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 32. Statu- razrješuje se dužnosti privremenog ravnatelja javne
ta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-knin- ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Tisno.
ske županije» br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23. Lipnja
Članak 2.
2014.godine donosi,
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

RJEŠENJE
o razrješenju privremenog
ravnatelja javne ustanove
„Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“

Članak 1.
Kristina Stegić, dipl.oecc., iz Tisnog, Obala Da-

KLASA: 551-01/14-08.V/13
UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/13
U Tisnom, 23. lipnja 2013.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

72.
Članak 1.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama (
Dr. sc. Marija Alfirev iz Vodica, Pavla Šubića 18,
NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-knin- OIB: 18666887605, imenuje se za privremenog ravske županije» br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Ti- natelja javne ustanove Dom za starije i nemoćne
sno na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 23. lipnja osobe Tisno.
2014.godine donosi,
Članak 2.
Privremeni ravnatelj je ovlašten pod nadzorom
RJEŠENJE
osnivača
obaviti sve pripreme za početak rada javo imenovanju privremenog
ne ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Tisno,
ravnatelja javne ustanove
a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak
„Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ rada, ishodovati rješenje o ispunjavanju minimalnih

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

uvjeta za pružanje socijalnih usluga doma za starije
i nemoćne osobe kao doma socijalne skrbi (licencija), provesti upis u upisnik ustanova socijalne skrbi
te provesti postupak primitka djelatnika i korisnika
ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Tisno.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

73.
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), a u svezi sa člankom 48.
st.1. točka 6. 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)
Općinsko vijeće Općine Tisno na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014.godine donosi,

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
trgovačkog društva s ograničenom
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objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 551-01/14-08.V/14
UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/14
U Tisnom, 23.lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev , v.r.

odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti Ježinac d.o.o., Tisno
Članak 1.
U Odluci o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti («Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 07/10 i 03/11 te Službeni glasnik Općine
Tisno br. 03/14) članak 13. st. 2 mijenja se i glasi:
„ Skupština društva ima pet članova, koje imenuje načelnik općine.“
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „ Službenom glasniku Općine Tisno.“
KLASA : 363-02/14-08.V/15
UR.BROJ : 2182/05-01/14-08.V/15
Tisno, 23. lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik :
Petar Jakovčev, v.r.

74.
Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99.
i 35/08.) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni
vjesnik Šibensko- kninske županije broj: 5/14) Općinsko vijeće Općine Tisno na 8. redovnoj sjednici
održanoj dana 23. lipnja 2014.godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
ustanove za predškolski odgoj „Dječji
vrtići Vrapčić“ Općine Tisno

Članak 1.
U Odluci o osnivanju ustanove za predškolski
odgoj „Dječji vrtići Vrapčić“ Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj:11/94)
u članku 7. st.2 redak treći iza riječi „…imenuje“ ,
a ispred riječi „, predstavnici roditelja…“ dodaju se
riječi „načelnik općine u ime osnivača“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
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KLASA: 601-02/14-08.V/16
URBROJ: 2182/05-01/14-08.V/16
Tisno, 23. lipnja 2014. godine

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

75.
Na temelju 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), a u
svezi sa člankom 48. st.1. točka 6. 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) Općinsko vijeće Općine Tisno na 8. redovnoj
sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014.godine donosi,

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno
Članak 1.
U Odluci o osnivanju trgovačkog društva Prisliga

d.o.o. Tisno koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Tisno dana 09.ožujka 2014.godine oznake KLASA:012-01/01-21/1 UR.BROJ:2182/05-01/01-21/1 u
točki 3. dodaje se stavak 2. Koji glasi:
„Načelnik Općine Tisno svojom odlukom može
imenovati predstavnike Općine Tisno u skupštini trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Jazina.“
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „ Službenom glasniku Općine Tisno.“
KLASA : 363-02/14-08.V/17
UR.BROJ : 2182/05-01/14-08.V/17
Tisno, 23. lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.

76.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, 153/13), Prostornog
plana uređenja Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni glasnik
Općine Tisno”, 2/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 8.
redovnoj sjednici održanoj 23. lipnja 2014.godine,
donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna urbanističkog
plana uređenja sjeverni dio naselja Jezera

I. PRAVNA OSNOVA
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio naselja Jezera
(u daljnjem tekstu Plan) je:
Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13),
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”,
106/98, 39/04, 45/04 i 163/04),
Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni
glasnik Općine Tisno”, 2/14).

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio naselja JeNositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovinzera (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, sko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje
11/11).
te komunalne poslove Općine Tisno.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

II. RAZLOZI IZRADE IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Razlog izrade Plana je usklađenje s donesenim
izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno.
Sukladno navedenom planirana je izmjena
Odredbi za provođenje i kartografskih prikaza.
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temelju kojeg će se provesti javna rasprava.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Izmjene i dopune Plana izraditi će se na digitalnim katastarskim podlogama korištenim prilikom
izrade osnovnog Plana, a u dijelovima koji su u međuvremenu nadopunjeni koristit će se nadopunjene
podloge.

III. OBUHVAT PLANA
Površina obuhvata Plana određena je na kartografskim prikazima Prostornog plana uređenja OpIX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POćine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske žu- SEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
panije”, 1/07 i “Službeni glasnik Općine Tisno”, 2/14) (PODACI, PLANSKE SMJERNICE, I PROPISNI
i iznosi oko 19 ha.
DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI
IV. OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVA- ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
TA PLANA
Podatke, planske smjernice i dokumente iz poSjeverni dio naselja Jezera koji je obuhvaćen ovim dručja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana
Izmjenama i dopunama Plana najvećim dijelom je zatražit će se od:
izgrađen i komunalno opremljen. Neizgrađeni dijeUred državne uprave u Šibensko-kninskoj župalovi nalaze se uglavnom na području koje je posljed- niji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
njim izmjenama Prostornog plana uređenja Općine graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, VladimiTisno ušlo u građevinsko područje.
ra Nazora 2, 22000 Šibenik
Šibensko kninska županija, Javna ustanova Zavod
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLA- za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije,
NA
Vladimira Nazora 14, 22000 Šibenik
Prilikom izrade osnovnog plana i kroz njegovu
Šibensko- kninska županija, Upravni odjel za
provedbu uočeno je niz odredbi PPUO Tisno koje pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br.2,
su morale biti ugrađene u UPU, a u praksi su bile 22000 Šibenik
neprovedive ili značajno otežavale postizanje kvaliVodovod i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Odjel
tetnih prostornih rješenja (minimalne površine gra- suglasnosti, Kralja Zvonimra 50, 22000 Šibenik
đevnih čestica, udaljenost od regulacijskog pravca
Konzervatorski odjel u Šibeniku za područje Šii sl.). Navedeno je dodatno potencirano detaljnom bensko-kninske županije, J. Čulinovića 1/3, 22000
razradom površina kroz PPUO Tisno. Izmjenama i Šibenik
dopunama PPUO Tisno stekli su se uvjeti da se spoHEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
menuti problemi riješe kroz Izmjene i dopune Plana. Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktuVI. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREB- re, Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana
NIH ZA IZRADU PLANA
8, 22000 Šibenik
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktuizrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristi- re, Lučka kapetanija Šibenik, Ispostava Tisno, 22240
ti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te Tisno
dokumentacija prostora koju iz područja svog djeloHrvatske Vode, Vodnogospodarski odjel za vodkruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim no područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
propisima.
21000 Split
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska upraVII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJE- va Šibensko kninska, Odjel zaštite od požara i civilne
ŠENJA
zaštite, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na ured Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
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Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja
zaštitu prirode, Trg Republike Austrije 14, 10000 Za- akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijegreb
kom izrade i donošenja Plana.
Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića
5, 10000 Zagreb
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke koIzrada Plana će se u cijelosti financirati iz proramunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, čuna Općine.
10110 Zagreb
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
X. ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJENositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
GOVIH POJEDINIH FAZA
Tijelima i osobama određenim posebnim propiRok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog član- sima navedenim člankom 10. ove Odluke,
ka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
dokumente iz područja svoje nadležnosti je 30 dana Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.
od dana zaprimanja poziva.
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
je mjesec dana od dobivanja podloga, odnosno dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
isteka roka za pribavljanje prethodnih zahtjeva.
Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o jav- KLASA:350-02/14-08.V/18
noj raspravi utvrđeni su Zakonom o prostornom UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/18
uređenju (“Narodne novine”, 153/13).
Tisno, 23. lipnja 2014.g.
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

77.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, 153/13), Prostornog
plana uređenja Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni glasnik
Općine Tisno”, 2/14) i članka 32. Statuta Općine
Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj
8. redovnoj sjednici održanoj 23.lipnja 2014.godine,
donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna urbanističkog
plana uređenja obalno područje naselja
Betina – Pačipolje

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalno područje naselja
Betina – Pačipolje (u daljnjem tekstu Plan) je:
Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13),
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”,
106/98, 39/04, 45/04 i 163/04),
Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni
glasnik Općine Tisno”, 2/14).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje
te komunalne poslove Općine Tisno.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalno područje naselja
Betina – Pačipolje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninII. RAZLOZI IZRADE IZMJENA I DOPUNA
ske županije”, 11/11).
PLANA
Razlog izrade Plana je usklađenje s donesenim
I. PRAVNA OSNOVA
izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Op-

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

ćine Tisno.
Sukladno navedenom planirana je izmjena
Odredbi za provođenje i kartografskih prikaza.
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STARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Izmjene i dopune Plana izraditi će se na digitalnim katastarskim podlogama korištenim prilikom
III. OBUHVAT PLANA
izrade osnovnog Plana, a u dijelovima koji su u mePovršina obuhvata Plana određena je na kar- đuvremenu nadopunjeni koristit će se nadopunjene
tografskim prikazima Prostornog plana uređenja podloge.
Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, 1/07 i “Službeni glasnik Općine Tisno”,
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PO2/14) i iznosi oko 40 ha od čega 19.2 ha otpada na SEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
akvatorij.
(PODACI, PLANSKE SMJERNICE, I PROPISNI
DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ SVOG
IV. OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVA- DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI
TA PLANA
ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Obalno područje naselja Betina – Pačipolje koje
Podatke, planske smjernice i dokumente iz poje obuhvaćeno ovim Izmjenama i dopunama Plana dručja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana
najvećim dijelom je izgrađen i komunalno opre- zatražit će se od:
mljen. Neizgrađeni dijelovi nalaze se uglavnom na
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj župapodručju koje je posljednjim izmjenama Prostornog niji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
plana uređenja Općine Tisno ušlo u građevinsko po- graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, Vladimidručje.
ra Nazora 2, 22000 Šibenik
Šibensko kninska županija, Javna ustanova Zavod
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLA- za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije,
NA
Vladimira Nazora 14, 22000 Šibenik
Prilikom izrade osnovnog plana i kroz njegovu
Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za
provedbu uočeno je niz odredbi PPUO Tisno koje pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br.2,
su morale biti ugrađene u UPU, a u praksi su bile 22000 Šibenik
neprovedive ili značajno otežavale postizanje kvaliVodovod i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Odjel
tetnih prostornih rješenja (minimalne površine gra- suglasnosti, Kralja Zvonimra 50, 22000 Šibenik
đevnih čestica, udaljenost od regulacijskog pravca
Konzervatorski odjel u Šibeniku za područje Šii sl.). Navedeno je dodatno potencirano detaljnom bensko-kninske županije, J. Čulinovića 1/3, 22000
razradom površina kroz PPUO Tisno. Izmjenama i Šibenik
dopunama PPUO Tisno stekli su se uvjeti da se spoHEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
menuti problemi riješe kroz Izmjene i dopune Plana. Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktuVI. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREB- re, Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana
NIH ZA IZRADU PLANA
8, 22000 Šibenik
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktuizrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristi- re, Lučka kapetanija Šibenik, Ispostava Tisno, 22240
ti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te Tisno
dokumentacija prostora koju iz područja svog djeloHrvatske Vode, Vodnogospodarski odjel za vodkruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim no područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
propisima.
21000 Split
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska upraVII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJE- va Šibensko kninska, Odjel zaštite od požara i civilne
ŠENJA
zaštite, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na ured Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
temelju kojeg će se provesti javna rasprava.
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode, Trg Republike Austrije 14, 10000 ZaVIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATA- greb
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Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića
5, 10000 Zagreb
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10110 Zagreb

kom izrade i donošenja Plana.

X. ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili
dokumente iz područja svoje nadležnosti je 30 dana
od dana zaprimanja poziva.
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana
je mjesec dana od dobivanja podloga, odnosno dana
isteka roka za pribavljanje prethodnih zahtjeva.
Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, 153/13).

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
Tijelima i osobama određenim posebnim propisima navedenim člankom 10. ove Odluke,
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tije-

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Izrada Plana će se u cijelosti financirati iz proračuna Općine.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:350-02/14-08.V/19
UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/19
Tisno, 23.lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

78.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, 153/13), Prostornog
plana uređenja Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni glasnik
Općine Tisno”, 2/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 8.
redovnoj sjednici održanoj 23. lipnja 2014.godine,
donosi

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna urbanističkog
plana uređenja ugostiteljsko turističke
zone Rastovac

I. PRAVNA OSNOVA
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke
zone Rastovac (u daljnjem tekstu Plan) je:
Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13),
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”,
106/98, 39/04, 45/04 i 163/04),
Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni
glasnik Općine Tisno”, 2/14).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovinDonosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Ur- sko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje
banističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke te komunalne poslove Općine Tisno.
zone Rastovac (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, 14/10).
II. RAZLOZI IZRADE IZMJENA I DOPUNA
PLANA

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

11. srpnja 2014.

Broj 5

Strana 21

Razlog izrade Plana je usklađenje s donesenim đuvremenu nadopunjeni koristit će se nadopunjene
izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Op- podloge.
ćine Tisno.
Sukladno navedenom planirana je izmjena
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POOdredbi za provođenje i kartografskih prikaza.
SEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
(PODACI, PLANSKE SMJERNICE, I PROPISNI
III. OBUHVAT PLANA
DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ SVOG
Površina obuhvata Plana određena je na kar- DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI
tografskim prikazima Prostornog plana uređenja ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
Podatke, planske smjernice i dokumente iz požupanije”, 1/07 i “Službeni glasnik Općine Tisno”, dručja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana
2/14) i iznosi oko 15,3 ha od čega 2.6 ha otpada na zatražit će se od:
akvatorij.
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
IV. OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVA- graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, VladimiTA PLANA
ra Nazora 2, 22000 Šibenik
Ugostiteljsko turistička zona koje je obuhvaćeno
Šibensko kninska županija, Javna ustanova Zavod
ovim Izmjenama i dopunama Plana najvećim dije- za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije,
lom je izgrađen i komunalno opremljen.
Vladimira Nazora 14, 22000 Šibenik
Šibensko- kninska županija, Upravni odjel za
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLA- pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br.2,
NA
22000 Šibenik
Prostorni plan uređenja Općine Tisno usklađen
Vodovod i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Odjel
je s Prostornim planom uređenja Šibensko-knin- suglasnosti, Kralja Zvonimra 50, 22000 Šibenik
ske županije (“Službeni vjesnik”, 11/02, 10/05, 3/06,
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
5/08, 6/12, 4/13 i 2/14) na način da je povećan kapa- Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
citet zone te promijenjena vrsta turističkih smještajMinistarstvo pomorstva, prometa i infrastruktunih građevina (T1). Navedene izmjene potrebno je re, Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana
ugraditi i u Urbanistički plan uređenja.
8, 22000 Šibenik
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastruktuVI. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREB- re, Lučka kapetanija Šibenik, Ispostava Tisno, 22240
NIH ZA IZRADU PLANA
Tisno
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna
Hrvatske Vode, Vodnogospodarski odjel za vodizrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristi- no područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
ti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te 21000 Split
dokumentacija prostora koju iz područja svog djeloMinistarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprakruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim va Šibensko kninska, Odjel zaštite od požara i civilne
propisima.
zaštite, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJE- ured Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
ŠENJA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi zaštitu prirode, Trg Republike Austrije 14, 10000 Zaugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na greb
temelju kojeg će se provesti javna rasprava.
Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića
5, 10000 Zagreb
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATAHrvatska agencija za poštu i elektroničke koSTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH PO- munikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,
SEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
10110 Zagreb
Izmjene i dopune Plana izraditi će se na digitalnim katastarskim podlogama korištenim prilikom
X. ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEizrade osnovnog Plana, a u dijelovima koji su u me- GOVIH POJEDINIH FAZA
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Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članIzrada Plana će se u cijelosti financirati iz proraka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili čuna Općine.
dokumente iz područja svoje nadležnosti je 30 dana
od dana zaprimanja poziva.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
je mjesec dana od dobivanja podloga, odnosno dana
Tijelima i osobama određenim posebnim propiisteka roka za pribavljanje prethodnih zahtjeva.
sima navedenim člankom 10. ove Odluke,
Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javHrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
noj raspravi utvrđeni su Zakonom o prostornom Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.
uređenju (“Narodne novine”, 153/13).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRA- objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
NE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRA- KLASA:350-02/14-08.V/20
DE I DONOŠENJA PLANA
UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/20
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja Tisno, 23. lipnja 2014.g.
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijekom izrade i donošenja Plana.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Petar Jakovčev, v.r.

79.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, 153/13), Prostornog
plana uređenja Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni glasnik
Općine Tisno”, 2/14) i članka 32. Statuta Općine
Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj
8. redovnoj sjednici održanoj 23.lipnja 2014.godine,
donosi

ODLUKU
o izradi urbanističkog plana uređenja
obalno područje od mosta do Zapadne
gomilice

ne”, 153/13),
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”,
106/98, 39/04, 45/04 i 163/04),
Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i “Službeni
glasnik Općine Tisno”, 2/14).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje
te komunalne poslove Općine Tisno.

II. OBUHVAT PLANA
Površina obuhvata Plana određena je na kartoDonosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana grafskim prikazima Prostornog plana uređenja Opuređenja obalno područje od mosta do Zapadne go- ćine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske žumilice.
panije”, 1/07 i “Službeni glasnik Općine Tisno”, 2/14)
i iznosi oko 17,5 ha.
I. PRAVNA OSNOVA
Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana
III. OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVAUređenja obalno područje od mosta do Zapadne go- TA PLANA
milice (u daljnjem tekstu Plan) je:
Najveći dio obuhvata Plana odnosi se na akvaZakon o prostornom uređenju (“Narodne novi- torij. Ostatak čini uski obalni pojas namijenjen pje-
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šačkom i kolnom prometu te površine funkcionalno
vezane uz sadržaje akvatorija.
IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA
Planom će Općina Tisno, u skladu sa svojim zakonskim pravima i obvezama za područje obuhvata Plana utvrditi osnovu prostornih i funkcionalnih
rješenja, uvjeta oblikovanja te propisati propozicije
i mjere za gradnju, uređenje i zaštitu prostora u cilju planske urbanizacije i transformacije ovog dijela
obale.
V. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH
ZA IZRADU PLANA
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna
izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te
dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim
propisima.
VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi
ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na
temelju kojeg će se provesti javna rasprava.
VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Plan će se izraditi na postojećim digitalnim katastarskim podlogama .

11. srpnja 2014.

Broj 5

Strana 23

pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br.2,
22000 Šibenik
Vodovod i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Odjel
suglasnosti, Kralja Zvonimra 50, 22000 Šibenik
Konzervatorski odjel u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije, J. Čulinovića 1/3, 22000
Šibenik
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana
8, 22000 Šibenik
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik, Ispostava Tisno, 22240
Tisno
Hrvatske Vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35,
21000 Split
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko kninska, Odjel zaštite od požara i civilne
zaštite, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode, Trg Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića
5, 10000 Zagreb
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10110 Zagreb

IX ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članPOSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili
(PODACI, PLANSKE SMJERNICE, I PROPISNI dokumente iz područja svoje nadležnosti je 30 dana
DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ SVOG od dana zaprimanja poziva.
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana
ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
je mjesec dana od dobivanja podloga, odnosno dana
Podatke, planske smjernice i dokumente iz po- isteka roka za pribavljanje prethodnih zahtjeva.
dručja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana
Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj
zatražit će se od:
raspravi utvrđeni su Zakonom o prostornom uređeUred državne uprave u Šibensko-kninskoj župa- nju (“Narodne novine”, 153/13).
niji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, VladimiX. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRAra Nazora 2, 22000 Šibenik
NE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAŠibensko kninska županija, Javna ustanova Zavod VAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRAza prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, DE I DONOŠENJA PLANA
Vladimira Nazora 14, 22000 Šibenik
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja
Šibensko- kninska županija, Upravni odjel za akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tije-
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kom izrade i donošenja Plana.
XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Izrada Plana će se u cijelosti financirati iz proračuna Općine.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
Tijelima i osobama određenim posebnim propisima navedenim člankom 10. ove Odluke,
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:350-02/14-08.V/21
UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/21
Tisnom, 23. lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Jezera i Tisno“.

82.

Na temelju članka 13. st. 1. Zakona o zaštiti od d.o.o., Split, prosinac 2013.godine, u tekstu koji je
požara ( Narodne Novine broj: 92/10) članka 32. sastavni dio ove odluke.
Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik ŠibenskoČlanak 2.
kninske županije br. 05/13) Općinsko vijeće Općine
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
Tisno na svojoj 8. sjednici održanoj dana 23. lipnja
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
2014.godine donosi,

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br.153/09, 90/11, 130/11,
56/13) te članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije»/ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. redovnoj sjednici
održanoj dana 23. lipnja 2014.godine, donosi

Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tisno, koji je izradila Alfa Atest

KLASA: 363- 05/14-08.V/25
UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/25
Tisno, 23. lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

81.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
Članak 1.
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom
05/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 8.
redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014.go- području Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br.13/11), u članku 1. riječi „Opdine, donosi
ćine Tisno“ se brišu i zamjenjuju riječima: „naselja
Dazlina, Dubrava kod Tisna, Jezera i Tisno“.
ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o
naknadi za razvoj na vodoopskrbnom
području Općine Tisno

Članak 2.
U članku 2. riječi „Općine Tisno“ se brišu i zamjenjuju riječima: „naselja Dazlina, Dubrava kod Tisna,
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

Članak 3.
U članku 3. stavak 2. riječi „Općine Tisno“ se brišu i zamjenjuju riječima: „naselja Dazlina, Dubrava Klasa: 325-08/14-08.V/26
kod Tisna, Jezera i Tisno“.
Urbroj: 2182/05-01/14-08.V/26
U Tisnom, 23. lipnja 2014.godine.
Članak 4.
U članku 4. stavak 2. alineja 4., riječi „Općini TiOPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
sno“ se brišu i zamjenjuju riječima: „u naseljima DaPredsjednik:
zlina, Dubrava kod Tisna, Jezera i Tisno“
Petar Jakovčev, v.r.

80.

ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Tisno

11. srpnja 2014.

ODLUKU
o naknadi za razvoj sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda na
vodoopskrbnom području naselja Betina
Članak 1.
Ovom odlukom se na vodoopskrbnom području
naselja Betine uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
(u daljnjem tekstu: Naknada), njezina namjena, visina, obveznici plaćanja, način obračuna i naplate
Naknade, prava i obveze isporučitelja vodne usluge
„Vodovod i odvodnje” d.o.o. Kralja Zvonimira 50, Šibenik (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad
obračunom i naplatom Naknade.
Članak 2.
Obveznici plaćanja Naknade su svi korisnici
usluga javne vodoopskrbe na području naselja Betina. Osnovica Naknade je jedinica mjere isporučene
vodne usluge odnosno jedan metar kubični isporučene vode (1 m3).
Naknada iznosi za sve obveznike na području naselja Betina iznosi 4,0 kn/m3 isporučene vode.

Naknada je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost prilikom prikupljanja
tih sredstava od obveznika plaćanja Naknade.
Naknada se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebana stavka na računu te usluge. Račun za isporučenu vodnu
uslugu ispostavlja Isporučitelj.
Naknada je prihod Isporučitelja.
Način i rokovi uplate Naknade se određuje sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi
Isporučitelj.
Članak 3.
Prihodi od Naknade koriste se za financiranje
izgradnje komunalnih vodnih građevina, odnosno
za izgradnju komunalnih objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi predstavničko tijelo Općine
Tisno.
Izgradnja komunalnih vodnih građevina odnosno izgradnja komunalnih objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u smislu ove
odluke između ostalog podrazumijeva izgradnju
vodnih građevina javne odvodnje i razvoj javne mreže pročišćavanja otpadnih voda na području naselja
Betina.
Nadzor nad obračunom i naplatom Naknade
obavlja Upravni odjel za financije i javne prihode
Općine Tisno, na temelju dostavljenih izvješća iz
ovog članka.
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Članak 4.
Prikupljanje sredstava od Naknade obavlja Isporučitelj.
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1.
ovog članka su:
prikupljanje sredstava o Naknadi na posebnom
računu Isporučitelja
vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim
sredstvima Naknade
izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o
prikupljenim i utrošenim sredstvima Naknade
izrađivanje i dostavljanje kvartalnih i godišnjih
izvješća o obračunatim iznosima Naknade te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od Naknade za
područje naselja Betina
Članak 5.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Općinsko vijeće Općine Tisno može u svako
doba donijeti odluku o obustavi odnosno ukidanju
Naknade po ovoj Odluci ili o povećanju ili smanjenju iznosa Naknade.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

11. srpnja 2014.
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Uputa o pravnom lijeku:
Klasa: 363-01/14-08.V/28
Protiv odluke nezadovljna strana može u roku Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/28
od 5 dana od dana dostave iste, podnijeti žalbu Dr- Tisno, 23. lipanj 2014. godine
žavnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave,
Koturaška cesta 43/IV, 10000 zagreb. Istodobno sa
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
dostavljanjme žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obPredsjednik
vezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije.
Petar Jakovčev v.r.

Klasa: 325-08/14-08.V/27
Ur.broj: 2182/05-01/14-08.V/27
Tisno, 23.lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

83.
Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 5., 26. i
27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj
143/12), članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni
glasnik Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta
Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno,
na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja
2014. godine donosi

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

dana sklapanja ugovora.
Članak 2.
Ugovor o povjeravanju predmetnih komunalnih
poslova na području Općine Tisno sa najpovoljnijim
ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklapa Načelnik Općine Tisno.
Članak 3.
Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana
dostave odluke o davanju koncesije ponuditeljima.

O b r a z l o ž e nj e
ODLUKU
Općina Tisno je dana 18. ožujka 2014. godine i
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
11. travnja 2014. godine uputila Poziv za dostavu
povjeravanje obavljanja komunalnih
ponuda za povjeravanje obavljanja poslova lova, euposlova lova, eutanazije i ukopa pasa
tanaziije u ukopa pasa lutalica na području Općine
lutalica na području Općine Tisno
Tisno oznake 02/14. Dana 14. svibnja 2014. godine
Povjerenstvo za provođenje postupkka davanja konČlanak 1.
cesije za obavljanje komunalnih djelatnosti je izvrNa temelju provedenog Poziva za prikupljanje šilo otvaranje ponuda, te utvrdilo da je u propisaponuda Općina Tisno (u daljnjem tekstu: Davatelj nom roku pristigla samo onuda „As-Eka“ d.o.o. iz
koncesije) povjeravaju se poslovi lova, eutanazije Šibenika. Istog dana Povjerenstvo je izvršilo pregled
i ukopa pasa lutalica tvrtci „As-Eko“ d.o.o. iz Šibe- i ocjenu prispjele ponude te utvrdilo daje ponuda
nika, na adresi Dolačka 2, Industrijska zona Podi ( prihvatljiva. Sukladno navedenom, riješeno je kao
u daljnjem tekstu: Koncesionar) na dvije godine od u izreci odluke.

84.
Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 5., 26. i
27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj
143/12), članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni
glasnik Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta
Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno,
na 8.redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014.
godine donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponuditelja za
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije na
području Općine Tisno
Članak 1.
Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje
ponuda Općina Tisno (u daljnjem tekstu: Davatelj
koncesije) povjeravaju se poslovi dezinsekcije i deratizacije javnih površina tvrtci „As-Eko“ d.o.o. iz Šibenika, na adresi Dolačka 2, Industrijska zona Podi
( u daljnjem tekstu: Koncesionar) na dvije godine od
dana sklapanja ugovora.

Članak 3.
Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana
dostave odluke o davanju koncesije ponuditeljima.
O b r a z l o ž e nj e
Općina Tisno je dana 18. ožujka 2014. godine i
11. travnja 2014. godine uputila Poziv za dostavu ponuda za povjeravanje obavljanja poslova dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tisno oznaka
01/14. Dana 14. svibnja 2014. godine Povjerenstvo za
provođenje postupkka davanja koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti je izvršilo otvaranje ponuda, te utvrdilo da su u propisanom roku pristigle
ponude „As-Eka“ d.o.o. iz Šibenika te „Cikon“ d.o.o.
iz Zadra. Istog dana Povjerenstvo je izvršilo pregled
i ocjenu prispjele ponude te utvrdilo da su obje ponude prihvatljive te da je ponuda s većim brojem
bodova prema članku 19. Odluke o komunalnim
djelatnostima, tvrtke „As-Eko“ d.o.o. Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv odluke nezadovljna strana može u roku
od 5 dana od dana dostave iste, podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave,
Koturaška cesta 43/IV, 10000 zagreb. Istodobno sa
dostavljanjme žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije.

Klasa: 363-01/14-08.V/29
Članak 2.
Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/29
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova de- Tisno, 23. lipnja 2014. godine
zinsekcije i deratizacije na području Općine Tisno,
sa najpovoljnijim ponuditeljem iz članka 1. ove OdOPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
luke sklapa Načelnik Općine Tisno.
Predsjednik
Petar Jakovčev v.r.
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85.
Na temelju članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32.
Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj 23.
lipnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o prikupljanju ponuda za obavljanje
poslova održavanja javne rasvjete na
području Općine Tisno putem ugovora o
obavljanju komunalnih poslova
Članak 1.
Odobrava se prikupljanje ponuda za obavljanje
poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Tisno za razdoblje od dvije godine.
Članak 2.

Temeljem ove Odluke prikupit će se ponude za
poslove održavanja javne rasvjete na području Općine Tisno za razdoblje od dvije godine.
Postupak prikupljanja ponuda provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja prema Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik
Šibensko kninske županije“ br. 11/11, 4/12, 10/13 i
Službeni glasnik Općine Tisno 4/14), sukladno kriterijima odabira najpovoljnije ponude navedenim u
članku 19. spomenute odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“
Klasa: 322-01/14-08.V/30
Ur. Broj: 2182/05-01/14-08.V/30
Tisno, 23. lipnja 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.

86.
Na temelju članka 13. Odluke o komunalnim
djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i
„Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 4/14) i članka
32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 5/13), Općinsko vijeće
Općine Tisno, na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o prikupljanju ponuda za obavljanje
poslova održavanje nerazvrstanih cesta u
smislu označavanja i održavanja
horizontalne i vertikalne signalizacije na
području Općine Tisno putem ugovora o
obavljanju komunalnih poslova
Članak 1.
Odobrava se prikupljanje ponuda za obavljanje
poslova održavanja nerazvrstanih cesta u smislu

označavanja i održavanja horizontalne i vertikalne
signalizacije na području Općine Tisno za razdoblje
od dvije godine.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke prikupit će se ponude za
poslove održavanje nerazvrstanih cesta u smislu
označavanja i održavanja horizontalne i vertikalne
signalizacije na području Općine Tisno za razdoblje
od dvije godine.
Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda
provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja prema Odluci o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br.
11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“
br. 4/14), sukladno kriterijima odabira najpovoljnije
ponude navedenim u članku 19. spomenute odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Klasa: 322-01/14-08.V/31
Ur. Broj: 2182/05-01/14-08.V/31
Tisno, 23. lipnja 2014. godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.

87.
Na temelju članka 13. Odluke o komunalnim
djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i
„Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 4/14) i članka
32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće
Općine Tisno, na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014. godine, donosi

Temeljem ove Odluke prikupit će se ponude
za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tisno za razdoblje od dvije godine.
Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda
provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja prema Odluci o komunalnim djelatnostima
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ br.
11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“
br. 4/14), sukladno kriterijima odabira najpovoljnije
ponude navedenim u članku 19. spomenute odluke.

ODLUKU
Članak 3.
o prikupljanju ponuda za obavljanje
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“
području Općine Tisno putem ugovora o
obavljanju komunalnih poslova

Klasa: 322-01/14- 08.V/32
Članak 1.
Ur. Broj: 2182/05-01/14-08.V/32
Odobrava se prikupljanje ponuda za obavlja- Tisno, 23. lipnja 2014.g.
nje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tisno za razdoblje od dvije godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik: Petar Jakovčev v.r
Članak 2.

88.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom donosi
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proODLUKU
čišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, o namjeri davanja koncesije za obavljanje
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) komunalne djelatnosti održavanja tržnice
na malo u Tisnom
i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
Članak 1.
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru
Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta Općine
Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije davanja koncesija za održavanje tržnice na malo u
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. re- Tisnom
- broj koncesija: 1
dovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine
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- po početnoj cijeni godišnje naknade
od _____________ kn.
Članak 2.
Rok trajanja koncesije je __________ godina.
Članak 3.
Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije
ponude je najviše ponuđena naknada za koncesije.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

ćine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“

Klasa: 363-01/14-08.V/33
Članak 4.
Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/33
Na sve ostale odredbe u obavijesti o namjeri da- Tisno, 23.lipnja 2014.godine.
vanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12), Zakon o javnoj
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
nabavi („Narodne novine br. 9011, 83/13, 143/13 i
Predsjednik:
13/14) i Odluka o komunalnim djelatnostima OpPetar Jakovčev, v.r.

89.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)
i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta Općine
Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8.redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine
donosi

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja tržnice
na malo u Jezerima
Članak 1.
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru
davanja koncesija za održavanje tržnice na malo u
Jezerima
- broj koncesija: 1
- po početnoj cijeni godišnje naknade
od _____________ kn.

Članak 2.
Rok trajanja koncesije je __________ godina.
Članak 3.
Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije
ponude je najviše ponuđena naknada za koncesije.
Članak 4.
Na sve ostale odredbe u obavijesti o namjeri davanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12), Zakon o javnoj
nabavi („Narodne novine br. 9011, 83/13, 143/13
i 13/14) i Odlukea o komunalnim djelatnostima
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“
Klasa: 363-01/14- 08.V/34
Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/34
Tisno, 23. lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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90.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)
i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta Općine
Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine
donosi

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja tržnice
na malo u Betini

Članak 1.
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru
davanja koncesija za održavanje tržnice na malo u
Jezerima
- broj koncesija: 1
- po početnoj cijeni godišnje naknade
od _____________ kn.

Članak 2.
Rok trajanja koncesije je __________ godina.
Članak 3.
Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije
ponude je najviše ponuđena naknada za koncesije.
Članak 4.
Na sve ostale odredbe u obavijesti o namjeri davanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12), Zakon o javnoj
nabavi („Narodne novine br. 9011, 83/13, 143/13 i
13/14) i Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“
Klasa: 363-01/14-08.V/35
Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/35
Tisno, 23.lipnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

91.
ODLUKU

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom
o namjeri davanja koncesije za obavljanje
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - prokomunalne djelatnosti održavanja
čišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
ribarnice u Tisnom
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)
Članak 1.
i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik davanja koncesija za održavanje ribarnice u Tisnom
- broj koncesija: 1
Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta Općine
- po početnoj cijeni godišnje naknade
Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije
od _____________ kn.
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine
Članak 2.
donosi
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Rok trajanja koncesije je __________ godina.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Općine Tisno“ br. 4/14).

Članak 3.
Članak 5.
Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
ponude je najviše ponuđena naknada za koncesije.
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“
Članak 4.
Klasa: 363-01/14-08.V/36
Na sve ostale odredbe u obavijesti o namjeri da- Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/36
vanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesija- Tisno, 23. lipnja 2014.g.
ma („Narodne novine“ br. 143/12), Zakon o javnoj
nabavi („Narodne novine br. 9011, 83/13, 143/13 i
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
13/14) i Odluka o komunalnim djelatnostima OpPredsjednik:
ćine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
Petar Jakovčev, v.r.
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja
ribarnice u Jezerima

Članak 2.
Rok trajanja koncesije je __________ godina.
Članak 3.
Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije
ponude je najviše ponuđena naknada za koncesije.
Članak 4.
Na sve ostale odredbe u obavijesti o namjeri davanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12), Zakon o javnoj
nabavi („Narodne novine br. 9011, 83/13, 143/13 i
13/14) i Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“

Članak 1.
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru
davanja koncesija za održavanje ribarnice u Jezeri- Klasa: 363-01/14-08.V/37
ma
Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/37
- broj koncesija: 1
Tisno, 23. lipnja 2014.godine
- po početnoj cijeni godišnje naknade
od _____________ kn.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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93.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)
i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta Općine
Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine
donosi

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i
zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih
i crnih jama na području Općine Tisno

92.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)
i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14) i članka 32. Statuta Općine
Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23.lipnja 2014.godine
donosi

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Članak 2.
Rok trajanja koncesije je __________ godina.
Članak 3.
Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije
ponude je najviše ponuđena naknada za koncesiju.
Članak 4.
Na sve ostale odredbe u obavijesti o namjeri davanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12), Zakon o javnoj
nabavi („Narodne novine br. 9011, 83/13, 143/13 i
13/14) i Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“br. 11/11, 4/12, 10/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 4/14).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“ .

Članak 1.
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru Klasa: 363-01/14-08.V/38
davanja koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje Ur. broj: 2182/05-01/14-08.V/38
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na po- Tisno, 24. lipnja 2014. godine
dručju Općine Tisno
- Broj koncesija: 1
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
- po početnoj cijeni godišnje naknade
Predsjednik:
od _____________ kn.
Petar Jakovčev, v.r.

94.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
br.5/13) i Odluke o načelima,kriterijima i postupku
za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 2/11), Općinsko vijeće Općine Tisno, na
svojoj 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 23.lipnja
2014.godine, donosi,

ODLUKU
o imenovanju ulice Put Gračine, u naselju
Tisno, Općine Tisno

Članak 1.
U Općini Tisno, u naselju Tisno, imenuje se
nova ulica koja dobiva naziv „Put Gračine“, a koja
u naravi predstavlja javnoprometnu površinu (ulicu)
od državne prometnice D121 do čest.zem.5169/3
k.o.Tisno (Vidikovac brda Gračina).
Članak 2.
Imenovana ulica čini dio čest.zem.9978/1
k.o.Tisno (od spoja sa D121 do spoja sa 9998/2) te
se nastavlja nekretninama čest.zem.9998/2 i 5169/4
k.o.Tisno (do čest.zem.5169/3 k.o.Tisno)(vrha brda
Gračina – vidikovca Gračina).
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Članak 3.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prika-

O B R A Z L O Ž E NJ E

- preris katastarskog plana
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine
Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni
i obvezni dio.

Na prijedlog MO Tisno, u kojem je sadržano
da odvojak ulice koja ide od državne prometnice
D121 (Kapela-Tisno), a završava do čest.zem.5169/3
k.o.Tisno, na vrhu brda Gračina – vidikovac Gračina
u naselju Tisno, a koji odvojak – ulica nema službeno
određen naziv ulice iako se na tom predjelu nalaze
Članak 4.
ozakonjeni objekti čiji stanovnici su u nekoliko naOva odluka stupa na snagu osmog dana od dana vrata izrazili želju da imaju kućni broj što im bi olakobjave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
šalo različita administrativna postupanja, potrebno
je izvršiti imenovanje predmetne ulice. Uvidom u
Klasa: 015-08/14-08.V/40
evidenciju ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je
Ur.br.:2182/05-01/14- 08.V/40
da ista nije do sada imenovana.
Tisno, 23.lipnja 2014.godine.
Obzirom da je navedeni predio poznat pod narodnim nazivom kako i brdo nosi naziv „Gračina“,
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO predlaže se da se ulica imenuje nazivom „Put GraPredsjednik: čine“.
Petar Jakovčev v.r.

95.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
br.5/13) i Odluke o načelima,kriterijima i postupku
za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 2/11), Općinsko vijeće Općine Tisno, na
svojoj 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 23.lipnja
2014.godine, donosi,

ODLUKU
o imenovanju ulice Velika Tatinja, u
naselju Betina, Općine Tisno
Članak 1.
U Općini Tisno, u naselju Betina, imenuje se nova
ulica koja dobiva naziv „Velika Tatinja“, koja se proteže nekretninom katastarske oznake čest.zem.23497
k.o.Murter-Betina, a koja u naravi predstavlja javnoprometnu površinu (ulicu) od državne prometnice
D8 do mora Uvale Velika Tatinja.

zu:

- preris katastarskog plana
Grafički prikaz 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.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
Klasa: 015-08/14-08.V/41
Ur.br.:2182/05-01/14-08.V/41
Tisno, 23.lipnja 2014.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E

Na prijedlog MO Betina, u kojem je sadržano da
Članak 2.
odvojak ulice koja u naravi predstavlja javnoprometImenovana ulica označena je na grafičkom prika- nu površinu (ulicu) od državne prometnice D8 do

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

mora Uvale Velika Tatinja, koja se proteže nekretninom katastarske oznake čest.zem.23497 k.o.MurterBetina, u naselju Betina, a koji odvojak – ulica nema
službeno određen naziv ulice iako se na tom predjelu
nalaze ozakonjeni objekti čiji stanovnici su u nekoliko navrata izrazili želju da imaju kućni broj što im
bi olakšalo različita administrativna postupanja, po-
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trebno je izvršiti imenovanje predmetne ulice. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je da ista nije do sada imenovana.
Obzirom da je navedeni predio poznat pod narodnim nazivom kako i uvala nosi naziv „Velika Tatinja“, predlaže se da se ulica imenuje nazivom „Velika
Tatinja“.

96.
Na temelju čl.391 Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ( NN br.:91/96,
68/98,
137/99,22/00,73/00,129/00,
114/01,
79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.:5/13) te članka 14 st.2.
Odluke 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 8. redovnoj sjednici održanoj dana 23. lipnja
2014.g. donosi,

ODLUKU
o prodaji dijela nekretnine
zemljišnoknjižne oznake čest.
zem.1255/148 K.O.Tisno

Članak 2.
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretnine opisane u čl. 1 ove Odluke, a na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 06.lipnja
2014.godine u dnevnom listu Slobodna Dalmacija,
utvrđuje se g. Čedomir Čorkalo iz Splita, A. B. Šimića 58, koji je ponudio cijenu navedenu u čl. 1 ove
Odluke.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke načelnik Općine Tisno
sklopiti će u ime Općine Tisno kao prodavatelja, kupoprodajni ugovor sa g. Čedomirom Čorkalom iz
Splita, A. B. Šimića 58, kao kupcem.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

Članak 1.
Općina Tisno će prodati dio nekretnine čest. KLASA:944-01/14-08.V/44
zem.1255/148 Z.U.6212 K.O. Tisno u površini od 17 UR.BROJ:2182/05-01/14-08.V/44
m2 označen slovima A-B-C-D-E-F-A na geodetskoj Tisno, 24.lipnja 2014.g.
situaciji koju je izradio ured ovlaštenog inženjera geodezije Ante Boguta dana 04.lupnja 2013.g., u svom
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
vlasništvu, za kupoprodajnu cijenu od 1100 kn/m2
Predsjednik:
odnosno sve ukupno 18.700,00 kn.
Petar Jakovčev, v.r.
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SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Izdavač: Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Klarin
Uredništvo: Tajnik Općine Tisno i pročelnik
Upravnog odjela za financije i javne prihode
www.tisno.hr, tel.: 022/439-262, fax: 022/439-260
Tisak: Printera d.o.o., Izlazi po potrebi; Naklada: 40 primjeraka

