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I.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE  TISNO

Temeljem članka  18. stavka 3. Zakona o javnoj 
nabavi  (Narodne Novine broj: 90/11, 83/13 i 143/13) 
i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik 
Šibensko- kninske županije broj: 05/13) , Općinsko 
vijeće Općine Tisno na 6. redovnoj sjednici od dana 
10.veljače 2014.godine donosi,

ODLUKA o provedbi postupaka javne 
nabave bagatelne vrijednosti

PREDMET ODLUKE

Članak 1. 
(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne na-

bave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja 
proračunskih sredstava, ovom se Odlukom uređuje 
postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odno-

sa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene 
vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i 
usluga, odnosno 500.000, 00 kuna za nabavu radova 
(u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti) za 
koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u 
daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe 
postupaka javne nabave.

(2) U provedbi postupaka nabave robe, radova i/
ili usluga osim ove odluke, obvezno je primjenjivati 
i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i 
interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet 
nabave u smislu posebnih zakona.

TEMELJNI POJMOVI

Članak 2. 
(1) Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju 

sljedeća značenja:

1.
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1. Plan nabave je dokument koji naručitelj donosi 
za proračunsku/ poslovnu godinu sukladno odred-
bama Zakona o javnoj nabavi. 

2. Naručitelj je javno pravno tijelo, donositelj ove 
odluke.

3. Ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravo-
dobno dostavio ponudu.

4. Zahtjev za pripremu i početak postupka baga-
telne nabave(dalje u tekstu: Zahtjev za početak na-
bave) je dokument kojim  predstavnik naručitelja, 
sukladno Planu nabave, daje prijedlog za pokretanje 
postupka nabave za određeni predmet nabave odgo-
vornoj osobi naručitelja. 

5. Gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba 
ili zajednica tih osoba koji na tržištu nudi izvođenje 
radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

6. Odgovorna osoba- Načelnik.
7. Stalni ovlašteni predstavnici Naručitelja – za-

poslenici Naručitelja – osobe s važećim certifikatom 
u području javne nabave 

8. Povremeni ovlašteni predstavnici Naručitelja – 
osobe zaposlenici Naručitelja i/ili vanjski savjetnici 
ovlašteni za sudjelovanje u provedbi pojedinog po-
stupka javne nabave zbog posebnih vještina i znanja 
o određenom predmetu nabave 

9. Ostali zaposlenici zaduženi za nabavu – zapo-
slenici Naručitelja koji u opisu poslova i zadataka 
radnog mjesta imaju zaduženje za bilo koji dio na-
bavnog procesa Naručitelja i realizacije ugovora

10. Predstavnici Naručitelja – predstavnici iz 
članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

11. Tehnički dijalog – sastanak s gospodarskim 
subjektima radi istraživanja tržišta i pribavljanja 
savjeta za izradu tehničkih karakteristika pri opisu 
predmeta nabave bez učinka na ograničavanje tr-
žišnog natjecanja, jednakog tretmana gospodarskih 
subjekata i diskriminacije

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 3. 
(1) O sukobu interesa na odgovarajući način pri-

mjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

ODGOVORNOSTI

Članak 4. 
 Načelnik  je odgovoran:
- za organizaciju unutarnjeg ustroja i kvalitetno 

upravljanje Naručitelja nabavom roba, usluga i rado-
va provođenjem postupka javne nabave prema Za-

konu o javnoj nabavi i ovog Pravilnika
- za donošenje plana nabave
- za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi prema 

uvjetima određenim u dokumentaciji i odabranom 
ponudom

- za imenovanje stalnih ovlaštenih predstavnika 
za provedbu postupaka javne nabave, i to osoba s va-
žećim certifikatom u području javne nabave 

- za imenovanje povremenih ovlaštenih predstav-
nika za sudjelovanje u provedbi pojedinog postupka 
javne nabave

- za nepostojanje i sprječavanje korupcijskih ak-
tivnosti

Članak 5. 
Stalni ovlašteni predstavnici Naručitelja odgovor-

ni su:
- za provođenje postupaka nabave sukladno Za-

konu o javnoj nabavi, ostalim važećim propisima 
koji reguliraju nabavu i ovim Pravilnikom

- za pravodobno i ekonomično provođenje postu-
paka javne nabave

- za provođenje nabave bez dijeljenja vrijednosti 
ili količina s ciljem izbjegavanja provođenje postup-
ka sukladno Zakonu o javnoj nabavi

- za organizaciju i provedbu tehničkog dijaloga 
radi usklađivanja i provjere tehničke specifikacije

- za pripremu i objavu poziva za nadmetanje i do-
kumentacije za nadmetanje 

- za organizaciju otvaranja ponuda i vođenje zapi-
snika s otvaranja ponuda

- za pregled, usporedbu, ocjenu ponuda i rangira-
nje ponuda prema utvrđenom kriteriju

- za pripremu odluke o odabiru
- za pripremu ugovora ili okvirnog sporazuma s 

odabranim najpovoljnijim ponuditeljem
- za etično ponašanje

POKRETANJE POSTUPKA
BAGATELNE NABAVE

Članak 6. 
(1) Pripremu i provedbu postupaka bagatelne na-

bave provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje 
imenuje odgovorna osoba naručitelja internim ak-
tom, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku 
bagatelne nabave.

(2) Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika na-
ručitelja su:

- priprema postupka bagatelne nabave,
- provedba postupka bagatelne nabave: slanje i 
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objava Poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristi-
glih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju po-
nuda, pregled i ocjena ponuda,sastavljanje zapisnika 
o pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda su-
kladno kriteriju za odabir ponuda.

(3) U pripremi i provedbi postupka bagatelne na-
bave moraju sudjelovati najmanje  3 (tri) ovlaštena 
predstavnika, od kojih 1 (jedan) može imati važeći 
certifikat na području javne nabave u postupcima 
bagatelne nabave procijenjene vrijednosti iznad 
70.000,00 kuna.

Članak 7. 
(1) Postupci bagatelne nabave moraju biti uskla-

đeni s  Planom nabave naručitelja. Plan nabave je 
pravni akt kojeg donosi Načelnik. Planom naba-
ve određuju se nabave roba, radova i usluga čija je 
procijenjena vrijednost predmeta nabave jednaka 
ili veće od 20.000, kuna. Za predmet nabave čija je 
procijenjena vrijednost nabave roba i usluga proci-
jenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 200.000,00 
kuna te za nabavu radova procijenjene vrijednosti 
od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna u plan naba-
ve unose se minimalno podaci o predmetu nabave i 
procijenjenoj vrijednosti nabave.

(1) Za nabavu procijenjene vrijednosti jednake 
ili veće od 70.000,00 kuna, odgovorna osoba naru-
čitelja donosi  Odluku o početku postupka bagatelne 
nabave, koja se sastoji od:

1. naziva predmeta nabave,
2. rednog broja predmeta nabave u Planu nabave,
3. procijenjene vrijednosti nabave,
4. iznosa planiranih sredstava (s PDV-om) i izvo-

ra planiranih sredstava (pozicija i konto proračuna/ 
financijskog plana),

5. podataka o osobama koje provode postupak,
6. podataka o ponuditeljima kojima će se uputiti 

poziv na dostavu ponude,
7. ostali podaci 
Popis gospodarskih subjekata koje se predlažu 

pozvati na dostavu ponuda može sadržavati gospo-
darske subjekte iz vlastite baze podataka koji su do 
sada uredno izvršavali svoje obveze u odnosu na Na-
ručitelja, kao i sve druge gospodarske subjekte koji 
su registrirani za izvršenje predmeta nabave.

PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NA-
BAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE 

OD 70.000,00 KUNA

Članak 8. 
(1) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vri-

jednosti manje od 70.000,00 kuna, naručitelj provo-
di izdavanjem narudžbenice/ugovora  jednom gos-
podarskom subjektu.

(2) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o:
1. Osoba koja  izdaje narudžbenicu,
2. vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz 

detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jedi-
ničnih cijena te ukupnih cijena  - ili po ponudi u pri-
vitku – ako je primjenjivo

3. roku i mjestu isporuke,
4. načinu i roku plaćanja,
5. gospodarskom subjektu- dobavljaču.
(3) Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba na-

ručitelja.
(4) Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisa-

ni ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektu-
alne i osobne usluge.

(5) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog 
članka vodi se u okviru pojedinog upravnog tijela. 

PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NA-
BAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE 

ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA

Članak 9. 
(1) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna do 
200.000 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 
kuna za radove, naručitelj provodi objavljivanjem 
poziva za dostavu ponuda na svojim internetskim 
stranicama. Istodobno sa objavom poziva za dostavu 
ponuda na internetskim stranicama, naručitelj upu-
ćuje poziv za dostavu ponuda određenom broju gos-
podarskih subjekata po vlastitom izboru.

(2) Poziv mora biti dostupan na internetskim 
stranicama najmanje 15 dana od dana njegove obja-
ve.

(3) Broj gospodarskih subjekata kojima naručitelj 
upućuje zahtjev za prikupljanje ponuda ne smije biti 
manji od tri. Ovisno o prirodi usluge o kojoj se radi, 
uključujući i razinu tržišnog natjecanja u tom po-
dručju, broj gospodarskih subjekata može biti manji 
od tri.

(4) Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način 
koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od 
strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratni-
ca, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektro-
nička isprava i sl.).

(5) Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave 
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i razini tržišnog natjecanja poziv za dostavu ponu-
da može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom 
subjektu.

(6) Poziv za dostavu ponuda može sadržavati:
1. naziv javnog naručitelja,
2. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
3. procijenjenu vrijednost nabave,
4. kriterij za odabir ponude,
5. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispu-

niti, ako se traži,
6. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),
7. način dostavljanja ponuda,
8. adresu na koju se ponude dostavljaju,
9. kontakt osobu, broj telefona i adresu elektro-

ničke pošte,
10. datum objave poziva na internetskim strani-

cama.
(7) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 

10 dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja 
poziva za dostavu ponuda na web stranici.

Članak 10. 
(1) Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda 

odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti po-
nuditelja.

Članak 11. 
(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može 

odrediti uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje 
ponuditelj dokazuje, i to:

1. upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi od-
govarajući registar države sjedišta gospodarskog su-
bjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se od-
govarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt 
može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadlež-
nog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri 
mjeseca računajući od dana objave poziva za dosta-
vu ponuda na internetskim stranicama naručitelja,

2. posjedovanjem određenog ovlaštenja ili član-
stva u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti 
određeni ugovor.

Članak 12. 
(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može 

odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti pred-
viđene Zakonom o javnoj nabavi

(2) Naručitelj uz navod o traženom dokumentu 
kojim ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu spo-
sobnost, obvezno navodi minimalnu razinu sposob-
nosti koja mora biti vezana i razmjerna uz predmet 

nabave.- ako je primjenjivo

Članak 13. 
(1) Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva 

sukladno ovom Pravilniku ponuditelji mogu dosta-
viti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom 
smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Članak 14. 
(1) Naručitelj u postupku bagatelne nabave može 

od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jam-
stava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude,
2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj 

povrede ugovornih obveza,
3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstve-

nom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom 
roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje 
ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti 
iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u 
vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

(2) Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbilj-
nost ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati 
novčani polog u traženom iznosu.

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u 
apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% pro-
cijenjene vrijednosti nabave.

Članak 15. 
(1) Otvaranje ponuda je javno.
(2) Javno otvaranje ponuda započinje na nazna-

čenome mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s 
istekom roka za dostavu ponuda.

(3) Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena pred-
stavnika naručitelja.

(4) Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati 
ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

(5) Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otva-
ranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici jav-
nog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

(6) Obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otva-
ranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlašte-
nim predstavnicima ponuditelja nazočnima na jav-
nom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev.

Članak 16. 
(1) Na početku javnog otvaranja ponuda navodi 

se predmet nabave, ime i prezime nazočnih ovlašte-
nih predstavnika naručitelja, te ime i prezime nazoč-
nih ovlaštenih predstavnika ponuditelja.
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(2) Ponude se otvaraju prema rednom broju iz 
upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena 
izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena 
i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.

(3) Iz svake otvorene ponude obvezno se naglas 
čita:

naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice 
ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice 
ponuditelja,

cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i 
cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

(4) Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se od-
mah stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis na-
zočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

Članak 17. 
(1) U postupku pregleda i ocjene ponuda može 

sudjelovati najmanje jedan ovlašteni predstavnik na-
ručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području 
javne nabave.

(2) O postupku pregleda i ocjene sastavlja se za-
pisnik.

Članak 18. 
(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili 

ekonomski najpovoljnija ponuda. Ukoliko je krite-
rij ponude ekonomski najpovoljnija ponuda osim 
kriterija cijene mogu se koristiti i npr.kriterij kva-
litete , tehničke prednosti , estetske i funkcionalne 
osobine,ekološke osobine, operativni troškovi, eko-
nomičnost, datum isporuke i rok isporuke , rok iz-
vršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i 
ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponu-
du.

Članak 19. 
(1) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpo-

voljnije ponude ili odluke o poništenju postupka 
bagatelne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za 
dostavu ponuda.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili 
Odluka  o poništenju postupka bagatelne nabave 
objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.

Članak 20. 
(1) Naručitelj objavom Odluke o odabiru najpo-

voljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o 
nabavi.

IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Članak 21. 

(1) Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima 
određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabra-
nom ponudom.

(2) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u 
skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu 
ponuda i odabranom ponudom.

(3) Naručitelj je obvezan kontrolirati da li je iz-
vršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima odre-
đenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom 
ponudom.

(4) Izmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova 
trajanja dozvoljene su pod uvjetom da se ne mijenja 
pravna priroda ugovora, kao i opseg i priroda pred-
meta nabave.

(5) Na odgovornost ugovornih strana za ispunje-
nje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se 
odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosi-
ma.

(6) Odgovorna osoba naručitelja internim aktom 
imenuje osobe zadužene za nadzor nad izvršenjem 
ugovora o nabavi, koje moraju osigurati da se pri-
mjenom ove odredbe ne dijeli vrijednost radova 
ili određene količine robe i/ili usluga, s namjerom 
izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi i ovog 
pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno, a 
primjenjuje se od 01.01.2014.godine.

      
KLASA:400-02/14-06.V/03 
UR:BROJ:2182/05-01/14-06.V/03 
Tisno, 10.veljače 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

Predsjednik
Petar Jakovčev, v.r.
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Na temelju članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Služ-
beni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 05/13) 
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 6. sjednici 
održanoj dana 10.veljače 2014.godine  donosi,

O D L U K U
o davanju suglasnosti na prijedlog privre-

menog Cjenika za prikupljanje i odvoz 
smeća za domaćinstva, obrtnike i podu-

zeća,  trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za 
komunalne djelatnosti, Tisno

Članak 1.
Daje se suglasnost na prijedlog privremenog Cje-

nika za prikupljanje i odvoz smeća za domaćinstva, 

2.

3.

obrtnike i poduzeća,  trgovačkog društva Ježinac 
d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tisno, u tekstu koji 
je sastavni dio ove odluke. 

 Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 363- 05/14-06.V/13
UR.BROJ:2182/05-01/14-06.V/13
Tisno,  10.veljače 2014.godine 
                                                           

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik
Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju članka 161 st.2. Zakona o socijalnoj 
skrbi ( Narodne Novine br. 157/13) i članka 32.  
Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- 
kninske županije br. 5/13 )  Općinsko vijeće Općine 
Tisno na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10.veljače 
2014.godine  donosi,

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku

o izmjenama i dopunama Statuta Doma za 
starije i nemoćne osobe Tisno

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i do-

punama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 
Tisno koje je Upravno vijeće Doma za starije i ne-

moćne osobe Tisno donijelo na 2. redovnoj sjednici 
održanoj dana 03.veljače 2014.godine, u tekstu koji 
je sastavni dio ove odluke. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 551-05/14-06.V/06
UR.BROJ:2182/05-01/14-06.V/06
Tisno,  10.veljače 2014.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik
Petar Jakovčev, v.r.
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4.

5.

Na temelju  članka 32.  Statuta Općine Tisno 
(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 
5/13),  a u svezi sa člankom  25. Statuta Doma za sta-
rije i nemoćne Tisno od dana 09.prosinca 2013.godi-
ne Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 6. sjedni-
ci održanoj dana 10.veljače 2014.godine donosi,

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Pravilnik

o prijemu i otpustu korisnika, ustanove 
Dom za starije i nemoćne osobe Tisno

Članak 1.
Daje se suglasnost na Pravilnik o prijemu i otpu-

stu korisnika ustanove „Dom za starije i nemoćne 
osobe Tisno“ kojeg je upravno vijeće Doma za starije 

i nemoćne osobe Tisno usvojilo na 2. redovnoj sjed-
nici održanoj dana 03.veljače 2014.godine, u tekstu 
koji je sastavni dio ove odluke. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA: 551-05/14-06.V/07
UR.BROJ:2182/05-01/14-05.V/07
Tisno,  10.veljače 2014.godine 

                                                           
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

                         Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju  članka 32.  Statuta Općine Tisno 
(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 
5/13) , a u svezi sa člankom  25. Statuta Doma za sta-
rije i nemoćne Tisno od dana 09.prosinca 2013.godi-
ne Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 6. sjedni-
ci održanoj dana 10.veljače 2014.godine donosi,

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unu-

tarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta, ustanove Dom za starije i 

nemoćne osobe Tisno

Članak 1.
Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove 
„Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ kojeg je 

upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe 
Tisno usvojilo na 2. redovnoj sjednici održanoj 
dana 03.veljače 2014.godine, u tekstu koji je sa-
stavni dio ove odluke. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA: 551-05/14-06.V/08
UR.BROJ:2182/05-01/14-05.V/08
Tisno,  10.veljače 2014.godine 
                                                           

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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6.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o finan-
ciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 
- pročišćeni tekst i 02/14) i članka 32. Statuta Općine 
Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske župani-
je“ br. 5/13),  Općinsko vijeće Općine Tisno 6.redov-
noj sjednici održanoj dana 10.veljače 2014.godine 
donijelo je 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Tisno za

razdoblje 2014. godine

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za fi-

nanciranje političkih stranaka zastupljenih u Op-
ćinskom vijeću Općine Tisno (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće) za razdoblje 2014. godine, koja su 
osigurana u Proračunu Općine Tisno za 2014. godi-
nu. 

Članak 2. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jed-

naki mjesečni iznos sredstava u visini od 100,00 kn  
tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim čla-
novima pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća. 

Članak 3. 
Političkim strankama i nezavisnim članovim za-

stupljenim u Općinskog vijeću raspoređuju se sred-
stva osigurana u Proračunu Općine Tisno za 2014. 
godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u 
mjesečnim iznosima kako slijedi: 

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP 
400,00 kn 

- Hrvatskim laburistima - stranci rada  100,00 kn 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ  400,00  

kuna 
-  Hrvatskoj narodnoj stranci – liberalni demo-

krat 100,00 kn   
- Autohtona – Hrvatska seljačka stranka A-HSSS  

100,00 kn  
- Hrvatska seljačka stranka HSS 100,00 kn  

- Grupa birača 100,00 kn 

Članak 4. 
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pri-

padnicu podzastupljenog spola, utvrđuje se naknada 
u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vi-
jećniku.

Sukladno članku 2. za svaku vijećnicu utvrđuje se 
naknada od 10,00 kn, tako da sredstva za svaku vi-
jećnicu iznose 110,00 kn mjesečno. 

Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ  10,00  
kuna

Hrvatskoj narodnoj stranci – liberalni demokrat 
HNS 10,00 kn 

 
Članak 5. 

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća na-
kon konstituiranja Općinskog vijeća prestane član-
stvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se 
raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju 
političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pri-
padao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih 
stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju 
sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj 
stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka 
koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća izabran 
s nezavisne liste, nakon konstituiranja Općinskog vi-
jeća, postane član političke stranke koja participira 
u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna Općine Tisno, ostaju tom 
nezavisnom članu, te se na njega i nadalje primje-
njuju zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne 
članove izabrane s nezavisne liste.

Članak 6.
Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. i 4. ove 

Odluke obavlja Upravni odjel za financije i javne pri-
hode općine Tisno.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz član-
ka 3. i 4. Odluke doznačuju se na žiro račun ogranka 
političke stranke odnosno na poseban račun nezavi-
snog člana Općinskog vijeća tromjesečno u jedna-
kim iznosima.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  

objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
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KLASA: 021-05/14-06.V/01 
URBROJ: 2182/05-01/14-06.V/01 
Tisno, 10.veljače 2014.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO  
Predsjednik:

Petar Jakovčev, v.r.

7.

8.8.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 
5/13 ), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 6. redovnoj 
sjednici održanoj dana 10.veljače 2014.godine  do-
nosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju 

službenog glasila Općine Tisno

Članak 1.
U Odluci o izdavanju službenog glasila Općine 

Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije 
br. 15/13) u članku 7.  stavak 2.  briše se. 

Članak 2.

U članku 8.  stavak 2. riječi „ a prihodi od pret-
plate i prodaje pripadaju proračunu Općine Tisno.“ 
brišu se.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave Službenom glasniku Općine Tisno.  

Klasa:011-01/14-06.V/22 
Ur. broj: 2182/05-01/14-06.V/22 
Tisno, 10.veljače 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
   

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v. r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 
5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 6. 
redovnoj sjednici održanoj dana 10.veljače 2014.go-
dine, donosi

O D L U K A
o usvajanju molbe za kompenzaciju komu-

nalnih rashoda TZ mjesta Betina

Članak 1.
Usvaja se molba za kompenzaciju komunalnih 

rashoda TZ mjesta Betina u iznosu od 58.102,00 

kune, te im se priznaje umanjenje obveze s temelja 
boravišne pristojbe za 2013.godinu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 
Klasa: 401-01/14- 06.V/17 
Ur.broj:2182/05-01/14-06.V/17 
U Tisnom, 10.veljače 2014.godinu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:  
Petar Jakovčev, v.r.
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9.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Služ-
beni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 05/13) 
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 06.redovnoj  
sjednici održanoj dana  10.veljače 2014.godine do-
nosi, 

        O D L U K U
kriterijima za sufinanciranje smještaja 
korisnika u ustanovu „Dom za starije i 

nemoćne osobe Tisno“

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinanci-

ranje smještaja korisnika u Dom za starije i  nemoć-
ne osobe Tisno ( u daljnjem tekstu: Dom). 

Korisnici u smislu odredaba ove odluke jesu hr-
vatski državljani koji imaju prebivalište na području 
Općine Tisno, čiji se smještaj sufinancira  sredstvima 
iz proračuna Općine Tisno. 

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na strane 
državljane i osobe bez državljanstva s stalnim borav-
kom na području Općine Tisno sukladno odredba-
ma Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.157/13).

Članak 2.
Korisnici iz članka 1. ove odluke ostvaruju pra-

vo na sufinanciranje smještaja u Dom sredstvima iz 
proračuna Općine Tisno sukladno odredbama ove 
odluke, ako imaju prebivalište na području Općine 
Tisno u trajanju duljem od 15 (petnaest) godina.

Članak 3.
Korisnici u smislu čl. 1., ove Odluke uz uvjet iz 

čl. 2. ove Odluke za smještaj u Dom će samostalno 
i vlastitim sredstvima plaćati iznos cijene smještaja 
sukladno važećem Rješenju o visini cijena usluga u 
ustanovi Dom Za starije i nemoćne osobe Tisno koji 
donosi Osnivač,  a odnosi se na cijene za jednomje-
sečno razdoblje.

Iznos do pune ekonomske cijene smještaja u 
Dom koja se određuje za jednomjesečno razdoblje 
za korisnike iz čl. 1. ove odluke uz uvjet iz čl. 2. ove 
Odluke sufinancira Općina Tisno iz sredstava svog 

proračuna.
Ekonomsku cijenu smještaja u Dom utvrđuje 

Upravno vijeće Doma. 
 

Članak 4.
Prebivalište na području Općine Tisno utvrđuje 

se temeljem  potvrde/uvjerenja o prebivalištu koje 
izdaje nadležna policijska postaja, a koja potvrda/
uvjerenje se prilaže uz zamolbu za smještaj u Dom.

 Članak 5.
Na temelju rješenja o smještaju kojeg donosi 

Dom, korisnici ostvaruju pravo na sufinanciranje 
smještaja prema uvjetima određenima odredbama 
ove odluke.

Dom je dužan Općini Tisno dostaviti pravodob-
no službenu obavijest o korisnicima koji ostvaruju 
pravo na sufinanciranje prema odredbama ove od-
luke kao i pravodobno obavijestit općinu o svakoj 
promjeni statusa. 

Članak 6.
Dom je ovlašten sa drugim jedinicama lokalne 

samouprave sklapati ugovore o sufinanciranju cijene 
smještaja u Dom za korisnike koji imaju prebivalište 
na područjima tih jedinica lokalne samouprave. 

Članak 7.
Načini plaćanja cijene koje snose sami korisnici 

definirati će se ugovorom o smještaju koji sklapa ko-
risnik odnosno njegov skrbnik i Dom.

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno.  
 
Klasa: 402-07/14-06.V/10 
Ur.broj: 2182/05-01/14-06.V/10 
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, .v.r.
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Na temelju članka 152 st. 7. Zakona o socijalnoj 
skrbi (»Narodne novine« broj: 157/13) i članka 32. 
Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije» broj: 5/13), Općinsko vijeće Op-
ćine Tisno na svojoj 06. redovnoj sjednici održanoj 
dana 10.veljače 2014.godine  donosi

ODLUKU 
o naknadi članovima Upravnog vijeća 

ustanove  „Dom za starije i
nemoćne osobe Tisno“

Članak 1.
Članovi upravnog vijeća ustanove „Dom za stari-

je i nemoćne osobe Tisno“ (osim dužnosnika Osni-
vača), imaju pravo na novčanu naknadu za svoj  rad 
u Upravnom vijeću.

Članak 2.
Članovi Upravnog vijeća ostvaruju pravo na nov-

čanu naknadu za cijelo vrijeme trajanja svog man-
data. 

Članak 3.
Članovi Upravnog vijeća ostvaruju na pravo na 

novčanu naknadu u visini od 400,00 kuna neto po 
svakoj održanoj sjednici Upravnog vijeća na kojoj je 
sudjelovao.

                                                      
 Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 
 
Klasa: 080-01/14.06.V/21 
Urbroj:2181/05-01/14-06.V/21 
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

10.

11.

Na temelju članka 12. stavka 3.  Zakona o ustano-
vama ( NN br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ), članka 5. 
Zakona o knjižnicama (NN br.105/97, 5/98, 104/00, 
87/08, 69/09) i članka 32. Statuta Općinskog vijeća 
Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 
svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj dana 10.veljače 
2014.godine donosi slijedeću, 

O D L U K U
o osnivanju  Narodne knjižnice i 

čitaonice Tisno

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom osniva se samostalna javna usta-

nova  za obavljanje knjižnične djelatnosti pod nazi-

vom Narodna knjižnica i čitaonica Tisno (u daljnjem 
tekstu: Knjižnica) te se utvrđuju prava i obveze koje 
se odnose na postupak osnivanja i poslovanja. 

Osnivač Knjižnice je Općina Tisno, Uska ulica 1, 
Tisno, OIB:00699288369.

Knjižnica je javna ustanova i ima svojstvo pravne 
osobe, a upisuje se u sudski registar pri nadležnom 
Trgovačkom sudu.

Članak  2.
Knjižnica  će obavljati djelatnosti i poslovati pod 

nazivom: Narodna knjižnica i čitaonica Tisno.
Naziv Knjižnice je istaknut na objektu u kojem se 

obavlja djelatnost.
O promjeni naziva Knjižnice odlučuje Osnivač 

posebnom odlukom.

Članak 3.
Sjedište Knjižnice je u Tisnom, Uska ulica 1. 



SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO StranaBroj 125. veljače 2014. 13

O promjeni sjedišta odlučuje Osnivač posebnom 
odlukom.

                                                              
Članak 4.

Djelatnost Knjižnice je knjižnična, a obuhvaća 
osobito:

- nabavu knjižnične građe
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične gra-

đe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja 
je kulturno dobro

- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih 
informacijskih pomagala

- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza 
podataka

- onemogućavanje pristupačnosti knjižnične gra-
đe i informacija korisnicima prema njihovim potre-
bama i zahtjevima

- osiguravanje korištenja i prosudbe knjižnične 
građe te protok informacija

- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i ko-
rištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala 
i izvora, te

- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima
U obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju 

Knjižnica je samostalna.
Knjižnica ne može promijeniti djelatnost bez su-

glasnosti Osnivača

II.  UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

Članak 5.
Knjižnicom  upravlja ravnatelj.
Ravnatelj predstavlja, zastupa i upravlja Knjiž-

nicom na način utvrđen Zakonom o knjižnicama i 
statutom. 

Članak 6.
Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje Osni-

vač. 
Ravnatelj se imenuje nakon provedenog javnog 

natječaja raspisanog u postupku i na način predvi-
đen statutom i zakonom.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti 
ponovno imenovan.

Članak 7.
Ravnatelj upravlja, organizira i vodi rad i poslo-

vanje Knjižnice, predlaže plan i program rada, pred-
stavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred 
tijelima državne vlasti te obavlja sve druge poslove 
predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Knjiž-
nice.

Članak 8.
Ravnatelj donosi:
- statut uz prethodnu suglasnost osnivača
- akt o ustrojstvu i načinu rada Knjižnice uz pret-

hodnu suglasnost Osnivača
- akt o plaćama zaposlenih uz prethodnu sugla-

snost osnivača
- donosi financijski plan te programe rada i ra-

zvitka knjižnice 
- utvrđuje uvjete i način korištenja knjižnične 

građe
- odlučuje o promjenama u organiziranju rada 

knjižnice
- donosi godišnje izvješće o radu i financijsko iz-

vješće koje podnosi osnivaču
- druge akte u okviru svojih ovlasti

Članak 9.
Do imenovanja ravnatelja Knjižnicom upravlja 

privremeni ravnatelj.
Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom 

osnivača obaviti sve pripremne radnje i ishoditi do-
zvole potrebne za rad Knjižnice, te podnijeti prijavu 
za upis Knjižnice u sudski registar i upisnik knjižni-
ca. 

III. SREDSTVA  ZA OSNIVANJE I 
POČETAK  RADA :

Članak 10.
Sredstva za osnivanje i rad Knjižnice osigurava 

Osnivač.
Prostor za rad Knjižnice osigurava Osnivač u 

prostoru zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, (prostor 
bivšeg društvenog doma). 

Opremu i knjižni fond za rad Knjižnice osigurava 
Osnivač.

Financijska sredstva za rad Knjižnice osiguravaju 
se u proračunu Osnivača te i iz prihoda od obavlja-
nja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi na-
čin u skladu sa zakonom.

Članak 11.
 Sredstva za osnivanje i početak rada Knjižni-

ce osiguravaju se u proračunu Osnivača. Osnivač je 
osigurao sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

 Imovinu Knjižnice čine oprema, knjižna 
građa i druga sredstva koja osigurava Osnivač, a 
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prijenos navedene imovine Osnivača provesti će se 
zapisnikom o primopredaji između Osnivača i pri-
vremenog ravnatelja. 

Članak 12.
Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, 

stečena obavljanjem djelatnosti, sponzorstva, daro-
vanja i na drugi način čine imovinu Knjižnice.

Knjižnica ne može bez suglasnosti osnivača, steći 
opteretiti ili otuđiti imovinu čija je vrijednost veća 
od vrijednosti utvrđene ovom odlukom o osnivanju 
odnosno statutom Knjižnice.

Članak 13.
Knjižnica ne može bez suglasnosti osnivača:
steći opteretiti ili otuđiti nekretninu, bez obzira 

na njezinu vrijednost
steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu čija 

pojedinačna vrijednost prelazi 10.000,00 kuna

IV.  NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI

Članak 14.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica 

ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za 
obavljanje i razvoj djelatnosti Knjižnice u skladu s 
ovom Odlukom o osnivanju i statutom Knjižnice.

Osnivač može odlučiti da dobit Knjižnice upotri-
jebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove 
kojoj je osnivač.

V. ODGOVORNOST KNJIŽNICE

Članak 15.
Knjižnica  za svoje obveze odgovara cijelom svo-

jom imovinom.
Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za 

obveze Knjižnice.

VI. JAVNOST RADA

Članak 16.
Rad Knjižnice je javan.
Knjižnica je dužna osnivača, građane, pravne 

osobe i druge korisnike pravodobno i na pogodan 
način obavještavati o uvjetima i načinu davanja svo-
jih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti. 

O javnosti rada knjižnice skrbi ravnatelj.
                   Članak 17.
Knjižnica ima Statut i druge akte utvrđene Statu-

tom.
Statutom se uređuju: ustrojstvo, ovlasti i način 

odlučivanja pojedinih tijela, te druga pitanja od zna-
čenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Knjižnice.

Ostali opći akti Knjižnice donose se na način 
utvrđen Statutom.

Članak 18.
Knjižnica se osniva na neodređeno vrijeme.
Knjižnica prestaje u slučajevima i na način utvr-

đen Zakonom o ustanovama.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Privremeni ravnatelj dužan je akte iz članka 8. ali-

neje 1., 2., 3.,  ove Odluke donijeti u roku od 60 dana 
od dana upisa Narodne knjižnice i čitaonice Tisno u 
sudski registar ustanova.

 
Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 
 
KLASA: 612-01/14- 06.V/04 
URBROJ:2182/05-01/14-06.V/04 
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine 

                                
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

                                                                                               
Predsjednik: 

Petar Jakovčev, v.r.
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12.

13.

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),  član-
ka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik- ši-
bensko 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 6.redovnoj sjednici održanoj dana 10.veljače 
2014.godine donosi, 

ODLUKU
o prodaji  dijela nekretnine katastarske 

oznake čest.zem.1234 K.O.Tisno,
u idealnom dijelu od 1/6

Članak 1.
Općina Tisno će prodati 1/6 idealnog dijela ne-

kretnine oznake čest.zem.1234 Z.U. 6048 K.O.Tisno, 
što odgovara površini od 204 m2, u svom vlasništvu, 
za kupoprodajnu cijenu od 675 kn/m2.

                                                                 
Članak 2.

Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretni-
ne opisane u čl. 1 ove Odluke, a na temelju provede-
nog javnog natječaja objavljenog dana 30.studenog 

2013.godine u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, 
utvrđuje se g. Antun Šumić iz Tisnog, Put Jazine 226 
koji je ponudio cijenu navedenu u čl.1 ove Odluke.

Članak 3.
Odobrava se obročna otplata kupoprodajne cije-

ne u jednakim mjesečnim iznosima na razdoblje od 
5 godina. 

Članak 4.
Na temelju ove Odluke načelnik Općine Tisno 

sklopiti će u ime Općine Tisno kao prodavatelja, ku-
poprodajni ugovor sa g. Antunom Šumićem iz Ti-
snog, Put Jazine 226, kao kupcem.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave, a objaviti će se u Službenom glasniku Opći-
ne Tisno.  
 
Klasa:944-01/14-06.V/14 
Urbroj:2182/05-01/14-06.V/14 
Tisno, 10.veljače 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

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),  član-
ka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik- ši-
bensko 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 6.redovnoj sjednici održanoj dana 10.veljače 
2014.godine donosi, 

ODLUKU
o prodaji  dijela nekretnine čest.zem. 

10009/1 K.O.Tisno

Članak 1.
Općina Tisno će prodati dio nekretnine čest.

zem.10009/1 Z.U. 5934 K.O.Tisno u površini od 19 m2, 
označen točkama E-F-G-H na geodetskoj situaciji koju 
je izradila tvrtka Podloga d.o.o. za geodetske i katastar-
ske poslove dana 21.lipnja 2011.g., u svom vlasništvu, 
za kupoprodajnu cijenu od 1.400,00 kn/m2
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Članak 2.
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju nekretni-

ne opisane u čl. 1 ove Odluke, a na temelju provede-
nog javnog natječaja objavljenog dana 30.studenog 
2013.godine u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, 
utvrđuje se g. Mate Marača iz Tisnog, Pod Garmom 
17,  koji je ponudio cijenu navedenu u čl.1 ove Od-
luke.

Članak 3.
Na temelju ove Odluke načelnik Općine Tisno 

sklopiti će u ime Općine Tisno kao prodavatelja, ku-
poprodajni ugovor sa g. Matom Maračom iz Tisnog, 
Pod Garmom 17, kao kupcem.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 
 
Klasa:944-01/14-06.V/15 
Urbroj:2182/05-01/14-06.V/15 
Tisno, 10.veljače 2014.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju na temelju članka 13. st. 1. Zakona 
o zaštiti od požara ( Narodne Novine broj: 92/10) 
članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik 
Šibensko- kninske županije br. 05/13) Općinsko 
vijeće Općine Tisno na svojoj 6. sjednici održanoj 
dana 10.veljače 2014.godine  donosi,

O D L U K U
o usvajanju Procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija za 
Općinu Tisno

Članak 1.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i teh-

noloških eksplozija za Općinu Tisno u tekstu koji je 
sastavni dio ove odluke. 

 Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 
 
KLASA: 363- 05/14-06.V/16 
UR.BROJ:2182/05-01/14-06.V/16 
Tisno,  10.veljače 2014.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

14.

15.
Na temelju članka 25. st.3. Zakona o komunal-

nom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pro-
čišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 , 94/13 i 153/13) 
i članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije» broj: 05/13), Općinsko 
vijeće Općine Tisno na svojoj 6. redovnoj  sjednici 
održanoj dana 10.veljače 2014.godine, donosi

ODLUKU 
o vrijednosti boda za obračun

komunalne naknade

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za obračun komunalne na-

knade za 2015.godinu iznosi 0,35 kuna, a jednaka je 
mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne 
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16.

Članak 1.            
Utvrđuju se cijene usluga u ustanovi „ Dom  za starije i nemoćne osobe Tisno“ u slijedećim iznosima:

1. Smještaj u dvokrevetnu sobu………………………………………......3.000,00 kuna
2. Smještaj u trokrevetnu sobu……………………………………….......2.900,00 kuna
3. Smještaj u četverokrevetnu sobu……………………………………....2.800,00 kuna
4. Dodatak za njegu teže pokretnog korisnika……………………….……200,00 kuna
5. Dodatak za njegu nepokretnog korisnika………………………………300,00 kuna
6. Dodatak za dijetalnu prehranu………………………………………… 200,00 kuna

Cijene usluga iz st.1. ovog članka utvrđuju se za jednomjesečno razdoblje. 

Na temelju članka 96.  Zakona o socijalnoj skr-
bi ( NN br. 157/13), članka 11. Odluke o osnivanju 
Doma za starije i nemoćne osobe Tisno (Službeni 
vjesnik Šibensko kninske- županije br. 3/13) i  članka 
32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šiben-
sko-kninske županije» br. 5/13),  Općinsko vijeće 

Općine Tisno na 6.redovnoj sjednici, održanoj dana 
10.veljače 2014.godine donosi,  

RJEŠENJE 
o visini cijena usluga u ustanovi „Dom za 

starije i nemoćne osobe Tisno“

površine stambenog prostora  prvoj zoni Općine Ti-
sno. 

Članak 2.
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunal-

ne naknade (Službeni vjesnik Šibensko- kninske žu-
panije br.15/13) stavlja se izvan snage.  

Članak 3.
Danom početka primjene ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komu-
nalne naknade (Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br. 11/11).

                                                      

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno, a pri-
mjenjuje se od 01.siječnja 2015.godine.

 
Klasa:363-05/14-06.V/02 
Urbroj:2181/05-01/14-06.V/02 
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 550-01/14-06.V/09
UR.BROJ:2182/05-01/14-06.V/09
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine 

                                    

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  TISNO
                                                                                                  
                                                                                                                  

Predsjednik:
                                                                                                                  

Petar Jakovčev, v.r.



SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNOStrana Broj 1 25. veljače 2014.18

Na temelju članka 15.  Zakona o ustanovama ( NN 
br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 32. Statuta 
Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije» br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno 
na 6. redovnoj sjednici, održanoj dana  10.veljače 
2014.godine donosi,

R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog 
ravnatelja javne ustanove

„Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“

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

vora Raića 1, imenuje se za privremenog ravnatelja 
javne ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Ti-
sno.      

                                    Članak 2. 

Privremeni ravnatelj je ovlašten pod nadzorom 
osnivača obaviti sve pripreme za početak rada javne 
ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Tisno, a 
posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, 
te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustano-
va. 

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 551-01/14-06.V/12
UR.BROJ:2182/05-01/14-06.V/12
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  TISNO
                                                                         

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

17.

18.

Na temelju članka 15.  Zakona o ustanovama ( NN 
br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 32. Statuta 
Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije» br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 
svojoj 6.redovnoj sjednici održanoj dana 10.veljače 
2014.godine  donosi, 

R J E Š E NJ E
o imenovanju privremenog 
ravnatelja javne ustanove

„Narodna knjižnica i čitaonica Tisno“ 

 Članak 1.            
Daniela Bilan, dipl.oecc.  iz  Jezera, Put Jamin 

12,imenuje se za privremenog ravnatelja javne usta-
nove  Narodna knjižnica i čitaonica Tisno.       

                                                       
 Članak 2. 

Privremeni ravnatelj je ovlašten pod nadzorom 
osnivača obaviti sve pripreme za početak rada javne 
ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, a po-
sebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te 
podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova. 

                                                                
Članak 3.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 612-01/14-06.V/05
UR.BROJ:2182/05-01/14-06.V/05
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  TISNO
                                                                                     

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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19.

20.

Na temelju članka 15.  Zakona o ustanovama ( 
NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 32. Statu-
ta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-knin-
ske županije» br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Ti-
sno na 6.redovnoj sjednici održanoj dana  10.veljače 
2014.godine donosi,

R J E Š E NJ E
o razrješenju privremenog 
ravnatelja javne ustanove

„Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“

Članak 1.            
Marijana Pavić, dipl.iur., iz Jezera, Jure Foretića 9, 

razrješuje se dužnosti privremenog ravnatelja javne 
ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Tisno.      

                                                      
Članak 2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 551-01/14-06.V/11
UR.BROJ:2182/05-01/14-06.V/11
U Tisnom, 10.veljače 2014.godine 

                                    
OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE  TISNO

                                                                                             
Predsjednik:

Petar Jakovčev, v.r. 

Na temelju članka 13. Odluke Općine Tisno o 
koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti 
(»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije broj 
11/11, 4/12 i 10/13)  i članka 32. Statuta Općine Ti-
sno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» 
broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 
5. redovnoj sjednici održanoj 16. prosinca 2013. go-
dine, donosi

ODLUKU 
o prikupljanju ponuda za obavljanje 

poslova dezinsekcije i preventivne
deratizacije javnih površina na području 

Općine Tisno putem ugovora
o obavljanju komunalnih poslova

Članak 1.
Odobrava se prikupljanje ponuda za poslove de-

zinsekcije i preventivne deratizacije javnih površina 
na području Općine Tisno za razdoblje od dvije go-
dine. 

Članak 2.

Temeljem ove Odluke prikupit će se ponude za 
poslove dezinsekcije i preventivne deratizacije jav-
nih površina na području Općine Tisno za razdoblje 
od dvije  godine.

Postupak javnog natječaja provesti će Povjeren-
stvo za provedbu javnog natječaja prema Odluci o 
komunalnim djelatnostima  („Službeni vjesnik Ši-
bensko kninske županije“ br. 11/11, 4/12 i 10/13), 
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 vjesniku Šibensko-kninske žu-
panije“ 

KLASA: 322-01/13- 05.V/19
URBROJ: 2182/05-01/13-05.V/19
Tisno, 16. prosinca 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik
Petar Jakovčev v.r.
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21.

22.

 Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pro-
čišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Za-
kona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)  
i članka 5. Odluke Općine Tisno o koncesijama za 
obavljanje komunalnih djelatnosti (»Službeni vije-
snik Šibensko kninske županije broj 11/11, 4/12 i 
10/13) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije broj 5/13,  Op-
ćinsko vijeće Općine Tisno, na 5. redovnoj  sjednici 
održanoj dana16. prosinca 2013.  godine donosi

ODLUKU 
o namjeri davanja koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području 

Općine Tisno

Članak 1.
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru 

davanja  koncesija za prijevoz pokojnika 
- broj koncesija:  2 
- po početnoj cijeni godišnje naknade od  1.000,00 

kn. 

Članak 2.

Rok trajanja  koncesije je 2 godine. 

Članak 3.
Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije 

ponude je najviša ponuđena naknada za koncesiju  

Članak 4.
Na sve ostale odredbe u obavijesti o namjeri da-

vanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesija-
ma („Narodne novine“ br. 143/12),  Zakon o javnoj 
nabavi („Narodne novine br. 9011 i 83/13) i Odluka 
Općine Tisno o koncesijama za obavljanje komunal-
nih djelatnosti (»Službeni vijesnik Šibensko kninske 
županije broj 11/11, 4/12 i  10/13)

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske žu-
panije“ 

Klasa: 363-01/13- 05.V/17
Ur. broj: 2182/05-01/13-05.V/17
Tisno, 16. prosinca 2013. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik 
Petar Jakovčev  v.r.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pro-
čišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 ), članka 21. Za-
kona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)  
i članka 5. Odluke Općine Tisno o koncesijama za 
obavljanje komunalnih djelatnosti (»Službeni vje-
snik Šibensko kninske županije broj 11/11, 4/12 i 
10/13) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije broj 5/13,  Op-
ćinsko vijeće Općine Tisno, na 5.   redovnoj sjednici 
održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU 
o namjeri davanja koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti  prijevoz 

pokojnika na području Općine Tisno

Članak 1.
Ovom odlukom Općina Tisno iskazuje namjeru dava-

nja  koncesija za prijevoz pokojnika 
- broj koncesija: 2 
- po početnoj cijeni godišnje naknade od   1.000,00 kn. 

Članak 2.
Rok trajanja  koncesije je dvije  godine. 

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 da-
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23.

24.

vanja koncesije primjenjuju se Zakon o koncesija-
ma („Narodne novine“ br. 143/12),  Zakon o javnoj 
nabavi („Narodne novine br. 9011 i 83/13) i Odluka 
Općine Tisno o koncesijama za obavljanje komunal-
nih djelatnosti (»Službeni vijesnik Šibensko kninske 
županije broj 11/11, 4/12 i 10/13).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske žu-

panije“ 

Klasa: 363-01/13 -05.V/18
Ur. broj: 2182/05-01/13-05.V/18
Tisno, 16. prosinca 2013.  godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik 
Petar Jakovčev  v.r.

Na temelju članka 13. Odluke Općine Tisno o 
koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti 
(»Službeni vjesnik Šibensko kninske županije broj 
11/11, 4/12 i 10/13)  i članka 32. Statuta Općine Ti-
sno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» 
broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 
5. redovnoj sjednici održanoj 16. prosinca 2013. go-
dine, donosi

ODLUKU 
o prikupljanju ponuda za obavljanje
poslova djelatnost lova, eutanazije i

zbrinjavanja pasa lutalica  na području 
Općine Tisno putem ugovora o obavljanju 

komunalnih poslova

Članak 1.
Odobrava se prikupljanje ponuda za poslove dje-

latnost lova, eutanazije i zbrinjavanja  pasa lutalica na 
području Općine Tisno za razdoblje od dvije godine. 

Članak 2.

Temeljem ove Odluke prikupit će se ponude za 
poslove djelatnost lova, eutanazije i zbrinjavanja 
pasa lutalica na području Općine Tisno za razdoblje 
od dvije  godine.

Postupak javnog natječaja provesti će Povjeren-
stvo za provedbu javnog natječaja prema Odluci o 
komunalnim djelatnostima  („Službeni vjesnik Ši-
bensko kninske županije“ br. 11/11, 4/12 i 10/13), 
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 vjesniku Šibensko-kninske žu-
panije“ 

 
Klasa: 322-01/13- 05.V/23
Ur. Broj: 2182/05-01/13- 05.V/23
Tisno, 16. prosinca 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik 
Petar Jakovčev v.r.

Na temelju članka 31. 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, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 
32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šiben-
sko-kninske županije» broj: 5/13), Općinsko vijeće 

Općine Tisno na svojoj 5.izvanrednoj sjednici odr-
žanoj dana 19.veljače 2014.godine, donosi

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama

odluke o komunalnom doprinosu
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Članak 1.
Mijenja se i dopunjuje članak 9. Odluke o ko-

munalnom doprinosu (»Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije« broj 9/13 i 15/13), na način da isti 
sada glasi:

Članak 9.
(1) Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 

dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunal-
nom doprinosu odjednom ili u obrocima za što će 
se prema izjavi stranke izdati rješenje o obročnoj 
otplati sa točno definiranim iznosima obroka i ro-
kovima (vremenskim periodima) do kojih rokova 
je pojedine obroke potrebno uplatiti, a sve prema 
odredbama ove Odluke. Stranka odnosno obveznik 
plaćanja komunalnog doprinosa dužan je u roku od 
15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti rješenja 
o komunalnom doprinosu zatražiti obročnu otplatu.

(2) Fizička osoba u funkciji investitora (obvezni-
ka), koja ima prebivalište na području Općine Ti-
sno najmanje 10 (deset) godina računajući od dana 
obračuna komunalnog doprinosa prema pristigloj 
projektnoj dokumentaciji u nadležnom Upravnom 
odjelu Općine Tisno, imaju pravo plaćanja komu-
nalnog doprinosa u 8 (osam) obroka kroz vrijeme od 
2 (dvije) godine, s time da niti jedan obrok ne može 
biti manji od 500,00 kuna.

(3) Pravne osobe ili obrti u funkciji investitora 
(obveznika), koji imaju sjedište na području Opći-
ne Tisno 5 (pet) i više godina, računajući od dana 
obračuna komunalnog doprinosa prema pristigloj 
projektnoj dokumentaciji u nadležnom Upravnom 
odjelu Općine Tisno, a što dokazuju izvodom iz po-
slovnog registra, imaju pravo plaćanja komunalnog 
doprinosa u 4 (četiri) obroka kroz vrijeme od 1 (jed-
ne) godine, s time da niti jedan obrok ne može biti 
manji od 1.000,00 (tisuću) kuna.

(4) Fizičke i pravne osobe u funkciji investitora 

(obveznika) koji nemaju prebivalište odnosno sjedi-
šte na području Općine Tisno (ili nemaju dovoljno 
dugo prebivalište odnosno sjedište na području Op-
ćine Tisno), imaju pravo plaćanja komunalnog do-
prinosa u 4 (četiri) obroka kroz vrijeme od 1 (jedne) 
godine, s time da niti jedan obrok ne može biti manji 
od 1.000,00 (tisuću) kuna. Isti model plaćanja vrijedi 
i za sve ostale slučajeve koji nisu definirani odredba-
ma ove Odluke.

(5) Na nepravovremeno uplaćene iznose komu-
nalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini 
propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose jav-
nih prihoda.

(6) Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog do-
prinosa ne uplati iznos(e) komunalnog doprinosa u 
rokovima prema odredbama iz stavka 1.ovog članka 
isti će se naplatiti prisilnim putem.

(7) Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog do-
prinosa ne uplati iznos obroka komunalnog dopri-
nosa u za to definiranom roku odnosno do defini-
ranog roka određenog Rješenjem o obročnoj otplati 
komunalnog doprinosa, naplata prisilnim putem iz-
vršit će se na cjelokupni preostali iznos komunalnog 
doprinosa.“

Članak 2.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasniku Općine Tisno”.

KLASA: 363-05/14-05.izv.V/01
UR.BROJ: 2182/05-01/14-05.izv.V/01
Tisno, 19. veljače 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik: 
        Petar Jakovčev, v.r.
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II.
NAČELNIK 

OPĆINE  TISNO

1.

2.

   Na temelju članka 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, 
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 42. Statuta Općine 
Tisno načelnik Općine Tisno, a u svezi sa člankom 
38 i 41. Statuta Ustanove dječji vrtići „Vrapčić“ Tisno 
od dana 17.listopada 2000.godine, načelnik Općine 
Tisno donosi slijedeće, 

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća 
ustanove dječji vrtići „Vrapčić“ Tisno

Članak 1.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Tisno 

kao predstavnici Općine Tisno (osnivača) imenuju 
se:

1. Kristijan Jareb,

2. Karlo Klarin i
3. Davor Antić                     
                                                                   

 Članak 2.
Dosadašnji imenovani članovi upravnog vijeća 

predstavnici Općine Tisno (osnivača) razrješuju se 
dužnosti uslijed isteka mandata na koje su imeno-
vani.

 Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 
                                                                                                  

KLASA: 080/14-254
URBROJ: 2182/05-02/14- 01
Tisno,  03.veljače 2014.godine

Načelnik:                                                                                                
Ivan Klarin, v.r

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o služ-
benicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08) i članka 
42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko 
kninske županije br. 5/13) donosi,

PLAN PRIJMA 
u službu u upravne odjele Općine

Tisno za 2014.godinu

Članak 1.
Ovim planom prijma u službu utvrđuje se plan 

prijma službenika i namještenika u upravne odjele 

Općine Tisno za 2014.godinu ( kratkoročni plan).

Članak 2.
Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu 

Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br.: 6/11, 6/13 i 7/13)  u upravnim odjelima 
Općine Tisno predviđeno: 12 radnih mjesta od kojih 
je 9 radnih mjesta popunjeno na neodređeno vrije-
me, a 3 radna mjesta su nepopunjena.

Članak 3.
U upravne odjele Općine Tisno ne predviđa se 

prijam službenika, namještenika ni vježbenika u 
2014.godini osim u slučaju potrebe prijma u službu 
na određeno vrijeme (ne i vježbenika) i popune rad-
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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

nog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donoše-
nja plana za tekuću godinu.

         
Članak 4.

Načelnik Općine Tisno može donijeti izmjenu 
Plana prijma u službu u suradnji sa pročelnicima 
upravnih odjela ako se ukažu nove potrebe popune 
radnih mjesta, a na temelju obrazloženih zahtjeva 
koji moraju biti usklađeni s proračunom Općine Ti-
sno za 2014.godinu odnosno s njegovim izmjenama 
i dopunama.

Članak 5.
Ovaj Plan prijma u službu stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Tisno. 

KLASA: 100-01/14- 132
URBROJ: 2182/05-02/14-01
Tisno,  20. siječnja 2014.godine 

Načelnik:
Ivan Klarin, v.r.


