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Na temelju  članka 7. i 13.  Zakona o ustanovama 
( NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. toč-
ka 1., članka 8. i članka 9. st. 3. Zakona o predškol-
skom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07, 
94/13) te članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije broj: 5/14) Op-
ćinsko vijeće Općine Tisno na 20. sjednici održanoj 
dana  10.kolovoza 2015.godine donijelo je

ODLUKA
 o osnivanju ustanove 

„Dječji vrtić Spužvica“

Članak 1. 
Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno, 

OiB:00699288369 ( u daljnjem tekstu: Osnivač) osni-
vač je  Dječjeg vrtića Spužvica (u daljnjem tekstu: 
Dječji vrtić) kao javne ustanove za predškolski odgoj 
i obrazovanje. 

Dječji vrtić ima svojstvo pravne osobe, a upi-
san je u Sudski registar ustanova kod trgovač-
kog suda u Zadru Stalne službe u Šibeniku pod  
MBS:060001237.

Članak 2.
Dječji vrtić  pravni je slijednik ustanove Dječji 

vrtići Vrapčić  koji je osnovan Odlukom o osnivanju 
ustanove za predškolski odgoj „Dječji vrtići Vrapčić“ 
Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br. 11/94). 

Članak 3.
Naziv ustanove glasi: Dječji vrtić Spužvica. 
Sjedište Dječjeg vrtića je:  Put Luke 2b, Tisno. 

Članak 4.
Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgo-

ja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi od 
navršenih 12 ( dvanaest) mjeseci života do polaska u 
osnovnu školu. 

Članak 5.
Dječji vrtić u svom sastavu ima tri vrtića i to:
1. dječji vrtić „Spužvica“, Tisno, Put Luke 2B, 
2. dječji vrtić „Ribica“, Jezera, Don Antuna 

Božića 2A,
3. dječji vrtić „Školjkica“, Betina, Zdrače 19.

Članak 6. 

U okviru svoje djelatnosti u Dječjem vrtiću ostva-
rivati će se slijedeći programi:

- redoviti  programi njege, odgoja, obrazova-
nja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 
djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni ra-
zvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima 
i sposobnostima,

- programi za djecu rane i predškolske dobi s 
teškoćama u razvoju,

- programi za darovitu djecu rane i predškol-
ske dobi,

- program predškole obavezan za svu djecu u 
godini prije polaska u osnovnu školu,

- programi ranog učenja stranih jezika i drugi 
programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sport-
skog sadržaja.

Djelatnost Dječjeg vrtića ostvaruje se na teme-
lju programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja 
predškolske djece kojeg donosi ministar znanosti, 
obrazovanja i sporta, te u skladu  s programom mje-
ra zdravstvene zaštite i normativima prehrane djece 
predškolske dobi koje donosi ministar nadležan za 
zdravstvo.

  Dječji vrtić „Spužvica“ će u sklopu svoje dje-
latnosti provoditi :

- redoviti 10,5 satni program za djecu u dobi 
od 1-3 godine,

- redoviti 10,5 satni program za djecu u dobi 
od 3-7 godina,

- redoviti 5,5 satni program za djecu od 3-7 
godina.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u 
skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve 
sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standar-
du  predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/98 i 
90/10).

Članak 7.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. 
Upravno vijeće ima 5 (pet) članova. 3 (tri) člana 

imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, 1 (jednog) 
člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali 
članovi upravnog vijeća biraju se tajnim glasova-
njem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg 
vrtića. 

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 (četiri) 
godine. 

Način izbora, odnosno imenovanja članova 

Upravnog vijeća, način rada i donošenje odluka  
utvrditi će se Statutom Dječjeg vrtića te poslovnikom 
Upravnog vijeća. 

Članak 8.
Upravno vijeće kao upravno tijelo obavlja slijede-

će poslove:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđi-

vanju nekretnina Dječjeg vrtića po uvjetima propi-
sanim ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića, uz 
suglasnost Osnivača,

- uz suglasnost Osnivača odlučuje o stjecanju, 
opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine čija 
pojedinačna vrijednost prelazi 40.000,00 kuna, 

- uz suglasnost Osnivača donosi Statut i Pravil-
nik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 
vrtića,

- uz suglasnost Osnivača, odlučuje o upisu 
djece i mjerilima upisa,

- predlaže Osnivaču statusne promjene Dječ-
jeg vrtića,

- predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg 
vrtića,

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog od-
nosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno 
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

- obavlja druge poslove predviđene ovom Od-
lukom i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 9.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg 

vrtića.
Članka 10.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana 
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog 
suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u 
djelatnosti predškolskog odgoja. 

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koje 
raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa 
zakonom i statutom. 

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijed-
log Upravnog vijeća Dječjeg vrtića. 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. ista osoba 
može biti ponovno imenovana.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili 
nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se 
ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju po-
novljenog natječaja imenovati će se vršitelj dužnosti 
ravnatelja, najdulje  na vrijeme od godine dana. 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imeno-
vana osoba koja ispunjava uvjete za ravnatelja. 

Članak 11.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama 
ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

- predlaže godišnji plan i program rada, 
- brine se za provođenje odluka upravnog vije-

ća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela, 
- obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlu-

kom i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 12.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko  

vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni 

suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju pro-
gram predškolskog odgoja u  Dječjem vrtiću. 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana 
i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostva-
rivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima 
rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge 
stručne poslove utvrđene zakonom, ovom Odlukom 
te Statutom Dječjeg vrtića. 

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća po-
bliže se određuje Statutom Dječjeg vrtića. 

Članak 13.
Potrebna financijska sredstva za rad Dječjeg vrtića 

osiguravaju se iz slijedećih izvora:
- proračuna Osnivača,
- uplate roditelja- korisnika usluga,
- iz drugih izvora sukladno zakonu.
Poslovni prostor za obavljanje djelatnosti osigura-

va Osnivač.
Sredstva za nabavu opreme i didaktičkih sredsta-

va za obavljanje djelatnosti prema Državnom peda-
goškom standardu predškolskog odgoja i obrazova-
nja osigurava Osnivač u svojem proračunu i Dječji 
vrtić u financijskom planu. 

Članka 14.
Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, 

stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih 
izvora čine imovinu Dječjeg vrtića.

Ako Dječji vrtić iz svog poslovanja ostvari dobit, 
ona će se koristiti  isključivo za obavljanje i razvoj 
djelatnosti Dječjeg vrtića u skladu s ovom Odlukom 
i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 15.
Dječji vrtić za obveze odgovara cijelom svojom 

imovinom.
Osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgo-

vara za njezine obveze.

1.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE  TISNO
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Članak 16.
Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača 

steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine bez obzira na 
vrijednost. 

Članak 17.
Dječji vrtić će obavljati svoju djelatnost na teme-

lju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za 
svaku pedagošku godinu. 

U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i 
obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi rade odgojni- obrazov-
ni radnici koji imaju stručnu spremu i druge uvjete 
propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazo-
vanju i propisima donesenima na temelju tog zakona, 
položen stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposob-
nost za obavljanje tih poslova. 

Odgojno – obrazovni radnici Dječjeg vrtića iz st. 2. 
ovog članka su:

- odgojitelji djece od prve godine do polaska u 
osnovnu školu s višom stručnom spremom,

- medicinska sestra s višom stručnom spremom,
- pedagog, psiholog i defektolog s visokom 

stručnom spremom,
- učitelj i odgojitelj za kraće programe s višom 

ili visokom stručnom spremom. 

Članak 18.
Radni odnos u Dječjem vrtiću zasniva se ugovo-

rom o radu na temelju natječaja, a odluku o objavi 
natječaja donosi Upravno vijeće. 

Članak 19.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustroj-

stvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste 
i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja 
usluga, rado vrijeme Dječjih vrtića, javnost rada te 
druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslo-
vanje Dječjeg vrtića.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje 
ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg 
vrtića kao javne službe.

Statut Dječjeg vrtića i Pravilnik o unutarnjem  
ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće uz 
prethodno suglasnost Osnivača. 

Druge opće akte donosi Upravno vijeće u skladu 
s zakonom i Statutom ako zakonom ili Statutom nije 
propisano da ih donosi ravnatelj ili Odgojiteljsko 
vijeće.

Članak 20.
Dječji vrtić je javna ustanova za provođenje orga-

niziranog oblika odgojno- obrazovnog rada s djecom 
rane i predškolske dobi koja se osniva na neodređe-
no vrijeme. 

Članak 21.
Dječji vrtić se kao ustanova obvezuje redovito 

obavljati djelatnost za koju je osnovana te najma-
nje jedanput godišnje izvješćivati Osnivača o radu i 
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića.

Osnivač se obvezuje poduzimati sve potrebne 
aktivnosti za razvoj Dječjeg vrtića.

Članak 22.
Dječji vrtići je dužan pravodobno i istinito oba-

vještavati javnost o obavljanje svoje djelatnosti za 
koju je osnovan, na način određen Statutom suklad-
no zakonu i ovoj Odluci.

Članak 23.
Dječji vrtići se može pripojiti drugoj ustanovi 

predškolskog odgoja kao njegova podružnica, a 
može osnovati i svoje podružnice. 

Odluku o pripajanju kao i odluku o osnivanju 
podružnica donosi Osnivač u skladu s odredbama 
Zakona o ustanovama. 

Članak 24.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima 

i na način propisan Zakonom o ustanovama i Zako-
nom o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Članak 25.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka  o osnivanju ustanove za predškolski 
odgoj „Dječji vrtići Vrapčić“ Općine Tisno ( Služ-
beni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 11/94 i 
Službeni glasnik Općine Tisno br.5/14). 

Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:601-02/15-20.V/01
URBROJ:2182/05-01/15-20.V/01
Tisno, 10. kolovoza 2015.godine 

OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO
Predsjednik:

Petar Jakovčev

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o predškol-
skom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj: 
10/97,107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i 
članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vjesnik 
Šibensko- kninske županije br: 5/13) Općinsko vijeće 
Općine Tisno na 20. sjednici održanoj dana  10.kolo-
voza 2015.godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području 

Općine Tisno

i. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine 

Tisno utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i 
obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog 
odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, 
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne 
skrbi za djecu rane i predškolske dobi.

Članak 2.
Općina Tisno ima pravo i obvezu odlučivati o 

potrebama i interesima građana na svojem području 
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškol-
skog odgoja i obrazovanja.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka 
ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za 
djecu s područja Općine Tisno u ustanovama predš-
kolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene 
redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planira-
nim sredstvima u Proračunu Općine Tisno, za tekuću 
godinu.

ii. PLAN MREŽE DJEČJiH VRTiĆA

Članak 3.
Na području Općine Tisno djelatnost predškol-

skog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić „Spu-
žvica“ kojem je osnivač Općina Tisno.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Tisno  
čini Dječji vrtić „ Spužvica“ koji obavlja svoju djelat-
nost na 3 lokacije i to:

 

Članak 4.
Područja Općine Tisno na kojima se mogu osni-

vati ustanove predškolskog odgoja jesu sva područja 
na kojima je prostorno-planskim dokumentima 
Općine Tisno predviđena gradnja takvih objekata ili 
na kojima postoji mogućnost prenamjene građevina 
u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 5.
Mreža dječjih vrtića Općine Tisno može se proši-

rivati otvaranjem novih područnih objekata, izdvoje-
nih lokacija u skladu s odredbama Državnog peda-
goškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  
(„Narodne novine“ broj:63/08 i 90/10), odnosno 
osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zako-
nom predviđenih osnivača.

iii. SUFiNANCiRANJE PROGRAMA 
DJEČJiH VRTiĆA

Članak 6.
Općina Tisno, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 41. Dr-
žavnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja 
i naobrazbe, kao osnivač Dječjeg vrtića „Spužvica“ u 
svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje 
ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića 
sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine 
Tisno, za tekuću godinu.

Članak 7.
Općina Tisno sufinancira troškove smještaja djece 
u redovnim programima dječjih vrtića iz članka 3. 
ovog Plana sukladno odredbama važeće Odluke o 
utvrđivanju ekonomske cijene boravka djece u Dječ-
jem vrtiću  „Spužvica“  i važeće Odluke o utvrđivanju 
mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje 

2.
CENTRALNi VRTiĆ - 

DJEČJi VRTiĆ  
„SPUŽViCA“

  Put Luke 
2/B, Tisno

OPĆiNA 
TiSNO

iZDVOJENA LOKA-
CiJA – DJEČJi VRTiĆ  „ 

RiBiCA“

  Don Antuna 
Božića 2/A

IZDVOJENA LOKACIJA 
– DJEČJI VRTIĆ „ 

ŠKOLJKICA“

     Zdrače 19, 
Betina
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javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i 
naobrazbe u Općini Tisno kojima se uređuje financi-
ranje djelatnosti predškolskog odgoja.

Općina Tisno može proračunskim sredstvima su-
financirati i posebne odnosno alternativne programe 
sukladno Proračunu.

Članak 8.
Općina Tisno će po zahtjevu roditelja za svako 

dijete s prebivalištem na području Općine Tisno, 
koje po prijavi na javni natječaj za upis u Dječji vrtić 
„Spužvica“, nije ostvarilo upis za tekuću pedagošku 
godinu, sufinancirati troškove smještaja djeteta u re-
dovnom programu dječjeg vrtića na području drugih 
jedinica lokalne samouprave temeljem planiranih 
proračunskih sredstava. 

iV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Ovaj Plan dostavlja se Županiji Šibensko-kninskoj 

radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na 
području Šibensko – kninske županije.

Članak 10.
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine 

Tisno stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Tisno“.

KLASA: 601-01/15-20.V/02
URBROJ: 2182/05-01/15-20.V/02
Tisno, 10. kolovoza 2015.goidne     

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 s člankom 25. Statuta Doma za starije oso-
be Tisno od dana  14.srpnja 2015.godine, Općinsko 
vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 10. kolovoza  2015.godine  donosi,

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o radu 
Doma za starije osobe Tisno

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na 

prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije osobe 

Tisno od dana 14.srpnja 2015.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: 551-05/15-20.V/03
UR.BROJ:2182/05-01/15-20.V/03
Tisno, 10.kolovoza 2015.godine  

                                                           
OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO

                           
Predsjednik:

                     Petar Jakovčev,v.r.

3.

Na temelju članka 32.  Statuta Općine Tisno ( 
Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 
), a u svezi s člankom 25. Statuta Doma za starije oso-
be Tisno od dana  14.srpnja 2015.godine, Općinsko 
vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 10. kolovoza  2015.godine  donosi,

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na pri-

jedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i sistematizaciji radnih mjesta u Domu za 

starije osobe Tisno 

4.

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost 

na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta u Domu za starije osobe 
Tisno od dana 14. srpnja 2015.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: 551-05/15-20.V/04
UR.BROJ:2182/05-01/15-20.V/04
Tisno, 10.kolovoza 2015.godine  

                                                           
OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO

                                                      Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

5.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom ure-

đenju (“Narodne novine”, 153/13) i članka 32. Statuta 
Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 
svojoj 20. sjednici održanoj dana 10.kolovoza 2015.
godine donijelo je 

ODLUKU o izradi 
III. izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja Općine Tisno

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi iii. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Tisno (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i 14/09 i 

“Službeni glasnik Općine Tisno”, 2/14).

i. PRAVNA OSNOVA
Članak 2.

Pravna osnova za izradu iii. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u daljnjem 

tekstu: “Plan”) je:
• Zakon o prostornom uređenju (“Narodne 

novine”, 153/13)
• Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartograf-

skih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova (“Narodne 
novine”, 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao 
važiti) i 9/11)

• Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Služ-
beni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i 14/09 
i “Službeni glasnik Općine Tisno”, 2/14).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovin-
sko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje 
te komunalne poslove Općine Tisno.

ii. RAZLOZi iZRADE iZMJENA i DOPUNA 
PLANA

Članak 3.
U praksi se dio odredbi pokazao kako problema-

tičan ili neprimjeren određenim dijelovima naselja. 
Manji broj grešaka i neusklađenosti uzrokovao je 
dvojbene i nejasne situacije. Ovim izmjenama spo-
menuti problemi nastojati će se riješiti.

iii. OBUHVAT PLANA
Članak 4.

Obuhvat izmjena i dopuna odnosi se na veći broj 
članaka Odredbi za provođenje vezanih za korekcije 
koeficijente izgrađenosti (Kig) i iskoristivosti (Kis), 

udaljenosti od međe, visine građevine, visine ograda 
i podzida, postavljanje solarnih panela, gradnje izvan 
građevinskog područja, izračuna parkirališnih potre-
ba (mjesta), manji zahvati na pomorskom dobru i sl. 

te ispravci manjih grešaka i neusklađenosti.

iV. OCJENA STANJA U PROSTORU 
OBUHVATA PLANA

Članak 5.
izmjene i dopune odnose se samo na tekstualni 

dio Plana (Odredbe za provođenje) što se referira na 
gradnju na gotovo čitavoj površini plana.

V. CiLJEVi i PROGRAMSKA 
POLAZiŠTA PLANA

Članak 6.
Osnovni cilj ovih izmjena i dopuna je korekcija 

odredbi koje su se u praksi pokazale problematične ili 
neprimjerene određenim dijelovima naselja. ispravak 

manjih grešaka i neusklađenosti trebao bi spriječiti 
dvojbene i nejasne situacije u provedbi.

Vi. POPiS POTREBNiH STRUČNiH PODLOGA 
POTREBNiH ZA iZRADU PLANA

Članak 7.
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna 

izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristi-
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ti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te 
dokumentacija prostora koju iz područja svog djelo-
kruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim 
propisima.

Vii. NAČiN PRiBAVLJANJA STRUČNiH 
RJEŠENJA
Članak 8.

Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi 
ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na 

temelju kojeg će se provesti javna rasprava.

Viii. VRSTA i NAČiN PRiBAVLJANJA 
KATASTARSKiH PLANOVA i 

ODGOVARAJUĆiH POSEBNiH GEODETSKiH 
PODLOGA

Članak 9.
izmjena kartografskih prikaza nije planirana.

iX. POPiS TiJELA i OSOBA ODREĐENiH 
POSEBNiH PROPiSiMA KOJA DAJU ZAHTJEVE 

(PODACi, PLANSKE SMJERNiCE, i PROPiSNi 
DOKUMENTi) ZA iZRADU PLANA iZ SVOG 

DJELOKRUGA, TE DRUGiH SUDiONiKA KOJi ĆE 
SUDJELOVATi U iZRADi PLANA

Članak 10.
Zahtjevi za izradu Plana zatražiti će se od sljedećih 

javnopravnih tijela:
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređe-

nja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Repu-
blike Austrije 20, 10000 Zagreb

• Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj 
županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko pravne 
poslove, Vladimira Nazora 1, Šibenik

• Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 
Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 14, 
22000 Šibenik

• Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje i gradnju, Kralja Zvonimira 16, 
22000 Šibenik

• Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za 
pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića i, br.2, 
22000 Šibenik

• Ministarstvo pomorstva, prometa i infra-
strukture, Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje 
Tuđmana 8, 22000 Šibenik

• Ministarstvo pomorstva, prometa i infra-
strukture, Lučka kapetanija Šibenik, ispostava Tisno, 
22240 Tisno

i drugih sudionika čije je sudjelovanje propisano 
Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 

153/13) i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade poka-
že potrebnim.

X. ROK ZA iZRADU PLANA ODNOSNO 
NJEGOViH POJEDiNiH FAZA

Članak 11.
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka 

obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili 
dokumente iz područja svoje nadležnosti je 15 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 uređe-
nju (“Narodne novine”, 153/13).

Xi. ZABRANA i VRiJEME TRAJANJA 
ZABRANE iZDAVANJA AKATA KOJiMA SE 

ODOBRAVAJU ZAHVATi U PROSTORU TiJEKOM 
iZRADE i DONOŠENJA PLANA

Članak 12.
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja 

akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tije-
kom izrade i donošenja Plana.

Xii. iZVORi FiNANCiRANJA iZRADE PLANA
Članak 13.

izrada Plana će se u cijelosti financirati iz proraču-
na Općine Tisno.

Xiii. PRiJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
• Tijelima i osobama određenim posebnim 

propisima navedenim člankom 10. ove Odluke i
• Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica 

Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

KLASA:350-02/15-20.V/05
URBROJ:2182/05-01/15-20.V/05
Tisno, 10.kolovoza 2015.godine 

OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO
Predsjednik:

Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju (“Narodne novine”, 153/13), članka 109. 
Prostornog plana uređenja Općine Tisno (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i 14/09 i 
“Službeni glasnik Općine Tisno”, 2/14) i članka 32. 
Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, 05/13) Općinsko vijeće Općine Ti-
sno na svojoj 20. sjednici održanoj dana  10. kolovoza  
2015. godine donijelo je

ODLUKU 
o izradi II. izmjena i dopuna 

urbanističkog plana uređenja sjeverni dio 
naselja Jezera

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi ii. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio naselja 
Jezera (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” 

11/11 i “Službeni glasnik Općine Tisno” 3/15).

i. PRAVNA OSNOVA
Članak 2.

Pravna osnova za izradu ii. izmjena i dopuna Ur-
banističkog plana uređenja Sjeverni dio naselja Jezera 

(u daljnjem tekstu Plan) je:
• Zakon o prostornom uređenju (“Narodne 

novine”, 153/13)
• Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartograf-
skih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova (“Narodne 

novine” 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao 
važiti) i 9/11)

• Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Služ-
beni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i 14/09 

i “Službeni glasnik Općine Tisno”  2/14).
• Urbanistički plana uređenja sjeverni dio nase-

lja Jezera (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske župa-
nije”, 11/11 i “Službeni glasnik Općine Tisno” 3/15)

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovin-
sko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje 

te komunalne poslove Općine Tisno.

ii. RAZLOZi iZRADE iZMJENA i 
DOPUNA PLANA

Članak 3.
Osnovni razlog izrade Plana je ugrađivanje u Plan 

odredbi koje se mijenjaju kroz iii. izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u izradi) 
te ispravak manjih grešaka i neusklađenosti uočenih 

tokom provedbe plana.
Sukladno navedenom planirana je izmjena Odred-

bi za provođenje dok kartografski prikazi ostaju 
nepromijenjeni.

iii. OBUHVAT PLANA
Članak 4.

Površina obuhvata Plana određena je na karto-
grafskim prikazima Prostornog plana uređenja Opći-
ne Tisno i iznosi 19 ha. Ovim izmjenama planirano je 
mijenjanje samo Odredbi za provođenje.

iV. OCJENA STANJA U PROSTORU 
OBUHVATA PLANA

Članak 5.
izmjene i dopune odnose se sam na tekstualni dio 

Plana (Odredbe za provođenje).

V. CiLJEVi i PROGRAMSKA 
POLAZiŠTA PLANA

Članak 6.
Odredbe koje se mijenjaju kroz iii. izmjene i 

dopune PPUO Tisno (u izradi) mogu se primijeniti 
u okviru UPU-a Sjeverni dio naselja Jezera jedino 
kroz njegove izmjene i dopune, a uzevši u obzir velik 
interes za gradnju unutar obuhvata Plana pristupilo 
se paralelnoj izradi. 

ispravak manjih grešaka i neusklađenosti trebao bi 
spriječiti dvojbene i nejasne situacije u provedbi.

Vi. POPiS STRUČNiH PODLOGA 
POTREBNiH ZA iZRADU PLANA

Članak 7.
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna 

izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristi-
ti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te 
dokumentacija prostora koju iz područja svog djelo-
kruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim 
propisima.

Vii. NAČiN PRiBAVLJANJA 
STRUČNiH RJEŠENJA

Članak 8.
Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi 

ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na 
temelju kojeg će se provesti javna rasprava.

Viii. VRSTA i NAČiN PRiBAVLJANJA KA-
TASTARSKiH PLANOVA i ODGOVARAJUĆiH 

POSEBNiH GEODETSKiH PODLOGA
Članak 9.

izmjena kartografskih prikaza nije planirana.

6.
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iX. POPiS TiJELA i OSOBA ODREĐENiH 
POSEBNiH PROPiSiMA KOJA DAJU ZAHTJEVE 

(PODACi, PLANSKE SMJERNiCE, i PROPiSNi 
DOKUMENTi) ZA iZRADU PLANA iZ SVOG 

DJELOKRUGA, TE DRUGiH SUDiONiKA KOJi ĆE 
SUDJELOVATi U iZRADi PLANA

Članak 10.
Zahtjevi za izradu Plana zatražiti će se od sljedećih 

javnopravnih tijela:
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređe-

nja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Repu-
blike Austrije 20, 10000 Zagreb

• Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj 
županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko pravne 
poslove, Vladimira Nazora 1, Šibenik

• Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 
Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 14, 
22000 Šibenik

• Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje i gradnju, Kralja Zvonimira 16, 
22000 Šibenik

• Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za 
pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića i, br.2, 
22000 Šibenik.

X. ROK ZA iZRADU PLANA ODNOSNO 
NJEGOViH POJEDiNiH FAZA

Članak 11.
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka 

obvezne dostaviti zahtjeve iz područja svoje nadlež-
nosti je 15 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 uređe-
nju (“Narodne novine”, 153/13).

Xi. ZABRANA i VRiJEME TRAJANJA ZABRA-
NE iZDAVANJA AKATA KOJiMA SE ODOBRAVA-
JU ZAHVATi U PROSTORU TiJEKOM iZRADE i 

DONOŠENJA PLANA

Članak 12.
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja 

akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tije-
kom izrade i donošenja Plana.

Xii. iZVORi FiNANCiRANJA iZRADE PLANA

Članak 13.
izrada Plana će se u cijelosti financirati iz proraču-

na Općine Tisno.

Xiii. PRiJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
• Tijelima i osobama određenim posebnim 

propisima navedenim člankom 10. ove Odluke i
• Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica 

Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

KLASA:350-02/15-20.V/06
URBROJ:2182/05-01/15-20.V/06
Tisno,10.kolovoza 2015.godine 

OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO
Predsjednik: 

Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju (“Narodne novine”, 153/13), članka 109. 
Prostornog plana uređenja Općine Tisno (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i 14/09 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 20. sjednici održanoj  10. kolovoza 2015.
godine donijelo je

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

Betina – Pačipolje

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urba-

7.

nističkog plana uređenja obalno područje naselja 
Betina – Pačipolje (“Službeni vjesnik Šibensko-knin-
ske županije”, 11/11).

i. PRAVNA OSNOVA
Članak 2.

Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna Ur-
banističkog plana uređenja obalno područje naselja 
Betina – Pačipolje (u daljnjem tekstu Plan) je:

• Zakon o prostornom uređenju (“Narodne 
novine”, 153/13),

• Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartograf-
skih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova (“Narodne 
novine”, 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao 
važiti) i 9/11)

• Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Služ-
beni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i 14/09 
i “Službeni glasnik Općine Tisno”, 2/14)

• Urbanistički plana uređenja obalno područje 
naselja Betina – Pačipolje (“Službeni vjesnik Šiben-
sko-kninske županije”, 11/11).

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovin-
sko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje 
te komunalne poslove Općine Tisno.

ii. RAZLOZi iZRADE iZMJENA i 
DOPUNA PLANA

Članak 3.
Razlog izrade Plana je usklađenje s izmjenama 

i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno 
(uključivo proširenje obuhvata) te analiza i eventu-
alna korekcija rješenja uređenja obalne prometnice i 
kupališta sukladno projektnoj dokumentaciji u izradi.

Sukladno navedenom planirana je izmjena Odred-
bi za provođenje i kartografskih prikaza.

iii. OBUHVAT PLANA
Članak 4.

Površina obuhvata Plana određena je na kar-
tografskim prikazima Prostornog plana uređenja 
Općine Tisno i iznosi 40,4 ha od čega 19.5 ha otpada 
na akvatorij.

iV. OCJENA STANJA U PROSTORU 
OBUHVATA PLANA

Članak 5.
Obalno područje naselja Betina – Pačipolje koje je 

obuhvaćeno ovim izmjenama i dopunama Plana naj-
većim dijelom je izgrađeno i komunalno opremljeno. 

Neizgrađeni dijelovi nalaze se uglavnom na području 
koje je posljednjim izmjenama Prostornog plana ure-
đenja Općine Tisno ušlo u građevinsko područje.

V. CiLJEVi i PROGRAMSKA 
POLAZiŠTA PLANA

Članak 6.
Prilikom izrade osnovnog plana i kroz njegovu 

provedbu uočeno je niz odredbi PPUO Tisno koje su 
morale biti ugrađene u UPU, a u praksi su bile nepro-
vedive ili značajno otežavale postizanje kvalitetnih 
prostornih rješenja (minimalne površine građevnih 
čestica, udaljenost od regulacijskog pravca i sl.). Na-
vedeno je dodatno potencirano detaljnom razradom 
površina kroz PPUO Tisno. izmjenama i dopunama 
PPUO Tisno stječu se uvjeti da se spomenuti pro-
blemi riješe kroz izmjene i dopune Plana. ispravak 
manjih grešaka i neusklađenosti trebao bi spriječiti 
dvojbene i nejasne situacije u provedbi.

Vi. POPiS STRUČNiH PODLOGA POTREBNiH 
ZA iZRADU PLANA

Članak 7.
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna 

izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristi-
ti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te 
dokumentacija prostora koju iz područja svog djelo-
kruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim 
propisima.

Vii. NAČiN PRiBAVLJANJA STRUČNiH 
RJEŠENJA
Članak 8.

Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi 
ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na 
temelju kojeg će se provesti javna rasprava.

Viii. VRSTA i NAČiN PRiBAVLJANJA KA-
TASTARSKiH PLANOVA i ODGOVARAJUĆiH 

POSEBNiH GEODETSKiH PODLOGA
Članak 9.

izmjene i dopune Plana izraditi će se na digitalnim 
katastarskim podlogama korištenim prilikom izrade 
osnovnog Plana, a u dijelovima koji su u međuvreme-
nu nadopunjeni koristit će se nadopunjene podloge.

iX. POPiS TiJELA i OSOBA ODREĐENiH 
POSEBNiH PROPiSiMA KOJA DAJU ZAHTJEVE 

(PODACi, PLANSKE SMJERNiCE, i PROPiSNi 
DOKUMENTi) ZA iZRADU PLANA iZ SVOG 

DJELOKRUGA, TE DRUGiH SUDiONiKA KOJi ĆE 
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SUDJELOVATi U iZRADi PLANA

Članak 10.
Zahtjevi za izradu Plana zatražiti će se od sljedećih 

javnopravnih tijela:
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređe-

nja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Repu-
blike Austrije 20, 10000 Zagreb

• Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj 
županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko pravne 
poslove, Vladimira Nazora 1, Šibenik

• Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 
Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 14, 
22000 Šibenik

• Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje i gradnju, Kralja Zvonimira 16, 
22000 Šibenik

• Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za 
pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića i, br.2, 
22000 Šibenik

• Ministarstvo pomorstva, prometa i infra-
strukture, Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje 
Tuđmana 8, 22000 Šibenik

• Ministarstvo pomorstva, prometa i infra-
strukture, Lučka kapetanija Šibenik, ispostava Tisno, 
22240 Tisno

• Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava 
za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

• Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička 
cesta 80/7, 10000 Zagreb

• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split

• 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 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

• Hrvatska regulatorna agencija za mrežne dje-
latnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 
Zagreb.

X. ROK ZA iZRADU PLANA ODNOSNO 
NJEGOViH POJEDiNiH FAZA

Članak 11.
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka 

obvezne dostaviti zahtjeve iz područja svoje nadlež-
nosti je 15 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 uređe-
nju (“Narodne novine”, 153/13).

Xi. ZABRANA i VRiJEME TRAJANJA 
ZABRANE iZDAVANJA AKATA KOJiMA SE 

ODOBRAVAJU ZAHVATi U PROSTORU TiJEKOM 
iZRADE i DONOŠENJA PLANA

Članak 12.
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja 

akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tije-
kom izrade i donošenja Plana.

Xii. iZVORi FiNANCiRANJA iZRADE PLANA
Članak 13.

izrada Plana će se u cijelosti financirati iz proraču-
na Općine.

Xiii. PRiJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

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.

Članak 15.
Sukladno članku 87., stavku 2. Zakona o prostor-

nom uređenju (“Narodne novine”, 153/13), donoše-
njem i stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja obalno područje naselja Betina – Pa-
čipolje (“Službeni glasnik Općine Tisno”, 5/14).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

KLASA:350-02/15-20.V/07
URBROJ:2182/05-01/15-20.V/07
Tisno,10. kolovoza 2015.godine 

OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO
Predsjednik: 

Petar Jakovčev, v.r.

Na temelju članka 10.stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Na-
rodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 
05/13 ) na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno  na svojoj 20. sjednici održanoj dana 10. kolovo-
za 2015.godine donosi,

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika Općine Tisno

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno (Službeni vjesnik 

Šibensko- kninske županije br. 12/10, 8/11, 8/13 i 10/13 te Službeni glasnik Općine Tisno br. 3/14) mijenja se 
članak 2. na način da isti sada glasi: 

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose :

             RADNO MJESTO   KOEFICIJENT 
Radna mjesta 1. kvalifikacijskog ranga 

Pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i 
planiranje te komunalne poslove

Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode
Tajnik Općine Tisno

            
2,34

2,34
                 

2,34

Radna mjesta 2. kvalifikacijskog ranga 2,16

Radna mjesta 3. kvalifikacijskog ranga 2,15
Radna mjesta 4. kvalifikacijskog ranga 2,14
Radna mjesta 5. kvalifikacijskog ranga   2,13

Radna mjesta 6. Kvalifikacijskog ranga
Viši stručni suradnik za pravne poslove

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju te pripremu i vođenje projekata

     2,12
    2,12

Radna mjesta 7. Kvalifikacijskog ranga
Voditelj odjeljka za knjigovodstvo-glavni knjigovođa

Voditelj komunalnog i prometnog redarstva
2,11  

1,72   
Radna mjesta 8.Kvalifikacijskog ranga

Stručni suradnik 1,56
   Radna mjesta 9.Kvalifikacijskog ranga 

Komunalni i prometni redar- viši referent 1,55

     10.    Radna mjesta 10.Kvalifikacijskog ranga
                                    

1,54

      11. Radna mjesta 11.Kvalifikacijskog ranga 
                                     -       Administrativni tajnik

                                     -       Knjigovodstveni referent    
                                     -       Domar

1,45
1,45
1,27

     12.  Radna mjesta 12.Kvalifikacijskog ranga    1,27 
     13.  Radna mjesta 13.kvalifikacijskog ranga 

- Pomoćni radnik u komunalnom redarstvu 1,12

8.
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          Članak 2.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 119-01/15-20.V/08
URBROJ: 2182/05-01/15-20.V/08

Tisno, 10.kolovoza 2015.godine 

OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

9.
Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama 

(NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 27. st. 
3. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) i 
članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik 
Šibensko- kninske županije br. 5/13), a u svezi sa 
člankom 16. Statuta Muzeja betinske drvene brodo-
gradnje od dana 03.ožujka 2015.godine, Općinsko 
vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana  10.kolovoza 2015.godine  donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za imenovanje 

ravnatelja/ice javne ustanove 
Muzej betinske drvene brodogradnje

Članak 1.
Ovom Odlukom o raspisivanju natječaja za 

imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej 
betinske drvene brodogradnje raspisuje se natječaj 

za imenovanje ravnatelja javne ustanove Muzej 
betinske drvene brodogradnje.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke o raspisivanju natječaja 

za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej 
betinske drvene brodogradnje je prijedlog teksta 
javnog natječaja koji se nalazi u privitku ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:612-01/15-20.V/09
URBROJ:2182/05-01/15-20.V/09
Tisno,10. kolovoza 2015.godine

OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO
Predsjednik: 

Petar Jakovčev,v.r.

10.
Na temelju  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  20. sjednici 
održanoj dana  10. kolovoza 2015.godine donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja privremenoj 

ravnateljici javne ustanove
Muzej betinske drvene brodogradnje za 

prijam djelatnika

Članak 1.
Ovom Odlukom o davanju ovlaštenja privremenoj 

ravnateljici javne ustanove Muzej betinske drvene 
brodogradnje za prijam djelatnika  daje se ovlaštenje 
Kati Šikić Čubrić,mag.pholol.ital.,mag.ethnol., pri-

vremenoj ravnateljici javne ustanove Muzej betinske 
drvene brodogradnje, da provede postupak prijma u 
radni odnos i sklopi ugovor o radu s  jednim djelatni-
kom na određeno vrijeme na radno mjesto recepcio-
nist  

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:612-01/15-20.V/10
URBROJ:2182/05-01/15-20.V/10
Tisno,10. kolovoza 2015.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 s člankom 31. st. 2.  Statuta Doma za starije 
osobe Tisno od dana  14.srpnja 2015.godine, Općin-
sko vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održa-
noj dana 10. kolovoza  2015.godine  donosi,

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/
ravnateljice Doma za starije osobe Tisno

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na  

prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnatelji-

ce Doma za starije osobe Tisno od dana 10.kolovoza 
2015.godine kojom se za imenovanje ravnateljice 
Doma za starije osobe Tisno predlaže dr.sc. Marija 
Alfirev, a sve u tekstu koji je sastavni dio ove odluke. 

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom nakon  

objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA: 551-05/15-20.V/11
UR.BROJ:2182/05-01/15-20.V/11
Tisno, 10.kolovoza 2015.godine  

                                                           
OPĆiNSKO ViJEĆE OPĆiNE TiSNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

11.

II. 
NAČELNIK

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službeni-
cima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regi-
onalnoj) samoupravi ( Narodne Novine broj: 86/08 
i 61/11), članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije broj: 05/13) i član-
ka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
Novine broj 74/10, 125/14), na prijedlog pročelnika 
upravnog tijela Općine Tisno, načelnik Općine Tisno, 
dana 24.srpnja 2015.godine  donosi, 

                                                            

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem redu Općine Tisno

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Općine Tisno 

(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 6/11, 
6/13, 7/13 i Službeni glasnik Općine Tisno 3/14, 6/14, 
3/15 ) članak 11. stavak 2. točka 2. mijenja  i glasi:

1.
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Upravni odjel za financije i javne prihode 

Red.broj Naziv radnog 
mjesta 

Kategorija Podkategorija Razina Klasifikacijski 
rang Broj izvršitelja

1.
Pročelnik 

upravnog odjela 
za financije i 

javne prihode 

Glavni 
rukovoditelj 

1. 1.

Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta 

Magistar struke ili stručni specija-
list (ekonomske struke) Najmanje pet 
godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima , organizacijske sposobnosti 
i komunikacijske vještine potrebne za 
uspješno upravljanje odjelom , položen 
državni  stručni ispit

-organizira i rukovodi, te je odgovoran za funkcioniranje rada Uprav-
nog odjela za financije i javne prihode u pružanju usluga u obavljanju 
poslova iz vlastitog djelokruga 

-odgovara za zakonitost rada odjela u skladu sa zakonskim propisima  
aktima tijela Općine Tisno

- obavlja najsloženije strukovne savjetodavne poslove za potrebe na-
čelnika i pomaže načelniku i donošenju odluka iz njegovog djelokruga

-obavlja poslove financijskog nadzora, vodi i kontrolira financijsko 
upravljanje i kontrole te priprema godišnje izvješće o aktivnostima veza-
nim uz uspostavu i razvoj financijskih upravljanja i kontrola

-predlaže mjere radi povećanja prihoda i primitaka , poboljšanje na-
plate svih prihoda općinskog proračuna te 

Mjera racionalizacije rashoda i izdataka 
-obavlja nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava ,prati i po-

vjerava pravilno korištenje proračunskih sredstava svih upravnih tijela 
Općine i proračunskih korisnika 

-izrađuje nacrt prijedloga Proračuna Općine , izmjena proračuna tije-
kom godine i pratećih dokumenata

-izrađuje propisana financijska izvješća o poslovanju  proračunu za 
potrebe Ministarstva financija i Državne revizije 

-izrađuje razne analize i izvješća  za potrebe Općinske uprave , Načel-
nika i Općinskog vijeća 

-surađuje s proračunskom korisnicima , te im pruža financijsko-plan-
sku pomoć kod izrade ,izmjena i i izvršavanja financijskih planova i pro-
grama te proračunskih izvješća 

-nadzire izvršenje obveza po zaključenim ugovorima Općine Tisno
-prati propise iz područja javne nabave 
-sudjeluje u izradi plana nabave , roba radova i usluga 
-odgovara za vođenje knjigovodstva glavne knjige i proračuna 
-prati mogućnosti kandidiranja projekta iz djelokruga upravnog odje-

la za financiranje putem programa 
Europske unije , republike Hrvatske i drugih subjekata 
-sudjeluje u obavljanju javnih potreba na području 
društvenih djelatnosti 
-izrađuje programe iz područja komunalne infrastrukture
-donosi rješenja iz područja javnih prihoda 
-prati zakone i druge propise iz oblasti koje su u nadležnosti odjela 
-predlaže akte iz nadležnosti odjela Načelniku i općinskom vijeću 
- obavlja i druge poslove određene propisima Općinskog vijeća 

kao i poslove po nalogu Načelnika 
- predlaže nove ideje , inovacije i sl. iz nadležnosti upravnog tijela 
-za svoj rad je odgovoran Načelniku  

Red.
broj

Naziv radnog 
mjesta 

Kategorija Podkatego-
rija

Razina Klasifikacij-
ski rang

Broj izvršitelja

2. Voditelj odjelj-
ka za knjigo-
vodstvo-glavni 
knjigovođa

i rukovoditelj 2 7 1

Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta 

sveučilišni prvostupnik ili stručni 
prvostupnik struke ekonomskog ili infor-
matičkog smjera

4 godina radnog iskustva na istim 
poslovima

izvrsno poznavanje rada na računalu
položen državni stručni ispit
potrebne poslovne komunikacijske 

vještine 

 aktivna suradnja na izradi proračuna
evidentiranje imovine i promjena na imovini u analitičkoj eviden-

ciji imovine, evidentiranje stanje,
evidentiranje promjene potraživanja i obaveza prihoda proračuna, 

rashoda i izdataka te izvršenja proračuna u financijskom knjigovod-
stvu 

knjiženje glavne knjige
knjiženje knjige ulaznih računa
poslovi vezane uz isplatu plaća i naknada – mjesečni obračuni pla-

ća i naknada 
 sastavljanje zakonski propisanih izvješća vezanih uz plaće i nakna-

de  za potrebe Porezne uprave
izrada statističkih izvješća vezanih uz plaće i naknade za potreba 

Državnog ureda za statistiku 
vođenje zakonom propisanih evidencija vezano uz plaće i naknade
sastavljanje zakonom propisanih glavnih  financijskih izvješća o 

poslovanju proračuna za potrebe Ministarstva financija i Državne re-
vizije,

izrada statističkih izvješća o poslovanju proračuna za potrebe FiNE
održavanje, ažuriranje i rad na dizajnu službenih web stranica 
praćenje propisa i zakonskih odredbi vezanih uz poslove radnog 

mjesta
obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika ovog 

upravnog odjela

Red.broj Naziv radnog 
mjesta 

Kategorija Podkategorija Razina Klasifikacijski 
rang

Broj izvršitelja

3. Knjigovodstveni  
Referent 

iii Referent 11 1

Potrebno stručno znanje Opis poslova radnog mjesta 
Srednja stručna sprema ( ekonomske 

struke) najmanje jedna godina radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima .

Poznavanje rada na računalu.
Položen državni stručni ispit

-obavlja poslove zaduženja, naplate i knjigovodstvene evidencije ko-
munalne naknade, naknade za odvoz otpada, zakupa poslovnih prosto-
ra, javnih površina , naknade za uređenje voda i drugih javnih prihoda 
općine 

- svakodnevno i kontinuirano knjiži naplatu tih proračunskih pri-
hoda u analitičkoj evidenciji 

-obavlja poslove obračuna materijalnih troškova i provizije s Hrvat-
skim vodama 

-obavlja isplate socijalnih pomoći putem blagajne korisnicima 
-obavlja sve poslove blagajničkog  poslovanja 
- vodi evidencija službenih putovanja 
-vodi pomoćnu knjigu izlaznih faktura 
-vodi poslove materijalnog knjigovodstva   
-Prati zakone iz svog djelokruga rada 
- obavlja i druge poslove po na nalogu  pročelnika odjela i Načelnika 
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Članak 2.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilni-

ka o unutarnjem redu Općine Tisno stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Tisno.

KLASA: 023-05/15-2268
URBROJ:2182/05-02/15-01
U Tisnom, 24.srpnja 2015.godine 

                                                                                                                  
Načelnik:

 ivan Klarin 

2.
Na temelju članka 42. Statuta Općine Tisno (“Služ-

beni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.5/13), te 
članka 23. Odluke o autotaksi prijevozu (“Službeni 
glasnik Općine Tisno“, br.9/14), načelnik Općine 
Tisno donosi

PROGRAM ISPITA I NAČIN 
PROVJERE ZNANJA

za vozače autotaksi vozila
o poznavanju osnovnih podataka o 

kulturnim, gospodarskim, turističkim, 
prometnim i drugim značajnim 
objektima i znamenitostima na 

području Općine Tisno

i.OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Programom utvrđuje se način provjere 

znanja i druga pitanja značajna za polaganje posebnog 
ispita za vozače autotaksi vozila na području Općine 
Tisno (u daljnjem tekstu: Općine).

Članak 2.
(1) Vozač autotaksi vozila polaže ispit o poznava-

nju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, 
turističkom prometnim i drugim značajnim objekti-
ma i znamenitostima na području Općine (u daljnjem 
tekstu: ispit).

(2) ispit se polaže iz četiri programske cjeline čiji je 
sadržaj utvrđen odredbama ovog Programa.

ii.PROGRAMSKE CJELiNE

Članak 3.
(1) Programska cjelina o poznavanju kulturnih 

objekata i znamenitosti na području Općine obuhvaća:
- značajne kulturno-povijesne događaje i spomenike,
- značajne sakralne objekte i groblje
- ustanove u području kulture (muzej i sl.)

- značajne godišnje kulturne manifestacije koje se 
održavaju na području Općine.

Članak 4.
(1) Programska cjelina o poznavanju gospodar-

skih sadržaja Općine obuhvaća:
- veće gospodarske subjekte i njihov položaj
- položaj poduzetničkih zona Općine
- institucije u gospodarstvu i obrtništvu
- komunalna i ostala trgovačka društva u vlasniš-

tvu Općine.

Članak 5.
(1) Programska cjelina o poznavanju općih po-

dataka o Općini, turističkih i ugostiteljskih objekata i 
sadržaja na području Općine obuhvaća:

- opće osnovne podatke o Općini
- objekte koji pružaju usluge prehrane i smještaja 

na području Općine
- institucije čija je djelatnost vezana za razvitak 

turizma u Općini
- sportske objekte
- značajne godišnje turističke i sportske manifesta-

cije koje se održavaju na području Općine
- značajne turističke i ugostiteljske sadržaje u oko-

lici Općine.

Članak 6.
(1) Programska cjelina o poznavanju prometnih 

i drugih sadržaja i objekata na području Općine obu-
hvaća:

- prometnu infrastrukturu (autobusni prijevoz, sta-
jališta i sl.) te režim prometa i prometne regulacije

- topografsku orijentaciju, poznavanje automobil-
ske karte i plana Općine

- upravne institucije (uredi državne, županijske i 
općinske uprave, službe i ustanove).

iii.NAČiN PROVJERE ZNANJA

Članak 7.
(1) ispit se polaže pred Povjerenstvom za pola-

ganje posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na 
području Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Povjeren-
stvo), koje ima tri člana (predsjednik Povjerenstva i 
dva člana), a koje imenuje Načelnik.

(2) Prijave za polaganje ispita kandidati podnose 
Povjerenstvu.

(3) Mjesto, datum i sat održavanja ispita utvrđuje 
Povjerenstvo, putem Javnog poziva za polaganje ispita 
u javnom glasilu te na Web stranicama Općine Tisno 
( www.tisno.hr ).

(4) U Javnom pozivu za polaganje ispita navodi se 
rok za podnošenje prijava za ispit, te dokumentacija 
koja se dostavlja uz prijavu, mjesto i vrijeme polaganja 
ispita, te iznos naknade i broj žiro računa proračuna 
na koji se uplaćuje naknada.

(5) Naknadu za ispit od 200,00 kuna snosi vozač 
autotaksi vozila (kandidat) koji je prijavio polaganje 
ispita. Naknada za polaganje ispita uplaćuje se na žiro 
račun Općine Tisno broj:

iBAN  HR  82 24070001845400006 
model : HR 68
poziv na broj : 5789 – OiB kandidata
opis plaćanja :  naknada za polaganje posebnog 

ispita .
(6) Uz prijavu za ispit, koja mora sadržavati ime, 

prezime, prebivalište i OiB (čitko i uredno napisano), 
kandidati moraju priložiti slijedeće:

- Ovjerenu presliku osobne iskaznice ili presli-
ku uz original na uvid,

- Ovjerenu presliku vozačke dozvole ili presliku 
uz original na uvid,

- Potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita,
- potvrdu nadležnih odjela Općine (Upravnog 

odjela za imovinsko-pravne poslove prostorno ure-
đenje i planiranje te komunalne poslove i Upravnog 
odjela za financije i javne prihode) ne stariju od 30 
dana iz kojih je razvidno da kandidat nema nikakvih 
dugovanja prema Općini Tisno,

- potvrdu o nekažnjavanju, odnosno da se pro-
tiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 
30 dana od dana prijave ispita.

(7) Administrativne i tehničke poslove za Povje-
renstvo obavlja Upravni odjel za imovinsko-pravne 
poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne 
poslove Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 8.
(1) ispit je usmeni.
(2) Kandidat na ispitu odgovara na ukupno 8 

pitanja i to po 2 pitanja iz svake programske cjeline.
(3) O tijeku ispita Povjerenstvo vodi zapisnik 

kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.
(4) ispit je uspješno položio kandidat koji je od-

govorio točno na više od 50% postavljenih
pitanja, pri čemu mora točno odgovoriti na bar po 

jedno pitanje iz svake programske cjeline.
(5) Kandidat koji nije zadovoljio na ispitu može 

ponovno pristupiti polaganju ispita nakon 8 dana od 
zadnjeg pokušaja polaganja ispita.

(6) O položenom ispitu, prema prijedlogu Povje-
renstva, Odjel izdaje Uvjerenje o položenom ispitu.

(7) Odjel vodi evidenciju o položenim ispitima.

Članak 9.
(1) Uvjerenje se izdaje na bijelom papiru formata 

A4 s odgovarajućim sadržajem kako slijedi:
- grb Republike Hrvatske sa nazivom Republike 

Hrvatske, naziv Šibensko-kninska županija, grb Opći-
ne Tisno sa nazivom Općina Tisno te naziv upravnog 
tijela (Odjela) nadležnog za izdavanje Uvjerenja,

- naziv koji glasi: Uvjerenje o položenom ispitu o 
poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospo-
darskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim 
objektima i znamenitostima na području Općine 
Tisno,

- broj Uvjerenja koji čini redni broj/godina izdava-
nja,

- klasu i urudžbeni broj izdanog Uvjerenja,
- mjesto i datum izdavanja Uvjerenja,
- područje na kojem će se autotaksi prijevoz obav-

ljati,
- ime i prezime vozača autotaksi vozila te osobni 

identifikacijski broj,
- žig, ime i potpis izdavatelja Uvjerenja,

a sve kako je to prikazano u grafičkom prilogu broj 
1. koji čini sastavni dio ovog Programa ispita i načina 
provjere znanja za vozače autotaksi vozila na području 
Općine Tisno. Tekst dozvole ispisan je crnom bojom.

iV.PRiJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.

(1) Ovaj Program stupa na snagu danom dono-
šenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Tisno“.

KLASA: 340-01/15-1975
URBROJ: 2182/05-02/15-01
Tisno, 30.lipnja 2015.godine.

Načelnik Općine Tisno:
ivan Klarin
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Glavni i odgovorni urednik: Marijana Pavić, dipl.iur.

Uredništvo: pročelnik Upravnog odjela  za imovinsko -pravne 
poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove  

te pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode
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