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I.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
87.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13) i članka 14.
Odluke o priznanjima Općine Tisno ( Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije br. 14/01) Općinsko vijeće
Općine Tisno, na 3. sjednici održanoj dana 06.studenog
2017.godine donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno
za 2017.godinu

II. Priznanje Općine Tisno dodjeljuje se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frani Gabri,
Lujki Obratov,
Nini Luciji Perina,
Ani Mijat,
Udruzi „Južne strane“,
Narodnoj knjižnici i čitaonici Tisno,
Košarkaškom klubu „Otok“,
Turističkoj agenciji „Bisage“.

III. Zahvalnica Općine Tisno dodjeljuje se:
1.

Dejanu Niniću.

Članak 1.
Usvaja se prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine
Tisno za 2017.godinu koji je predložilo Odbor za dodjelu
priznanja Općine Tisno u tekstu kako slijedi:
I. Nagrada Općine Tisno u obliku plakete dodjeljuje se:
1. KUD-u „Hartić“ Tisno,
2. Siniši Šuško,
3. Matildi Ćuzela Papata.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 610-01/17-3.V/2
URBROJ: 2182/05-01/17-3.V/2
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

88.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11, 144/12,
19/13 – proč. tekst i 137/15) članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine
„ broj 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije br. 5/13)
Općinsko vijeće Općine Tisno na 3.sjednici održanoj
dana 06.studenog 2017.godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Općine
Tisno
Članak 1.
U Odluci o porezima Općine Tisno ( Službeni glasnik
Općine Tisno br.4/17, Narodne Novine br. 88/2017) članak 17. briše se.

Članak 2.
Članak 20. briše se.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:410-01/17- 03.V/3
URBROJ: 2182/05-01/17- 03.V/3
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.
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89.
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima
(Narodne Novine br: 19/98, 50/12, 89/17) i članka 32.
Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko kninske- županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.studenog 2017.godine
donosi,

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju
grobljima
Članak 1.
U Odluci o upravljanju grobljima ( Službeni glasnik
Općine Tisno br. 11/14 i 8/15 ) u članku 1. stavak 1. redak 4., riječi …“ godišnje naknade za korištenje grobnog
mjesta…“ zamjenjuju se riječima „…godišnje grobne naknade u svrhu održavanja groblja…“.
Članak 2.
U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz godišnje grobne naknade koju korisnici plaćaju u svrhu održavanja groblja, iz komunalne naknade,
te drugih prihoda od groblja.“
Članak 3.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Grobna mjesta su označena brojevima.“
Članak 4.
U članku 10. stavak 1. u točki 2. iza riječi „…groblje“
stavlja se točka, a riječi „…posebno s točno navedenim
grobnim poljima i glavnim putevima i stazama.“ brišu se.
Članak 5.
U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:
„ Radovi na uređenju i izgradnji grobnih mjesta i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon
prethodno pribavljene suglasnosti uprave groblja uz naknadu sukladno cjeniku kojeg donosi uprava groblja za
pojedinu vrstu radova na groblju.“
Članak 6.
U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Uprava groblja zabraniti će rad na određenom objektu onom izvođaču koji započne sa radom bez prethodno
pribavljene suglasnosti Uprave groblja.“
Članak 7.
U članku 14. stavak 4. redak 1. riječ „…pd…“ zamjenjuje se riječju „od“.

Članak 8.
U članku 22. st. 1. riječi „…naknada za korištenje
grobnog mjesta.“ zamjenjuje se riječima „… grobnu naknadu u svrhu održavanja groblja.“
Članak 9.
U članku 23. st. 1. redak 1. iza riječi …“grobna naknada…“ dodaju se riječi „… u svrhu održavanja groblja…“.
Članak 10.
U članku 23. stavak 3. redak 3. iza riječi „…iznos…“,
riječi „…grobne naknade…“ zamjenjuju se riječima „…
godišnje grobne naknade u svrhu održavanja groblja…“.
Članak 11.
U članku 24. stavak 2. briše se., a dosadašnji stavak 3.
postaje stavak 2.
Članak 12.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Uprava groblja grobna mjesta može dodjeljivati na
korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu na temelju
neposrednog zahtjeva korisnika te o tome donosi rješenje.
Na neodređeno vrijeme dodjeljivati se mogu novoizgrađena grobna mjesta i napuštena grobna mjesta po
isteku propisanih rokova sukladno odredbama Zakona o
grobljima i ove Odluke. „.
Članak 13.
U članku 26. stavak 1. u retku 2. riječ „…skupština…“
zamjenjuje se riječju „…Uprava…“.
Članak 14.
U članku 26. stavak 3. u retku 2. iza riječi „…grobnog
mjesta…“ , a ispred riječi „…plaća korisnik…“ umeću se
riječi „…na neodređeno vrijeme…“.
Članak 15.
U članku 26. stavak 4. u retku 1. iza riječi „…korištenje…“ , a ispred riječi „…može…“ umeću se riječi „…na
neodređeno vrijeme…“.
Članak 16.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„ Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju
grobnu naknadu u svrhu održavanja groblja.
Visinu godišnje grobne naknade u svrhu održavanja
groblja određuje Uprava groblja svojim aktom u skladu
uvjetima i mjerilima utvrđenim odredbama ove odluke
uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.
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Visina grobne naknade u svrhu održavanja groblja
određuje se u zavisnosti od udjela korisnika u pojedinom
grobnom mjestu sukladno cjeniku.
Naknada iz st. 1 ovog članka određuje se u zavisnosti
od stvarnih troškova održavanja groblja.
Naknadu iz st. 1. ovog članka plaćaju korisnici godišnje do kraja tekuće godine.“
Članak 17.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Obveznici plaćanja godišnje naknade u svrhu održavanja groblja su svi korisnici grobnih mjesta.
Korisnici sa izdanim rješenjem o korištenju grobnog
mjesta na neodređeno vrijeme od strane Uprave groblja
ali isto tako i osobe zadužene u evidenciji Uprave groblja
za pojedino grobno mjesto temeljem dokumentacije dostavljene upravi groblja po javnom pozivu.
Korisnicima zaduženima temeljem dostavljene dokumentacije nakon proteka 10 godina od izdavanja prvog
računa, izdati će se rješenje o korištenju grobnog mjesta
na neodređeno vrijeme.
Korisnici koji naknadno dostave dokumentaciju iz
koje je nesporno da imaju pravo na korištenje grobnog
mjesta, a za koje se po javnom pozivu nitko nije zadužio,
zadužit će se nakon što plati dužni iznos godišnje grobne
naknade u svrhu održavanja groblja sa zateznim kamatama.“.
Članak 18.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove uže obitelji.
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Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni
ukop i drugim osobama.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje
grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.“.
Članak 19.
Članak 30. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„Korisnik može korištenje grobnog mjesta Ugovorom
ustupiti trećim osobama.
Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjeren
kod javnog bilježnika, a isprava o tome mora se dostaviti
Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.“
Članak 20.
Članak 31. briše se.
Članak 21.
U članku 47. u stavku 2. redak 1. riječi „…skupštine…“ brišu se.
Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:363-02/17-03.V/4
URBROJ:2182/05-01/17-03.V/4
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

90.
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, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 06.studenog 2017.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu
Članak 1.
U članku 4. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 9/13, 15/13 i

„Službeni glasnik Općine Tisno“ 1/14, 8/15, 3/16 i 4/17),
iza stavka 1., dodaje se novi stavak (2), koji glasi.
(2) Komunalni doprinos obračunava se po službenoj
dužnosti prema Odluci o komunalnom doprinosu Općine Tisno koja je na snazi odnosno u primjeni na dan
zaprimanja predmeta radi obračuna komunalnog doprinosa u nadležnom upravnom odjelu Općine Tisno, od
nadležnog upravnog tijela županije ili Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.
Članak 2.
Članak 9. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 9/13, 15/13 i
„Službeni glasnik Općine Tisno“ 1/14, 8/15, 3/16 i 4/17),
mijenja se i glasi:
„(1) Komunalni doprinos utvrđen u skladu s odredbama ove Odluke plaća se jednokratno u roku od 15 dana
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od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu, ili u obrocima.
(2) Jednokratnim plaćanjem iz stavka 1. Ovog članka
smatra se plaćanje cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog rješenjem putem jedne ili više uplata,
koja obveza se utvrđuje u roku 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.
(3) Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa izvršenog u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka, obvezniku se odobrava popust od 10 % na visinu komunalnog
doprinosa utvrđenog izračunom u skladu s odredbama
ove Odluke.
(4) Visina komunalnog doprinosa bez popusta i iznos
s obračunatim popustom utvrđuje se i iskazuje u svakom
rješenju s jednokratnim plaćanjem komunalnog doprinosa.
(5) Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u roku iz stavka 1. i 2. ovoga članka, neovisno o tome da li plaćanje nije izvršeno u
dijelu ili u cijelosti te neovisno o razlozima neplaćanja,
obveznik nema pravo na popust i obvezan je platiti visinu
komunalnog doprinosa utvrđenog izračunom bez popusta, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli
neplaćeni dio tog iznosa bez popusta.
(6) Osim jednokratnog plaćanja investitori odnosno
obveznici imaju pravo plaćanja komunalnog doprinosa u
8 (osam) obroka kroz vrijeme od 2 (dvije) godine, s time
da niti jedan obrok ne može biti manji od 1.000,00 kuna.
(7) U postupcima prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim plaćanja u roku iz
stavka 1. i 2. ovog članka, omogućava (odobrava) se odgoda plaćanja komunalnog doprinosa odnosno odgoda
početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za
godinu dana od dana izvršnosti rješenja o izvedenom
stanju, ako to obveznik (investitor) plaćanja komunalnog
doprinosa zatraži.
(8) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan
je najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu zatražiti
obročnu otplatu odnosno zatražiti odgodu plaćanja odnosno početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate
(u postupcima prema Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama).
(9) Propuštanjem roka iz prethodnog stavka za obročnom otplatom komunalnog doprinosa ili odgodom plaćanja odnosno početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate (u postupcima prema Zakonu o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama), obveznik (investitor)
nema pravo na obročnu otplatu ni pravo na odgodu plaćanja, i obvezan je platiti visinu komunalnog doprinosa
utvrđenog izračunom bez popusta.
(10) Za slučajeve obročne otplate komunalnog doprinosa ili odgode plaćanja odnosno početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa
(u postupcima prema Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama), prema odredbama ove Odluke,
nadležni Upravni odjel Općine Tisno izdaje rješenje o
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obročnoj otplati ili odgodi plaćanja odnosno početka
njegova plaćanja u slučaju obročne otplate komunalnog
doprinosa.
(11) Kod obročne otplate i odgode plaćanja komunalnog doprinosa prema odredbama ove Odluke, obveznik
nema pravo na popust od 10 % kao što je to slučaj kod
jednokratnog plaćanja.
(12) Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne uplati iznos(e) komunalnog doprinosa u rokovima
prema odredbama iz ovog članka isti će se naplatiti prisilnim putem.
(13) Na nepravovremeno uplaćen(e) iznos(e) komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.
(14) Visina komunalnog doprinosa i prikaz načina
obračuna utvrđuje se u tablici u skladu s odredbama ove
Odluke, koja je sastavni dio rješenja o komunalnom doprinosu.
Članak 3.
U članku 11. stavak 4. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
9/13, 15/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ 1/14, 8/15,
3/16 i 4/17), se briše.
Članak 4.
U članku 14., dosadašnji stavci 2. i 3. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br. 9/13, 15/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ 1/14, 8/15, 3/16 i 4/17), se brišu.
U istom članku dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
„(2) U odnosu na predmete zaprimljene po službenoj
dužnosti u nadležnom upravnom odjelu Općine Tisno,
dostavljene od strane nadležnog upravnog tijela Županije
ili Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, a radi obračuna komunalnog doprinosa za razdoblje
prije početka primjene ove Odluke, primjenjivati će se
odredbe Odluke o komunalnom doprinosu (”Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” 9/13, 15/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ 1/14, 8/15, 3/16 i 4/17).“
Članak 5.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Općine Tisno”, a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.
KLASA: 363-05/17-03.V/05
URBROJ: 2182/05-01/17-03.V/05
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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91.
Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj
dana 6. studenog 2017.godine, donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne
naknade
Članak 1.
Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade
za 2018.godinu iznosi 0,55 kuna, a jednaka je mjesečnoj
visini komunalne naknade po m2 korisne površine.

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.15/13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Tisno”.
KLASA: 363-03/17- 3.V/6
URBROJ: 2182/05-01/17-3.V/6
Tisno, 6. studenog 2017.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

92.
Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 2. stavak
2. Prekršajnog zakona (”Narodne novine”, broj 107/07,
39/13, 157/13, 110/15, 70/17), članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13, 73/17), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08, 48/10,
74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), i članka 29. Statuta
Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/09, 14/09 i 12/10), Općinsko vijeće Općine
Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06. studenog
2017.godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
Općine Tisno

Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu Općine Tisno
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 3/12) u
glavi X. podnaslov 4. mjenja se i glasi:
„ 4. Novčana naknada u postupku uklanjanja predmeta“.
Članak 2.
Članku 123., stavak 1., uvodna rečenica mijenja se i
glasi:
„ U postupku uklanjanja bespravno postavljenih predmeta pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja
može se naplatiti paušalni iznos troškova i to:“ .
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:340-01/17- 03.V/7
UR.BROJ:2182/05-01/17-03.V/7
U Tisnom, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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93.
Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 3. sjednici
održanoj 6.studenog 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Sjeverni dio naselja Jezera
A. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
1) Donose se II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sjeverni dio naselja Jezera (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, 11/11 i Službeni glasnik Općine Tisno, 3/15).
Članak 2.
1) Izrada Plana utvrđena je Odlukom o izradi donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Tisno (Službeni glasnik
Općine Tisno, 4/15).
Članak 3.
1) II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sjeverni dio naselja Jezera (u daljnjem tekstu: Plan) izradila je
tvrtka Akteracija d.o.o. iz Zagreba.
Članak 4.
1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu „II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sjeverni
dio naselja Jezera” i sastoji se od:
• Odredbe za provođenje
• Obveznih priloga

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 5.
1) Ispred članka 5. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:”
Članak 4.a
1) Pojedini pojmovi korišteni u ovom Planu (podrum, suteren, prizemlje, visina građevine i sl.) imaju značenje određeno prema Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13) te propisima i aktima
donesenim na temelju tog Zakona. U slučaju da ne postoji adekvatna definicija koriste se definicije iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (izvan snage) u dijelu u kojem nisu protivni Zakonu o prostornom
uređenju i aktima donesenim na temelju tog Zakona.”
Članak 6.
1) U članku 6., stavku prvom u drugoj alineji tekst „dom kulture - „ se briše.
2) U naslovu ispred članka 6.a tekst „dom kulture - „ se briše.
Članak 7.
1) U članku 6.a., stavku 1) tekst „- dom kulture” se briše.
Članak 8.
1) U članku 6.b, stavku 1) tekst „dom kulture” zamjenjuje se tekstom „površine javne i društvene namjene”, riječ „pristup”, iza riječi “kolnog”, zamjenjuje se riječju „pristupa”, a broj „4,0” zamjenjuje se brojem „5,0”.
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Članak 9.
1) U članku 6.c, stavku 2) broj „30” zamjenjuje se brojem „50”.
Članak 10.
1) U istom članku dodaje se novi stavak 4) koji glasi:”
4) U slučaju da javni sustav vodoopskrbe nije izveden u širem području niti je planirana njegova izgradnja
u kraćem planskom periodu, do njegove izgradnje dozvoljeno je kao prijelazno rješenje osiguranje opskrbe pitkom vodom na drugi higijenski način prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehničkim uvjetima
(gustirne). Uređaji koji služe za opskrbu pitkom vodom (cisterne, bunari i sl.) moraju biti izgrađeni i održavani prema postojećim propisima. Moraju biti izgrađeni na propisanoj udaljenosti od sanitarnih jama,
gnojišta te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.”
2) Dosadašnji stavci 4) i 5) postaju stavci 5) i 6).
3) U dosadašnjem stavku 4) koji postaje stavak 5) riječi „doma kulture” zamjenjuju se riječju „građevina”.
Članak 11.
1) U članku 6.d, stavku 1) u prvoj rečenici riječi „doma kulture” zamjenjuju se tekstom „građevina javne i društvene
namjene”.
2) U istom članku, istom stavku u zadnjoj rečenici tekst „- dom kulture” se briše.
Članak 12.
1) U članku 6.e. stavak 2) mijenja se i glasi:”
2) Umjesto potkrovlja kao zadnje etaže građevine može se graditi uvučena etaža oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 60% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih dijelova etaže ispod uvučene etaže, te čiji se volumen može upisati unutar volumena najvećeg
dozvoljenog potkrovlja. U slučaju gradnje uvučene etaže visina do vijenca smije biti 1 metar više od prethodno propisane.”.
2) U istom članku, stavku 4) riječ „postavljane” zamjenjuje se riječju „postavljanje”
Članak 13.
1) U članku 6.f, stavku 1) broj „5” zamjenjuje se brojem „4,0”.
Članak 14.
1) U članku 6.g, stavku 1) riječi „doma kulture” se brišu.
2) U istom članku, stavku 2) riječ „je” ispred broja „4” se briše.
3) U istom članku, stavku 4) broj „3,0” zamjenjuje se brojem „2,0”.
Članak 15.
1) U članku 6.h, stavku 1) broj „70” zamjenjuje se brojem „50”, a broj „30” zamjenjuje se brojem „50”.
2) U istom članku, stavku 2) broj „5” zamjenjuje se brojem „4,0”.
3) U istom članku, stavku 3) broj „3” zamjenjuje se brojem „2”.
Članak 16.
1) U članku 6.i, stavku 1) tekst „Zgrada doma kulture” zamjenjuje se tekstom „Zgrada javne i društvene namjene”.
2) U istom članku, stavku 3) iza riječi „sklopa” dodaju se riječi „potrebno je”.
3) U istom članku, stavku 4) broj „4,0” zamjenjuje se brojem „4,5”.
4) U istom članku, na kraju stavka 6) dodaje se nova rečenica „Ukoliko se fasade izvode u kamenu smije se raditi imitacija kamena, oblagati fasada pločama od škriljaca, a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama.”.
5) U istom članku, stavku 7) riječ „postavljane” zamjenjuje se riječju „postavljanje”.
Članak 17.
1) U članku 6.j, stavku 2) riječi „doma kulture” zamjenjuju se riječima „zgrade javne i društvene namjene”.
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2) U istom članku, stavku 4) broj „1,5” zamjenjuje se brojem „2,5”.
3) U istom članku, stavku 5) prva rečenica zamjenjuje se novom koja glasi „Ograde se mogu izvoditi od betona, kamena, zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju ukupne visine ograde
do najviše 1,8 m.”.
Članak 18.
1) U članku 8., stavku 2) riječ „gradnju” zamjenjuje se riječima „je gradnja”.
Članak 19.
1) U članku 9., stavku 1) tekst „, a trebaju biti smješteni na udaljenosti najmanje 5,0 m od regulacijskog pravca ceste”
se briše.
Članak 20.
1) U članku 10., stavku 2) broj „5,0” zamjenjuje se brojem „3,0”.
2) U istom članku, stavku 5) broj „4,0” zamjenjuje se brojem „2”.
Članak 21.
1) U članku 11., na kraju prvog stavka dodaje se nova rečenica „Ukoliko se fasade izvode u kamenu smije se raditi
imitacija kamena, oblagati fasada pločama od škriljaca, a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama.”.
Članak 22.
1) U članku 12., stavak 2) mijenja se i glasi:”
2) Ograde se mogu izvoditi od betona, kamena, zelenila (živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na
betonskom ili kamenom postolju ukupne visine do najviše 2,0 m.”.
2) U istom članku, stavku 3) iza „5%” dodaje se zarez.
3) U istom članku, stavku 7) broj „3” zamjenjuje se brojem „2”.
Članak 23.
1) U članku 13., stavku 1) riječ „jednim” zamjenjuje se riječju „jednostranim”.
Članak 24.
1) U članku 26. stavci 2) i 3) mijenjaju se i glase:”
2) Niska građevina u smislu ovih odredbi, jest građevina stambene ili stambeno – poslovne namjene (usluge,
servisi, manji čisti pogoni, uredi, turistički smještajni kapaciteti i sl.) na zasebnoj građevnoj čestici do maksimalne visine Po/S+P+1+Pk (podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje), odnosno do maksimalne visine
9,0 m. Građevinska bruto površina (GBP) niske građevine smije biti do 500 m2. Niska stambena građevina
može imati najviše 2 stana. Na građevnoj čestici, uz nisku građevinu mogu se graditi pomoćne građevine.
3) Srednja građevina u smislu ovih odredbi, jest samostojeća građevina stambene ili stambeno - poslovne
namjene (usluge, servisi, manji čisti pogoni, uredi, turistički smještajni kapaciteti i sl.) na zasebnoj građevnoj čestici. Srednje građevine mogu se graditi do maksimalne visine Po/S+P+2+Pk (podrum ili suteren,
prizemlje, dva kata i potkrovlje), odnosno do maksimalne visine 12,0 m. Srednja stambena građevina
može imati najviše 4 stana i najviše 800 m2 GBP. Srednje građevine, koje imaju bruto tlocrtnu površinu zatvorenog i natkrivenog dijela (zemljište pod građevinom) veću od 150 m2, moraju biti oblikovno riješene
u više volumena usklađeno s tradicijskim oblikovanjem građevina.”.
Članak 25.
1) U članku 27., stavku 1) riječ „Izuzetno” zamjenjuje se riječju „Iznimno”.
2) U istom članku, stavku 2) riječ „manja” zamjenjuje se riječju „manje”.
3) U istom članku, stavku 4) riječ „pristup” zamjenjuje se riječju „pristupa”, a broj „4,0” zamjenjuje se brojem „5,0”.
4) Na kraju istog članka dodaje je se novi stavak koji glasi:”
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6) Iznimno od 1) stavka za katastarske čestice 533/2 i 540/2, sve K.O. Jezera koje su u PPUO Tisno označene
kao „Zona posebnih uvjeta parkiranja” dozvoljen je pješački pristup na česticu (ne duži od 150 m) i osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta na čestici u neposrednoj blizini ili na javnom parkiralištu, a sve
uz suglasnost Općine Tisno.”.
Članak 26.
1) U članku 28., stavku 1) riječ „javno” se briše.
2) U istom članku dodaje se novi stavak 5) koji glasi:”
5) U slučaju da javni sustav vodoopskrbe nije izveden u širem području niti je planirana njegova izgradnja
u kraćem planskom periodu, do njegove izgradnje dozvoljeno je kao prijelazno rješenje osiguranje opskrbe pitkom vodom na drugi higijenski način prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehničkim uvjetima
(gustirne). Uređaji koji služe za opskrbu pitkom vodom (cisterne, bunari i sl.) moraju biti izgrađeni i održavani prema postojećim propisima. Moraju biti izgrađeni na propisanoj udaljenosti od sanitarnih jama,
gnojišta te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.”.
3) Dosadašnji stavak 5) postaje stavak 6).
Članak 27.
1) U članku 29., stavku 1) riječ „omogućuje” zamjenjuje se riječju „omogućiti”.
2) U istom članku, stavku 2) prva rečenica se briše.
3) U istom članku, tablica u stavku 3) se mijenja novom:
Način izgradnje

Niska
Građevina
Srednja

Neizgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
Izgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
dvojne građevine
Neizgrađeni dio naselja
samostojeće građevine
Izgrađeni dio naselja
samostojeće građevine

građevna čestica za izgradnju niske i srednje građevine
minimalna i
maksimalni
maksimalni
minimalna
maksimalna
koeficijent
koeficijent
širina (m)
površina (m2)
izgrađenosti (Kig)
iskorištenosti (Kis)
350 - 800

12,0

0,4

1,1

300 - 720
275 - 420

12,0
10,0*

0,45
0,45

1,2
1,1

350 - 1500

15,0

0,4

1,1

300 - 1000

15,0

0,45

1,3

4) U istom članku, stavku 5) iza „javne prometnice” dodaje se tekst „(nerazvrstane ili javne ceste)”, a iza „uvjete minimalne” dodaje se tekst „ površine i širine”.
5) U istom članku, stavak 8) mijenja se novim koji glasi:”
8) Postojeće građevine kod kojih neki od lokacijskih uvjeta nisu u skladu s odredbama smiju se rekonstruirati
uz poštivanje svih ostalih propisanih lokacijskih uvjeta i na način da se lokacijski uvjeti koji nisu u skladu
s odredbama ne smiju dodatno pogoršavati. Iznimno, ukoliko se radi o interpolaciji između dvije postojeće građevine većih visina od planom propisanih, novu ili rekonstruiranu građevinu smije se uskladiti s
visinom niže od dviju susjednih građevina. Ukoliko se građevina nadograđuje na udaljenosti manjoj od
2,0 m od susjedne međe, tada se na tako nadograđenom dijelu ne mogu postavljati otvori prema toj međi.”.
Članak 28.
1) U članku 30., stavku 2) broj „8” zamjenjuje se brojem „9,0”.
2) U istom članku, stavku 3) broj „11,0” zamjenjuje se brojem „12,0”.
3) U istom članku stavak 5) mijenja se novim koji glasi:”
5) Umjesto potkrovlja kao zadnje etaže građevine može se graditi uvučena etaža oblikovana ravnim krovom i
čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 60% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih
dijelova etaže ispod uvučene etaže, te čiji se volumen može upisati unutar volumena najvećeg dozvoljenog
potkrovlja. U slučaju gradnje uvučene etaže visina građevine smije biti 1 metar više od prethodno propisane.”.
Članak 29.
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1) U članku 31., stavku 1) broj „3,75” zamjenjuje se brojem „3,5”.
2) U istom članku stavak 7) mijenja se novim i glasi:”
7) Niske građevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne međe, a srednje građevine
na udaljenosti od najmanje h/2, gdje je h visina građevine. Udaljenost srednjih građevina od međe iz ovog
stavka može biti i manja, ali ne manji od 3 m, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano
da je konstrukcija otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja rušenje
objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.”.
3) U istom članku, stavku 8) tekst „, uz uvjet da takva zgrada nema otvora na pročelju i uz obvezu provedbe mjera
zaštite od požara” zamjenjuje se tekstom „pod uvjetom da se na toj strani ne izvode otvori”.
4) U istom članku, stavku 10, alineji 1. i 2. broj „5” zamjenjuje se brojem „4,0”, a u alineji 3. i 4. broj „4” zamjenjuje se
brojem „3,0”.
Članak 30.
1) U članku 32. stavci 4) i 5) mijenjaju se i glase:”
4) Minimalna udaljenost slobodnostojećih pomoćnih građevina od granice građevinske čestice iznosi 2,0 m.
Iznimno, ukoliko je na susjednoj građevnoj čestici izgrađena garaža na međi, dozvoljena je gradnja garaže
prislonjene uz garažu na susjednoj čestici. Otvoreni bazeni smiju se graditi na udaljenosti od najmanje 1
m od međe.
5) Na građevnoj čestici sa ili bez postojeće zgrade osnovne namjene dozvoljena je gradnja (postavljanje)
manjih objekata (kiosk/montažni objekt) do 12 m2 koji se sukladno ovim odredbama mogu graditi uz
zgradu osnovne namjene (manji poslovni prostori, garaže, spremišta i sl.), a sve uz obveznu suglasnost
Općine Tisno.”.
Članak 31.
1) U članku 33. stavak 3) se briše, a stavci 4) i 5) postaju stavci 3) i 4).
2) U istom članku, dosadašnjem stavku 5) koji postaje stavak 4) broj „3” zamjenjuje se brojem „2”.
Članak 32.
1) U članku 34., stavku 1) broj „400” zamjenjuje se brojem „500”.
2) U istom članku, stavku 5) broj „4,0” zamjenjuje se brojem „4,5”, a tekst „max.” zamjenjuje se riječju „najviše”.
3) U istom članku, stavku 8) riječi „Polu ugrađene” zamjenjuje se riječju „Poluugrađene”.
4) U istom članku, na kraju stavka 10) dodaje se rečenica „Ukoliko se fasade izvode u kamenu smije se raditi imitacija
kamena, oblagati fasada pločama od škriljaca, a fuge se moraju obraditi u svijetlim bojama.”.
Članak 33.
1) U članku 35., stavku 2) broj „1,5” zamjenjuje se brojem „2,5”.
2) U istom članku, stavku 4) prva rečenica zamjenjuje se novom „Ograde se mogu izvoditi od betona, kamena, zelenila
(živice raznog oblika) ili kao metalne ograde na betonskom ili kamenom postolju ukupne visine ograde do najviše
1,8 m.”.
3) U istom članku, stavku 5) riječ „potrebito” zamjenjuje se riječju „potrebno”.
4) U istom članku, stavku 7) tekst „Ministarstvo zaštite okoliša i prirode” mijenja se tekstom „službe nadležnog ministarstva”.
Članak 34.
1) Članak 37. mijenja se i glasi:”
Članak 37.
1) Ulična mreža spojena je na postojeću javnu prometnu mrežu u Općini Tisno preko županijske ceste
Ž-6085.
2) Oznake i karakteristični poprečni profili ulica dani su na grafičkom prikazu 2.1. PROMETNA ULIČNA
I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMET I ULIČNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE. Kada zbog postojeće izgradnje ulicu nije moguće izvesti sa širinom nogostupa
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propisanom ovim člankom, dozvoljeno je suženje pješačkog nogostupa u dijelu u kojem punu širinu nije
moguće postići.
3) Ulice moraju imati izgrađen sustav za odvodnju površinskih voda sa svih površina unutar svojeg pojasa
te javnu rasvjetu.
4) Na pješačkim prijelazima treba izgraditi rampe i upuštene rubnjake za neometano kretanje kolicima.
5) Na površinama svih namjena omogućava se postava kolno-pješačkih pristupa i ako nisu ucrtani u grafičkom dijelu plana i minimalne širine 5,5 m. Ovi pristupi smiju se izvoditi i kao slijepe kolno-pješačke ulice
uz uvjet da su minimalne širine 5,5 m i dužine najviše 100 m.
6) Sve kolne površine obvezno moraju udovoljiti zahtjevima u pogledu osiguranja minimalnog osovinskog
pritiska od 100 kN kako bi bio omogućen pristup i operativni rad vatrogasnih vozila. Prilikom izrade
daljnje prostorne i projektne dokumentacije potrebno je primijeniti Pravilnik o uvjetima za vatrogasne
pristupe.
7) S obzirom na značajna odstupanja katastarske podloge od stvarnog stanja na terenu, prilikom određivanja
točne pozicije regulacijskog pravca za ulice planskih oznaka O4, O14 i O15 koristi se kartografski prikaz
4.1. Detaljna pozicija regulacijskog i građevinskog pravca (sjeverni dio) koji kao podlogu koristi geodetski
snimak postojećeg stanja.”.
Članak 35.
1) U naslovu ispred članka 38. broj „3” zamjenjuje se brojem „2”.
2) U članku 38., stavku 3) riječi „Dom kulture” zamjenjuje se riječima „zgrada na površini javne i društvene namjene”.
3) U istom članku, stavku 4) u tablici tekst „1 PM do 50 m2 GBP” zamjenjuje se tekstom „1PM za svaku stambenu jedinicu (stan) ili apartman”, tekst „1 PM do 70 m2 GBP” zamjenjuje se tekstom „sukladno kategorizaciji, ali ne manje
od 1 PM na tri smještajne jedinice”, a ispred riječi pansion dodaju se riječi „hotel i „.
4) U istom članku dodaju se novi stavci 5) i 6) koji glase:”
5) Dozvoljeno je natkrivanje maksimalno 50% parkirnih mjesta na pojedinoj građevnoj čestici. Iznimno, a s
ciljem podizanja kvalitete i kategorije turističkog smještaja za turističke smještajne objekte dozvoljeno je
natkrivanje svih parkirnih mjesta. Nadstrešnice iz ovog stavka moraju biti izrađene od laganih materijala
(drvo, metalne rešetke i mreže i sl.), a beton i kamen smiju se koristiti samo za izradu stupova.
6) Prilikom prenamjene postojećih građevina u izgrađenom građevinskom području u građevine namijenjene turističkom smještaju, a gdje zbog prostornih uvjeta nije moguće ostvariti propisani broj parkirnih
mjesta na vlastitoj građevnoj čestici, dozvoljeno je osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta na čestici
u neposrednoj blizini ili na javnom parkiralištu uz suglasnost Općine Tisno. U tom slučaju se na česticama
(na čestici kojoj se radi prenamjena i na čestici na kojoj se osigurava potrebni broj PM) na odgovarajući
način upisuje zabilježba koja osigurava trajnu vezu između čestica (zajedničko korištenje dok zgrada postoji), odnosno, osigurava da su čestice kao cjelina temelj za ostvarivanje prava na prenamjenu zgrade.”.
Članak 36.
1) U naslovu ispred članka 39. broj „4” zamjenjuje se brojem „3”.
Članak 37.
1) U članku 41., stavku 2) riječ „zdence” zamjenjuje se riječju „zdenci”.
Članak 38.
1) U članku 42., stavku 1) tekst „(NN br. 131/12)” se briše.
Članak 39.
1) U članku 46., stavku 4) zarez i riječ „može” se brišu.
Članak 40.
1) Na kraju članka 47. dodaje se novi stavak 4) koji glasi:”
4) U slučaju da javni sustav vodoopskrbe nije izveden u širem području niti je planirana njegova izgradnja u
kraćem planskom periodu, do njegove izgradnje dozvoljeno je kao prijelazno rješenje osiguranje opskrbe
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pitkom vodom na drugi higijenski način prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehničkim uvjetima (gustirne).”.
Članak 41.
1) U članku 48. Stavci 1) i 2) mijenjaju se i glase:
1) Sustav opskrbe plinom temelji se na pretpostavci izgradnje UNP/UPP lokacije za prihvat prirodnog plina
te plinskog sustava 50/70 BAR. Plinofikacija Općine Tisno razvijati će se temeljem osnovnih postavki u
Planu i Studiji opskrbe prirodnim plinom Šibensko-kninske županije, a razrađivat će se odgovarajućom
stručnom dokumentacijom. Do izgradnje planiranog plinoopskrbnog sustava opskrba plinom biti će zasnovana na bocama ili spremnicima s ukapljenim naftnim plinom (UNP). Kod izgradnje distributivne
mreže obvezna je primjena Upute za projektiranje srednjetlačnih plinovoda i Upute za projektiranje niskotlačnih plinovoda izdanih od Gradske plinare Zagreb.
2) Prilikom postavljanja spremnika ukapljenog naftnog plina na građevnoj čestici mora se poštivati Pravilnik
o ukapljenom naftnom plinu.”.
Članak 42.
1) Na kraju članka 49. Dodaje se novi stavak 6) koji glasi:”
6) Iz razloga nedostatka potrebnih podataka o specifičnostima konzuma na pojedinim lokacijama, odnosno
mogućeg širenja i razvoja naselja i raznih zona broj i pozicija transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV,
te vodova 10(20) kV, dani su načelno te se ovim planom ostavlja mogućnost izmjene lokacija i mogućeg
povećanja njihova broja.”.
Članak 43.
1) U članku 51., na kraju stavka 1) dodaje se rečenica „Iz razloga nedostatka potrebnih podataka o specifičnostima
konzuma na pojedinim lokacijama, odnosno mogućeg širenja i razvoja naselja i raznih zona broj i pozicija transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV, te vodova 10(20) kV, dani su načelno te se ovim planom ostavlja mogućnost
izmjene lokacija i mogućeg povećanja njihova broja.”.
2) U istom članku dodaju se novi stavci 2) i 3) koji glase:”
2) U slučaju potrebe izgradnje transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV unutar postojećih ili planiranih građevnih objekata potrebno je osnovati pravo služnosti u korist izgradnje i održavanja transformatorske
stanice.
3) Ukoliko gradnja samostojećih trafostanica nije moguća ili financijski opravdana, dozvoljeno je i postavljanje stupnih TS 10(20)/0,4 kV.”.
3) Dosadašnji stavci 2), 3) i 4) postaju stavci 4), 5) i 6).
4) Dosadašnji stavak 3) koji postaje stavak 5) mijenja se i glasi:”
5) Ukoliko se ukaže potreba za izgradnjom dodatnih trafostanica za koje ovim planom nisu predviđene građevne čestice, moguće je na površinama drugih namjena formirati građevnu česticu za izgradnju trafostanice. Prilikom gradnje nove trafostanice potrebno je poštivati sljedeće uvjete i način gradnje:
– minimalna površina građevne čestice za smještaj nove TS10(20)/0,4 kV iznosi 30 m2;
– u slučaju rekonstrukcije postojeće TS10(20)/0,4 kV na građevnoj čestici manjoj od propisane ovim člankom, dozvoljava se zadržavanje postojeća građevna čestica;
– najveća etažnost građevine je jedna etaža – ili podrum ili prizemlje odnosno najveća dopuštena visina
građevina je 5,0 m;
– udaljenost TS 10(20)/0,4 kV od međe susjedne građevne čestice je 1,0 m, a od regulacijskog pravca minimalno 1 m.
– u slučaju rekonstrukcije postojeće TS10(20)/0,4 kV čije su udaljenosti od međe i regulacijskog pravca
manje od propisanih ovim odredbama, minimalnom udaljenošću smatra se postojeća udaljenost;
– najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice je 0,5;
– najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 0,5;
– u slučaju rekonstrukcije postojeće TS10(20)/0,4 kV čiji su koeficijenti izgrađenosti i iskoristivosti veći od
propisanih, dozvoljava se zadržavanje postojećih koeficijenata ili njihovo smanjenje;
– ogradu je moguće graditi kao žičanu na svim međama do visine 2,0 m s tim da je visina punog podnožja
od kamena ili betona najviše 0,5 m.
– građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na prometnu površinu;
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– za izgradnju tipske kabelske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s mogućnošću instalirane snage do
1000 kVA mora se osigurati mogućnost pristupa auto dizalice široj stranici transformatorske stanice
– priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom
građevna čestica ima među na regulacijskom pravcu.
– ukoliko se TS gradi na kosom terenu, te je istu potrebno ukopati u tlo, čestica se može ograditi betonskim zidom s licem od kamena, čija je visina za 0,4 m viša od okolnog terena, a kako bi se ista zaštitila
od obrušavanja.”.
Članak 44.
1) U članku 53.a, stavku 1) iza riječi „plohe” dodaje se tekst „ i nadstrešnice” i nova rečenica „Površina fotonaponskih
elemenata i toplinskih kolektora koji se postavljaju na krovne plohe nije ograničena.”.
Članak 45.
1) U članku 54., stavku 1) riječ „površine” zamjenjuje se riječju „površina”.
2) U istom članku, stavku 2) riječ „koji” zamjenjuje se riječju „koju”.
Članak 46.
1) U članku 55. dodaje se novi stavak 1) koji glasi: „
1) Unutar obuhvata plana nema kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti i posebnosti. Ukoliko se prilikom odvijanja radova iskopa zateknu ili otkriju arheološki nalazi, radove je skladno članku 45.
stavku 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno obustaviti, te o tome najhitnije obavijestiti
Konzervatorski odjel u Šibeniku i Muzej Grada Šibenika.”.
2) Dosadašnji stavci 1), 2) i 3) postaju stavci 2), 3) i 4).

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
1) Ovaj Plan izrađen je u 5 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Tisno i potpisom predsjednika
Općinskog vijeća Općine Tisno.
2) Izvornici Plana čuvaju se u:
• Općini Tisno
• Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Šibensko kninskoj županiji
• Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
• Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i
• Akteracija d.o.o.
Članak 48.
1) Sukladno čl. 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17) u roku od 30 dana objavit će se
i pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Plana.
Članak 49.
1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:350-02/17-3.V/8
UR.BROJ:2182/05-01/17-3.V/8
Tisno, 06.studenoga 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 05/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 3. sjednici održanoj
06.studenog 2017.godine, donosi

PLAN
rekonstrukcije i izgradnje sustava
vodoopskrbe na području Općine Tisno
za 2018. godinu
Ovim se Planom, sukladno Smjernicama izgradnje
sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za razdoblje 2018.-2020.godine, KLASA: 361-01/17-3125, URBROJ: 2182/05-05/17-01, od 31.listopada 2017.godine,
utvrđuje planirana rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2018.godinu, i
to kako slijedi:

I. I zgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Dubravi kod
Tisna:
1. D
 ubrava kod Tisna – 3.Faza (ostatak do predjela
Špadine).

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

II. R
 ekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Tisnom:
1. Splitska ulica (sjeverni dio)

III. R
 ekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Jezerima:
1. Donji put (zapadni dio)
– Put sv.Roka
– Put Poljan
– Do gospodarske zone (trgovačke) (K2)
2. Put Vrška (dio)
3. Put Gušća (dio)

IV. R
 ekonstrukcija i izgradnja (proširenje vodovodne

mreže) vodoopskrbnog cjevovoda adekvatnog profila, duljine trasa do 50 metara (prema potrebama),
a radi i u svrhu nužnosti pojedinačnih priključaka.

KLASA: 361-01/17- 3.V/10
URBROJ: 2182/05-01/17-3.V/10
Tisno, 06.studenog 2017.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

95.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 5/13), te članka 12. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Tisno
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 9/13,
15/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/14, 8/15 i
3/16), na prijedlog načelnika Općine Tisno, Općinsko
vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici od 06. studenog
2017.godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju obveze plaćanja
komunalnog doprinosa za ozakonjenu
zgradu izgrađenu na nekretnini
katastarske oznake čest.zem.392/1 K.O.
Jezera (stara izmjera)
Članak 1.
Općina Tisno kao investitor i vlasnik ozakonjene:
– nezavršene slobodnostojeća zahtjevne zgrade javne
namjene – svlačionica, izgrađene na nekretnini katastarske oznake čest.zem.392/2 K.O. Jezera (stara
izmjera), na adresi Put Zaratića 5A,
– nezavršene građevine – malonogometno igralište,
izgrađeno na nekretnini katastarske oznake čest.
zem.392/1, 392/2, 392/4, 392/5 i 393/2 K.O. Jezera
(stara izmjera), na adresi Put Zaratića 5A,

– nezavršena građevina – tribina, izgrađena na nekretnini katastarske oznake čest.zem.392/1, 392/2,
392/4, 392/5 i 393/2 K.O. Jezera (stara izmjera), na
adresi Put Zaratića 5A,
–
nezavršena slobodnostojeća jednostavna zgrada
ugostiteljske namjene, izgrađene na nekretnini katastarske oznake čest.zem.392/5 K.O. Jezera (stara
izmjera), na adresi Put Zaratića 5A,
za koje je doneseno Rješenje o izvedenom stanju
oznake: KLASA: UP/I-350-05/13-02/16372, URBROJ:
2182/1-16-17-12 od 17.ožujka 2017.godine koje je postalo pravomoćno i izvršno dana 13.travnja 2017.godine,
prema projektnoj dokumentaciji oznake: T.D: 27/2015,
od ožujka 2015.godine izrađenoj od “Dom-konzalting”
d.o.o. iz Šibenika, oslobađa se u cijelosti obveze plaćanja
komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave „Službenom glasniku Općine Tisno“.
KLASA: 363-05/17-3.V/11
URBROJ: 2182/05-01/17-3.V/11
Tisno, 06. studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.
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96.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06.
studenog 2017. godine donosi

PRAVILNIK
o sufinanciranju prijevoza učenika
srednjih škola sa područja Općine Tisno
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 6.
Uz zamolbu za dodjelu financijskih sredstava potrebno je priložiti:
–p
 otvrdu o upisu djeteta u srednju školu
– presliku mjesečnog pokaza za autobus (buscard mjesečna karta)
–p
 resliku osobne iskaznice roditelja

III. TIJELO KOJE ODLUČUJE O DODJELI
FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 7.

Ovim se Pravilnikom uređuju opći uvjeti i kriteriji za
sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
iz Općine Tisno.

O dodjeli sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza
odlučuje načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu
sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza koje će se
imenovati posebnom odlukom načelnika.

Članak 2.

Članak 8.

Sredstva za podmirenje troškova prijevoza osiguravaju
se u proračunu Općine Tisno.

Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza isplaćivati će se direktno korisnicima do 15. u mjesecu za protekli mjesec za svaki mjesec u školskoj godini za koju su
sredstva dodijeljena (rujan-lipanj).

Članak 3.
Općina Tisno sufinancirati će trošak prijevoza učenika srednjih škola u visini dijela cijene putne karte (25%)
nepokrivenog Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za tekuću školsku godinu koju donosi Vlada RH.
Točan iznos troška odrediti će se na temelju potvrde javnog prijevoznika.

II. P
 RAVO NA DODJELU FINANCIJSKIH
SREDSTAVA
Članak 4.
Pravo na dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza imaju učenici srednjih škola s područja Općine
Tisno s prebivalištem na području Općine Tisno.
Članak 5.
Zamolbe za dodjelu financijske pomoći za troškove
prijevoza učenika srednjih škola podnose se Uredu načelnika Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno nakon raspisanog javnog poziva za svaku školsku godinu, te prema
rokovima u javnom pozivu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Tisno”.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
srednjih škola iz Tisnoga (Službeni glasnik Šibensko-kninske Županije 14/2009).
KLASA:604-05/17-03.V/12
URBROJ:2182/05-01/17-3.V/12
Tisno: 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.
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97.
Na temelju članka 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, 146/08, 38/09, 143/12,
152/14) članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.5/13) te članka 5. i 8.
Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
11/11 i Službeni glasnik Općine Tisno 5/14, 9/14- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Tisno, na 3. sjednici
održanoj 06.studenog 2017.godine donosi slijedeću

ODLUKU
o prodaji dijela nekretnine k.č.br. 392/1 K.O.
Jezera, površine 270 m2 i površine 55 m2
Članak 1.
Općina Tisno prodati će dio čest.zem.392/1 K.O.Jezera, (stara izmjera) površine 270 m2 označene na točkama
A-B-C-D-E-F-A prema geodetskom situacijskom nacrtu
za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kojeg
je izradio ovlašteni inženjer geodezije Karlo Štampalija, Podloga d.o.o., od dana 02. 12. 2016.godine i koji je
sastavni dio ove odluke, najpovoljnijem ponuditelju, za
kupoprodajnu cijenu u iznosu od 613,00 kn/m2 što sveukupno iznosi 165.510,00 kuna.
Članak 2.
Općina Tisno prodati će dio čest.zem.392/1 K.O.Jezera, (stara izmjera) površine 55 m2 označene na točkama B-C-D-G-B prema geodetskom situacijskom nacrtu
za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kojeg
je izradio ovlašteni inženjer geodezije Karlo Štampalija,

Podloga d.o.o., od dana 02.12.2016.godine i koji je sastavni dio ove odluke, najpovoljnijem ponuditelju, za kupoprodajnu cijenu od 307,00 kn/m2 što sveukupno iznosi
16.885,00 kuna.
Članak 3.
Najpovoljnijim ponuditeljem za kupnju dijelova nekretnine opisanih u članku 1. i 2. ove Odluke, a na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u dnevnom listu Slobodna Dalmacija od dana 12. 10. 2017.godine, utvrđuje se Školjić d.o.o. iz Jezera, Put Zaratića 1,
OIB:05918285847, koji je za:
– nekretninu iz članka 1. ove Odluke ponudio kupoprodajnu cijenu u iznosu od 613,00 kn/m2,
– nekretninu iz članka 2. ove Odluke ponudio kupoprodajnu cijenu od u iznosu od 307,00 kn/m2.
Članak 4.
Na temelju ove Odluke načelnik Općine Tisno sklopiti
će u ime Općine Tisno kao prodavatelja, kupoprodajni
ugovor sa Školjićem d.o.o. iz Jezera, Put Zaratića 1, kao
kupcem.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:944-01/17-03.V/13
URBROJ:2182/05-01/17-03.V/13
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

98.
Na temelju članka 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, 146/08, 38/09, 143/12,
152/14) članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.5/13) te članka 5. i 8.
Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
11/11 i Službeni glasnik Općine Tisno 5/14, 9/14- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Tisno, na 3. sjednici
održanoj 06.studenog 2017.godine donosi slijedeću

Članak 1.
Daje se na prodaju putem javnog natječaja 2/60 dijela čest.zem.6284 K.O.Murter Betina, katastarske kulture
„vrt“, što odgovara površini od 14 m2 od ukupne površine
417 m2 i 2/60 dijela čest.zem.6285 K.O.Murter Betina, katastarske kulture „vrt“, što odgovara površini od 9 m2 od
ukupne površine 263 m2.
Nekretnine iz st. 1. ovog članka vlasništva su Općine
Tisno u navedenom suvlasničkom udjelu.

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
dijela čest.zem.6284 i čest.zem.6285 obje
K.O. Murter Betina

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke nalaze se u naselju
Betina, na adresi Obala Kralja Petra Krešimira IV odnosno
Ulica Matije Gupca, a prema važećoj prostorno planskoj
dokumentaciji nekretnine se nalaze unutar obuhvata izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, izgrađeni
dio, zona M1 (mješovita namjena- pretežito stambena).

Članak 2.
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Članak 3.

Članak 5.

Početna cijena nekretnine čest.zem.6824 K.O. Murter
Betina iznosi 1.042,00 kn/m2 prema elaboratu procjene
tržišne vrijednosti nekretnine kojeg je izradio Mirko Sladoljev d.i.a. stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina od dana 09.listopada 2017.godine.
Početna cijena nekretnine čest.zem.6825 K.O. Murter
Betina iznosi 1.042,00 kn/m2 prema elaboratu procjene
tržišne vrijednosti nekretnine kojeg je izradio Mirko Sladoljev d.i.a. stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina od dana 09.listopada 2017.godine.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja ovo Općinsko vijeće donijeti će odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 4.
Nekretnine će se prodati putem javnog natječaja, sustavom zatvorenih ponuda, s rokom za podnošenje ponuda u trajanju od 8 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 944-01/17- 03.V/14
URBROJ: 2182/05-01/17-03.V/14
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik :
Petar Jakovčev, v. r.

99.
Na temelju članka 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, 146/08, 38/09, 143/12,
152/14) članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.5/13) te članka 5. i 8.
Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
11/11 i Službeni glasnik Općine Tisno 5/14, 9/14- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Tisno, na 3. sjednici
održanoj 06.studenog 2017.godine donosi slijedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
dijela nekretnine oznake čest.zem.1234/1
K.O.Tisno, površine 689 m2
Članak 1.
Daje se na prodaju putem javnog natječaja dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem.1234/1 K.O.Tisno, katastarske kulture „pašnjak“, u površini od 689 m2,
koji je označen slovima A-B-C-D-E-F-G-H-A na geodetskom snimku kojeg je izradio Vinko Gracin, ovlašteni inženjer geodezije, od dana 03.studenoga 2017.godine, koji
je sastavni dio ove Odluke.
Nekretnina iz st. 1. ovog članka vlasništva je Općine
Tisno.
Članak 2.
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke nalazi se u naselju Tisno, na adresi Put Oštrice, predio Luke, a prema
važećoj prostorno planskoj dokumentaciji nekretnina se

nalazi unutar obuhvata izgrađenog dijela građevinskog
područja- zona M1 (mješovita namjena- pretežito stambena).
Članak 3.
Početna cijena nekretnine iz čl. 1. ove Odluke iznosi
589 kn/m2 sukladno elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine dio k.č.br.1234/1 K.O.Tisno kojeg je izradio Mirko Sladoljev d.i.a. stalni sudski vještak za područje graditeljstva i procjenitelj za procjenu nekretnina od
dana 06.studenog 2017.godine.
Članak 4.
Nekretnina će se prodati putem javnog natječaja, sustavom zatvorenih ponuda, s rokom za podnošenje ponuda u trajanju od 8 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.
Članak 5.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja ovo Općinsko vijeće donijeti će odluku o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 944-01/17- 3.V/15
URBROJ: 2182/05-01/17-3.V/15
Tisno, 06.studeni 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v. r.
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100.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) Općinsko
vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj dana
06.studenog 2017.godine donosi,

ODLUKU
o promjeni oznake katastarske kulture
nekretnine čest. zem.1255/132 K.O. Tisno
Članak 1.
Dio nekretnine čest.zem.1255/132 K.O.Tisno, smještene u naselju Tisno, predio Gomilica, vlasništva Općine
Tisno, koja je u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi suda označena kao „put“ ukupne površine 25796 m2,
mijenja oznaku katastarske kulture u „dvorište“ u površini od 81 m2, dok preostali dio površine u iznosu od
25715 m2 ostaje katastarske kulture „put“, a što odgovara
stvarnom stanju.
Dio nekretnine čest.zem.1255/132 K.O.Tisno, površine 81 m2 koji mijenja oznaku katastarske kulture u „dvorište“ označen je slovima A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-

M-A na geodetskom situacijskom nacrtu ureda ovlaštenog inženjera geodezije Luke Lakoša od dana 17.03.2017.
godine koji je sastavni dio ove odluke, te u naravi predstavlja dvorište.
Članak 2.
Temeljem odredbi ove odluke zatražiti će se provedba promjene oznake katastarske kulture u katastarskom
operatu i zemljišnoj knjizi suda.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:932-01/17-03.V/16
URBROJ:2182/05-01/17-03.V/16
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

101.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 05/13 ) Općinsko
vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj dana
06.studenog 2017.godine donosi,

ODLUKU
o financiranju putnog troška vanjskim
suradnicima Osnovne glazbene škole u
okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u
Tisnom
Članak 1.
Osnovnoj glazbenoj školi kao proširenoj djelatnosti
Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno financirati će se
putni trošak vanjskih suradnika te škole, u školskoj godini 2017/2018 u punom iznosu prema obračunima koje će
Općini Tisno dostaviti O.Š. Vjekoslava Kaleba, Glazbena
škola Tisno.

102.
Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi
(NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 32.
Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske
županije br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj
3.sjednici održanoj dana 06.studenog 2017.godine donosi

Članak 2.
Odobrena novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke
uplatiti će se na žiro račun Šibensko- kninske županije
kao osnivača, IBAN: HR 5524110061800015002 MODEL:65 POZIV NA BROJ:3186-094-12743 u roku od
najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 402-07/17-03.V/17
UR.BROJ:2182/05-01/17-03.V/17
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa socijalnih potreba Općine
Tisno za 2016.godinu
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10. studenoga 2017.

Članak 1.
Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2016.godinu, prihvaća se u tekstu koji je
sastavni dio ovog zaključka.
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KLASA:550-01/17-03.V/18.a
URBROJ: 2182/05-01/17-03.V/18.a
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

103.
Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 32.
Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 3.
sjednici održanoj 06.studenog 2017. godine donosi

Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2016. godinu
Članak 1.
Na osnovu Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Tisno 8/2015)
izvršeno je kako slijedi:
Oblici pomoći

Proračunska svota

Jednokratne novčane pomoći – pomoći obiteljima i kućanstvima, dio pozicije
R0054
Naknade za novosklopljeni brak i novorođenu djecu - dio pozicije R0054
Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva - pozicija R0055
UKUPNO:

Izvršeno

220.000,00

207.081,65

130.000,00
60.000,00

125.000,00
24.700,00

410.000,00

356.781,65

Članak 2.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:550-01/17-03.V/18.b
URBROJ: 2182/05-01/17-03.V/18.b
Tisno, 06.studenog 2017.godine

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

104.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13), Općinsko
vijeće Općine Tisno, na svojoj 3. sjednici održanoj dana
06.studenog 2017.godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća TZ Općine Tisno
o naplati boravišne pristojbe za 2016.
godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu u tekstu koji je sastavni
dio ovog zaključka.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 401-01/17-03.V/20
URBROJ:2182/05-01/17-03.V/20
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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105.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13), Općinsko
vijeće Općine Tisno, na svojoj 3. sjednici održanoj dana
06.studenog 2017.godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Betina o
naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu u tekstu koji je sastavni
dio ovog zaključka.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 401-01/17-03.V/21
URBROJ:2182/05-01/17-03.V/21
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

106.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13), Općinsko
vijeće Općine Tisno, na svojoj 3. sjednici održanoj dana
06.studenog 2017.godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Jezera o
naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu u tekstu koji je sastavni
dio ovog zaključka.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 401-01/17-03.V/22
URBROJ:2182/05-01/17-03.V/22
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

107.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 5/13), Općinsko
vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici od 06.studenog
2017.godine, donosi

ODLUKU
o oslobađanju obveze plaćanja komunalne
naknade i poreza na korištenje javne
površine za „Girin“ d.o.o. iz Betine
Članak 1.
„Girin“ d.o.o. iz Betine, Trg na Moru 17, OIB:
78238677678, oslobađa se od obveze plaćanja komunalne
naknade i poreza na korištenje javne površine za poslovne prostore kako slijedi:
– Za prostor mesnice „Girin“ d.o.o., Trg na Moru, Betina, za mjesec travanj, svibanj, lipanj, listopad i studeni 2017.godine,

–Z
 a prostor caffe bara „Porat“, Trg na Moru 17, Betina, za mjesec travanj, svibanj lipanj, listopad i studeni 2017.godine,
zbog izvođenja radova na proširenju i uređenju Trga
na Moru u Betini u razdoblju od 30.ožujka do 22.lipnja
2017.godine, iz kojih razloga nije bilo moguće poslovanje i funkcioniranje predmetnih poslovnih prostora u
punom kapacitetu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave „Službenom glasniku Općine Tisno“.
KLASA: 363-05/17- 3.V/23
URBROJ: 2182/05-01/17-3.V/23
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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108.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13), Općinsko
vijeće Općine Tisno, na svojoj 3. sjednici održanoj dana
06.studenog 2017.godine donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Sporazuma o sufinanciranju
troškova nastalih u postupku potpunog
izvlaštenja nekretnina za potrebe
izgradnje zajedničkog uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda te izgradnje
crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli,
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera

postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe
izgradnje zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda te izgradnje crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera, 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: 325-08/17-3.V/24
URBROJ:2182/05-01/17- 3.V/24
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na prijedlog Sporazuma o sufinanciranju troškova nastalih u

109.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/13) Općinsko
vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj dana
6.studenog 2017.godine donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o stipendiranju i
drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Tisno
Članak 1.
U Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno (Službeni glasnik

Općine Tisno 4/17) u članku 8. stavak 3. broj „30“ zamjenjuje se brojem „33“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Općine Tisno”.
KLASA: 604-02/17-3.V/25
URBROJ:2182/05-01/17- 3.V/25
Tisno, 06.studenog 2017.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.
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II.
NAČELNIK

12.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne Novine broj: 86/08 i 61/11), članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske
županije broj: 05/13) i članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne Novine broj 74/10, 125/14), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Općine Tisno, načelnik Općine Tisno,
dana 7.studenog 2017.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, 4/15, 1/16, 3/16, 2/17, 4/17 ) u članku 11. stavak 2. odjeljak Tajništvo
mijenja na način da se iza radnog mjesta redni broj 3. dodaje radno mjesto rednog broja 4. referent za informiranje
koji glasi:
Red.
broj

4.

Naziv radnog
mjesta

Referent za
informiranje

Kategorija

Podkategorija

III.

referent

Potrebno stručno znanje
– srednja stručna sprema tehničkog
smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustava na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

11.

1

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja poslove: u vezi sa izradom, održavanjem i unaprjeđenjem rada web stranice Općine i
općinskih profila na društvenim mrežama, obavlja poslove pravodobne i potpune objave akata, oglasa, natječaja javnih poziva, rasprava na web stranicama Općine, a koje za objavu dostave nadležni
upravni odjeli Općine, poslove objave na web stranicama Općine, a po potrebi i u drugim medijima
svih ostalih informacija vezanih za rad Općine i odnosno informacija potrebnih za pravodobno
informiranje javnosti, prikuplja i obrađuje informacije o radu Općine radi njihovog objavljivanja na
usmeni, pisani odnosno audiovizualni način i dostavljanje informacija u riječi i slici medijima, koordinira i brine o povremenom izdavanju tiskanog i snimljenog materijala, obavlja poslove kreiranja,
uspostave, praćenja i koordinacije savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ostale poslove informiranja javnosti, poslove nadzora nad radom mreže, pruža stručnu pomoć službenicima iz drugih
odjela kod obavljanja informatičkih poslova, osigurava tehničku potporu kod sustava e- sjednica
Općinskog vijeća, predlaže informatičko komunikacijsku modernizaciju, obavlja i druge poslove po
nalogu pročelnika Tajništva i načelnika.

Članak 2.
U članku 11. stavak 2. odjeljak Tajništvo Općine Tisno radno mjesto dosadašnjeg rednog broja 4. postaje radno
mjesto br. 5.
Članak 3.
U članku 11. stavak 2. odjeljak Upravni odjel za financije i javne prihode mijenja se i glasi:
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Upravni odjel za financije i javne prihode
Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

Pročelnik
upravnog odjela
I.
za financije i javne
prihode
Potrebno stručno znanje

1.

– magistar struke ili stručni specijalist
– ekonomskog smjera
– najmanje pet godina radnog iskustava
na odgovarajućim poslovima
– organizacijske sposobnosti
– komunikacijske vještine potrebne za
uspješno upravljanje tijelom
– položen državni stručni ispit

Red.
broj

2.

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

Viši stručni
suradnik za
poreze i naplatu
prihoda

II.

Potrebno stručno znanje
– magistar struke ili stručni specijalist
pravne ili ekonomske struke,
– najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na PC-u

Podkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

1.

1

Glavni rukovoditelj
Opis poslova radnog mjesta

– organizira i rukovodi, te je odgovoran za funkcioniranje rada Upravnog 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 načelnika 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 vezanim uz uspostavu i razvoj financijskih upravljanja i kontrola
– predlaže mjere radi povećanja prihoda i primitaka , poboljšanje naplate svih prihoda općinskog
proračuna te mjera racionalizacije rashoda i izdataka
– obavlja nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava ,prati i povjerava pravilno korištenje
proračunskih sredstava svih upravnih tijela Općine i proračunskih korisnika
– Izrađuje nacrt prijedloga Proračuna Općine , izmjena proračuna tijekom 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 Načelnika i Općinskog vijeća
– surađuje s proračunskom korisnicima , te im pruža financijsko-plansku pomoć kod izrade ,izmjena i
i izvršavanja financijskih planova i programa te proračunskih izvješća
– sunadzire 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 odjela za financiranje putem
programa Europske unije , republike Hrvatske i drugih subjekata
– sudjeluje u obavljanju javnih potreba na području društvenih djelatnosti
– sudjeluje u izradi programa 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
Podkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

6.

1

Opis poslova radnog mjesta
– Obavlja poslove pravovremenog pokretanja ovršnih postupaka za nenaplaćena dospjela
potraživanja po osnovi općinskih porezna i naknada ( vođenje upravnog postupka nakon
donošenja prvostupanjskog rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja i pokretanja postupka prisilne
naplate i njegova vođenja do konačne naplate).
– prati otvaranje stečaja i predstečajnih nagodbi te prijavljuje nenaplaćena potraživanja
– prati i rješava žalbene postupke po osnovi poreza i naknada
– predlaže, pokreće o obavlja poslove zasnivanja založnog prava na imovini dužnika radi naplate
duga
– Sudjeluje u obavljanju poslova izrade akata razreza svih općinskih prihoda
– sudjeluje u obavljanju poslova pisanja i slanja opomena općinskih poreza i naknada
– sudjeluje u obavljanju poslova rješavanja zahtjeva za obročnom otplatom dugovanja
– sudjeluje u obavljanju poslova pokretanja svih ostalih postupka prisilne naplate
– sudjeluje u obavljanju poslova predlaganja postupaka otpisa potraživanja nenaplativih općinskih
prihoda
– obavlja poslove javne nabave
– aktivno sudjeluje u obavljanju javnih potreba na području društvenih djelatnosti
– nadzire izvršenje obveza po zaključenim ugovorima Općine Tisno
– prati zakone i druge propise iz svog djelokruga rada
– obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika odjela i Načelnika
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Naziv radnog
mjesta

Kategorija

Podkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

Voditelj odjeljka
za knjigovodstvo
– glavni
knjigovođa

I

Rukovoditelj

2

7

1

Potrebno stručno znanje
– sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik struke ekonomskog ili
informatičkog smjera
– 4 godina radnog iskustva na istim
poslovima
– izvrsno poznavanje rada na računalu
– položen državni stručni ispit
– potrebne poslovne komunikacijske
vještine

Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

Knjigovodstveni
III
Referent
Potrebno stručno znanje

4.

Srednja stručna sprema (ekonomske
struke) najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima .
Poznavanje rada na računalu.

Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

Namještenik na
knjigovodstvenim
IV
poslovima
Potrebno stručno znanje
Srednja stručna sprema (ekonomske
struke) najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima.
Poznavanje rada na računalu.
5.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Opis poslova radnog mjesta
– aktivna suradnja na izradi proračuna
– evidentiranje imovine i promjena na imovini u analitičkoj evidenciji imovine, evidentiranje stanje,
– evidentiranje promjene potraživanja i obaveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka te izvršenja
proračuna u financijskom knjigovodstvu
– knjiženje glavne knjige
– knjiženje knjige ulaznih računa
– poslovi vezane uz isplatu plaća i naknada – mjesečni obračuni plaća i naknada
– sastavljanje zakonski propisanih izvješća vezanih uz plaće i naknade 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 revizije,
– 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
Podkategorija

Razina

Referent

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

11

2

Opis poslova radnog mjesta
– obavlja poslove zaduženja, naplate i knjigovodstvene evidencije komunalne naknade, naknade
za odvoz otpada, zakupa poslovnih prostora, javnih površina , naknade za uređenje voda i drugih
javnih prihoda općine
– svakodnevno i kontinuirano knjiži naplatu tih proračunskih prihoda u analitičkoj evidenciji
–obavlja poslove obračuna materijalnih troškova i provizije s Hrvatskim 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
Podkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

II

I

12

1

Opis poslova radnog mjesta
– sudjeluje u ažuriranju baza podataka komunalne naknade, zakupa poslovnih prostora, javnih
površina, naknade za uređenje voda i drugih javnih prihoda Općine
– sudjeluje u kreiranju novih baza podataka za naplatu javnih prihoda Općine sukladno zakonskim
propisima
– obavlja poslove umnožavanja materijala za sjednice vijeća
– obavlja poslove slanja (kovertiranja i pakiranja) računa komunalne naknade, zakupa poslovnih
prostora, javnih površina, naknade za uređenje voda i drugih javnih prihoda Općine
– sudjeluje u poslovima pripreme za isplate putem blagajne
– obavlja poslove dostave naloga za plaćanje (FINA)
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela za financije i javne prihode

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

10. studenoga 2017.

Broj 5

Strana 27

Članak 4.
U članku 11. stavak 2. odjeljak Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove mijenja se i glasi:
UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE TE
KOMUNALNE POSLOVE
Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

1.

PROČELNIK
I.
Potrebno stručno znanje
– magistar struke ili stručni specijalist
arhitekture, građevinskog, prometnog
ili pravnog smjera
– najmanje 5 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
– organizacijske sposobnosti
– komunikacijske vještine potrebne za
uspješno upravljanje
– poznavanje rada na PC – u
– položen državni stručni ispit

Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

VIŠI STRUČNI
SURADNIK
za prostorno
2.
uređenje i
II.
gradnju te
pripremu i
vođenje projekata
Potrebno stručno znanje
– magistar struke ili stručni specijalist
građevinske, ahitektonske ili druge
tehničke struke
– najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na PC-u

Podkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

1.
1
Opis poslova radnog mjesta
Rukovodi radom upravnog odjela, prostornim i komunalnim poslovima iz djelokruga Općine Tisno,
pomaže načelniku u donošenju odluka iz njegovog djelokruga, vrši poslove prijama i razgovora sa
strankama iz svog djelokruga te strankama s kojima je spriječen razgovor vršiti načelnik odnosno
donačelnik, donosi akte u okviru svojih ovlaštenja, obavlja poslove iz područja prostornog i
urbanističkog uređenja i planiranja, komunalnog gospodarstva, graditeljstva i izgradnje – ishođenja
odobrenja za gradnju, te u postupcima ozakonjenja zahvata u prostoru, prometa i veza, organizacije i
regulacije prometa, uređenja i održavanja naselja, zaštite okoliša, javnih površina i putova, koordinira
rad geodetskih poslova i poslova u postupcima evidentiranja i formiranja nerazvrstanih cesta,
sudjeluje u realizaciji vodoopskrbe i odvodnje, sudjeluje u poslovima u svezi osiguravanja uvjeta
za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Općinu Tisno, osigurava različite oblike potpore
poduzetničkih aktivnosti, obavlja imovinsko-pravne poslove za Općinu Tisno i priprema prijedloge
vezane za gospodarenje općinskom imovinom, obavlja poslove iz područja poljoprivrede, vodi brigu
o djeci predškolskog odgoja, kulture, sporta i informiranja, zdravstva i socijalne skrbi i vatrogastva,
priprema nacrte odluka iz nadležnosti odjela, obavlja pravne i tehničke poslove vezane za javnu
nabavu, sudjeluje u pripremi programa održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, poslovima
praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem
programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim Odjelima
Općine, obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mu stavljani u djelokrug
zakonom, odnosno općim aktom Općinskog vijeća i Općinskog Načelnika.
Podkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

6.

1

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja poslove savjetovanja pročelnika ovog odjela i načelnika u vezi prostornog uređenja
i planiranja, zaštite okoliša, sustava vodovoda i odvodnje, gospodarenja otpadom, poslove u
postupcima gradnje i ozakonjenja zgrada, te svim postupcima iz područja građevinske inspekcije,
komunalnih poslova odnosno poslova komunalnog gospodarstva, pripremanja projekata i razvojnih
programa vezanih za poljoprivredu, akvakulturu, energetsku učinkovitost te sveukupnih razvojnih
programa Općine kao i pripremanja projekata namijenjenih dobivanju sredstava iz pretpristupnih
fondova EU (IPARD, IPA i dr.), obavlja poslove obračunavanja i izdavanja rješenja o obračunu naknade,
komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi (porezu na nekretnine) te ih je ovlašten potpisivati,
obavlja poslove na pripremanju odluka i akata za sjednice Općinskog vijeća te druge administrativne
i tehničke poslove ovog Upravnog odjela koje mu povjeri načelnik i pročelnik ovog Upravnog odjela.
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Red.
broj

Broj 5

Naziv radnog
mjesta

10. studenoga 2017.

Kategorija

VIŠI STRUČNI
SURADNIK za
3.
komunalno
II.
i prometno
redarstvo
Potrebno stručno znanje
– magistar struke ili stručni specijalist
građevinske, ahitektonske ili druge
tehničke struke
– najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na PC-u

Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

VODITELJ
ODJELJKA ZA
4.
UPRAVLJANJE
I.
SPORTSKIM
OBJEKTIMA
Potrebno stručno znanje
– sveučilišni prvostupnik struke
ili stručni prvostupnik struke
odgovarajućeg društvenog smjera,
– najmanje četiri godine radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na PC-u

Podkategorija

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

6.

1

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja poslove savjetovanja pročelnika ovog odjela i načelnika u vezi komunalnog i prometnog reda,
cesta, sigurnosti prometa na cestama, prijevoza u cestovnom prometu, zaštite okoliša, sustava vodovoda
i odvodnje, gospodarenja otpadom, priprema i vodi projekte i razvojne programe iz komunalnog
područja i područja prometa, vodi organizaciju i provodi postupke autotaksi prijevoza te izdaje autotaksi
dozvole i odobrenja za autotaksi prijevoz, provodi sveukupne razvojne programe Općine iz područja
komunalne i prometne infrastrukture namijenjene dobivanju sredstava iz pretpristupnih fondova EU
(IPARD, IPA, i dr.), provodi tehničke poslove na pripremanju odluka i akata za sjednice Općinskog vijeća,
vrši nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu te prema zakonu o sigurnosti prometa
na cestama, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog i prometnog reda, te
reda na pomorskom dobru, vrši nadzor te evidentira bespravne zahvate i radnje na području Općine
Tisno i provodi postupak uklanjanja sukladno Zakonu ili prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečeno
mjerodavnim inspekcijama, izvršava i vrši nadzor nad provedbom svih ostalih općih akata Općine Tisno
iz oblasti komunalnih i prometnih djelatnosti gdje je to općim aktima propisano, provodi nadzor nad
svim djelatnostima i poslovima sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, prostornom
uređenju, cestama, sigurnosti prometa na cestama, prijevoza u cestovnom prometu, građevinskoj
inspekciji, pomorskom dobru i morskim lukama, te zaštiti okoliša i komunalnom gospodarstvu, provodi
radnje u postupcima elementarnih nepogoda, donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama
radnje u svrhu održavanja komunalnog i prometnog reda, izriče mandatne kazne, izdaje prekršajne
naloge, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, provodi izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim
i prometnim poduzećima, surađuje sa općinskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene prometnog
redarstva te Odluke o komunalnom redu, organizira premjer objekata i zemljišta te dostavlja podatke
referentu zaduženom za komunalne i druge naknade te poreze, predlaže mjere za unapređenje stanja
u domeni komunalnih i prometnih djelatnosti, organizira i izrađuje prijedloge općih akata u svom
djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja, skrbi o redovitom održavanju
voznog parka ako to nije dano nekom drugom djelatniku u opis poslova, u suradnji sa upravnim odjelom
za financije i javne prihode sudjeluje u provedbi postupka bagatelne nabave roba i usluga, obavlja i druge
poslove koje mu povjeri načelnik Općine Tisno i pročelnik ovog Upravnog odjela.
Podkategorija

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

7.

1

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja poslove vođenja neposrednog upravljanja i održavanja te skrbi o sportskim objektima, a po
potrebi i drugim objektima u vlasništvu Općine što obuhvaća poslove rukovanja, nadzora i tekućeg
održavanja prostorija, opreme i instalacija sportskih objekata, različite popravke, poslove vođenja
brige o uređenju sportskih objekta i njihova okoliša, vrši nadzor i kontrolu nad obavljanjem radova
održavanja i servisa, brine o ispravnim funkcioniranju i korištenju sportskih terena, parkirališta,
sanitarnih čvorova i drugih rekvizita kao i opreme, predlaže plan nabave materijala i rezervnih
dijelova sportski objekata, poduzima mjere da primjereno i pravilno zaštiti sve sportske objekte te
je dužan odrediti i provoditi unutarnji red u objektima. Provoditi sportske aktivnosti i aktivnosti iz
programa javnih potreba u sportu. Organizirati održavanje sportskih manifestacija i natjecanja te
poduzimati sve radnje organizacije održavanja svih događanja i aktivnosti kulturnih, gospodarskih i
drugih programa i manifestacija unutar sportskih objekata.
Vodi evidenciju i izrađuje planove korištenja sportskih objekata te po potrebi i drugih objekata u
vlasništvu Općine te brine o sklapanju te provodi kontrolu izvršenja ugovora s korisnicima sportskih
i dr. objekata.
Priprema prijedloge odluka i drugih akata vezanih za upravljanje sportskim i drugim objektima u
vlasništvu Općine kao i drugih odluka s područja sporta i javnih potreba u sportu.
Izrađuje izvještaje vezane za gospodarenje sportskim objektima te po potrebi i drugom imovinom u
vlasništvu Općine. Prati stanje u djelatnosti sporta te priprema materijale za izradu programa javnih
potreba Općine Tisno te prati provedbu programa javnih potreba, priprema prijedloge ugovora
sa korisnicima programa javnih potreba te prati izvršenje istih, izrađuje izvještaje te obavlja druge
stručne poslove sa područja sporta i kulture te vodi programe društvenih djelatnosti. Predlaže mjere
za unaprjeđenje stanja iz područja sporta te obavlja nadzor nad provedbom zakonskih odredbi i
odredbi odluka s područja sporta. Poduzima sve radnje (izdavanje i provođenje rješenja, predlaganje
pokretanja prekršajnog postupka, prijave i sl.) s ciljem zaštite i funkcioniranja sportskih objekata.
Priprema i prati projekte koji se kandidiraju sa područja sporta te obavlja druge poslove po nalogu
pročelnika te je odgovoran za svoj rad.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

STRUČNI
III
SURADNIK
Potrebno stručno znanje
– sveučilišni prvostupnik struke ili
stručni prvostupnik struke ekonomije
za informatički menadžment, informatičkog smjera ili drugog odgovarajućeg tehničkog smjera
– najmanje tri godine radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– vještine poslovnog komuniciranja
– izvrsno poznavanje rada na računalu
– * temeljem članka 124. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 86/08) službenici
i namještenici koji imaju za jedan
stupanj stručnu spremu nižu od
stručne spreme koja je propisana za
radno mjesto na kojem su zatečeni na
dan stupanja na snagu spomenutoga
Zakona, mogu i dalje obavljati poslove
koji odgovaraju poslovima radnog
mjesta na kojem su zatečeni ako na
dan stupanja na snagu ovoga Zakona
imaju najmanje deset godina radnog
staža
5.

Red.
broj

6.

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

KOMUNALNI I
III
PROMETNI REDAR
Potrebno stručno znanje

10. studenoga 2017.

Podkategorija

Razina

Stručni suradnik
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Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

8

1

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja administrativne poslove vezane za područje komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, izradu nacrta rješenja vezanih za komunalni doprinos, nacrta rješenja o komunalnoj naknadi, nacrta rješenja o obračunu naknade za zadržavanje, administrativne poslove i izradu
nacrta rješenja vezanih za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, izradu raznih
izvješća o izvršenju navedenih rješenja, administrativne poslove vezane za izradu prostornih planova
uređenja, usavršava se u primjeni raznih informatičkih programa radi efikasnijeg obavljanja radnih
zadaća iz djelokruga ovog odjela, obavlja administrativne poslove za pročelnika ovog upravnog
tijela, kontaktira unutar i izvan upravnog tijela, sa strankama te drugim stručnim službama općine,
županije i ureda državne uprave te obavlja druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika ovog
upravnog odjela.

Podkategorija

viši referent

Razina

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

9.

1

Opis poslova radnog mjesta
Izvršava i odgovorno provodi odredbe odluke o komunalnom redu, te odredbe prema zakonu o
Sveučilišni prvostupnik prosigurnosti prometa na cestama (u području svog djelovanja), provodi sankcioniranje aktivnosti koje
metne struke ili drugog odgovarajućeg predstavljaju remećenje komunalnog i prometnog reda, vrši nadzor te revidira bespravne zahvate
tehničkog ili društvenog smjera ili
i radnje u prostoru na području Općine Tisno i prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečene mjestručni prvostupnik prometne struke
rodavnim inspekcijama i institucijama, putem upravnog postupka provodi uklanjanje zahvata u
ili drugog odgovarajućeg tehničkog ili
prostoru sukladno zakonskim ovlastima i ovlastima iz svog djelokruga, izvršava i vrši nadzor nad
društvenog smjera
provedbom svih ostalih općih akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih i prometnih djelatnosti gdje
Najmanje jedna godina radje to općim aktima propisano, provodi nadzor nad svim djelatnostima i poslovima sukladno odrednog iskustva na odgovarajućim poslovi- bama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona
ma
o koncesijama, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o građevinskoj inspekciji te prekršitelje prijavljuje
Poznavanje rada na PC-u
nadležnim tijelima, donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama postupanje sukladno
Položen ispit o stručnoj oszakonskim ovlastima te radnje u svrhu održavanja komunalnog i prometnog reda, izdaje rješenja
posobljenosti za obavljanje poslova
kojima se odobravaju zahvati (radovi) u smislu zaposjedanja i prekopavanja na javnim prostorima,
prometnog redara
izriče mandatne kazne, izdaje prekršajne naloge, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, provodi
Položen državni stručni ispit
izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim i prometnim poduzećima, surađuje s općinskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene prometnog redarstva te Odluke o komunalnom redu, provodi
radnje u postupcima elementarnih nepogoda, vrši premjer objekata i dostavlja podatke referentu
zaduženom za komunalne i druge naknade, predlaže izradu prometnih i komunalnih projekata te
predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u domeni komunalnih i prometnih djelatnosti, sudjeluje u
izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja, odgovoran je za vozni park Općine Tisno te skrbi o redovitom održavanju voznog parka, obavlja i
druge poslove koje mu povjeri načelnik Općine Tisno i pročelnik ovog Upravnog odjela.
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Red.
broj

Broj 5

Naziv radnog
mjesta

10. studenoga 2017.

Kategorija

KOMUNALNI I
III
PROMETNI REDAR
Potrebno stručno znanje
– Srednja stručna sprema tehničkog
smjera (IV stupanj)
– Najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
– Poznavanje rada na PC-u
– Položen ispit o stručnoj
osposobljenosti za obavljanje poslova
prometnog redara
– Položen državni stručni ispit

Podkategorija

7.

Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Razina

referent

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

11.

1

Opis poslova radnog mjesta
Provodi odredbe odluke o komunalnom redu, te odredbe prema Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama (u području svog djelovanja), provodi sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju
remećenje komunalnog i prometnog reda, vrši nadzor te revidira bespravne zahvate i radnje na
području Općine Tisno i prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečene mjerodavnim inspekcijama i
institucijama, putem upravnog postupka provodi uklanjanje zahvata u prostoru sukladno zakonskim
ovlastima i ovlastima iz svog djelokruga, izvršava i vrši nadzor nad provedbom svih ostalih općih
akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih i prometnih djelatnosti gdje je to općim aktima propisano,
provodi nadzor nad svim djelatnostima i poslovima sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o koncesijama, Zakona o
zaštiti okoliša i Zakona o građevinskoj inspekciji te prekršitelje prijavljuje nadležnim tijelima, donosi
rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama postupanje sukladno zakonskim ovlastima te
radnje u svrhu održavanja komunalnog i prometnog reda, izdaje rješenja kojima se odobravaju
zahvati (radovi) u smislu zaposjedanja i prekopavanja na javnim prostorima, izriče mandatne kazne,
izdaje prekršajne naloge, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, provodi izvršenje rješenja u
suradnji sa komunalnim i prometnim poduzećima, surađuje s općinskim ustanovama i poduzećima
u vezi primjene prometnog redarstva te Odluke o komunalnom redu, provodi radnje u postupcima
elementarnih nepogoda, vrši premjer objekata i dostavlja podatke referentu zaduženom za
komunalne i druge naknade, predlaže izradu prometnih i komunalnih rješenja te predlaže mjere za
unaprjeđenje stanja u domeni komunalnih i prometnih djelatnosti, sudjeluje u izradi općih akata u
svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja, odgovoran je za
vozni park Općine Tisno te skrbi o redovitom održavanju voznog parka, obavlja i druge poslove koje
mu povjeri načelnik Općine Tisno i pročelnik ovog Upravnog odjela.

Kategorija

POMOĆNI
RADNIK U
IV.
KOMUNALNOM
REDARSTVU
Potrebno stručno znanje
– srednja stručna sprema (tehničkog
ili društvenog smjera) ili niža stručna
sprema
– organizacijske sposobnosti
– komunikacijske vještine potrebne za
uspješno organiziranje poslova
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Podkategorija

Razina

8.

Klasifikacijski rang

Broj izvršitelja

13.

2

Opis poslova radnog mjesta
Obavlja nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu, evidentira aktivnosti koje
predstavljaju remećenje komunalnog reda, vrši nadzor te evidentira bespravne zahvate i radnje na
području Općine Tisno i prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečene mjerodavnim inspekcijama,
vrši nadzor prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te svih ostalih općih akata
Općine Tisno iz oblasti komunalnih djelatnosti gdje je to općim aktima propisano, vrši nadzor te
evidentira bespravne zahvate i aktivnosti te zahvate protivno odobrenju na pomorskom dobru, vrši
nadzor i vodi brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te vodi brigu evidentira nedostatke
i potrebne radnje za pravovremeno održavanje, sanaciju i unaprjeđenje stanja na pomorskom
dobru, evidentira i prijavljuje mjerodavnim tijelima/inspekcijama sve nezakonitosti i radnje osoba
kojima se isključuje pomorsko dobro iz opće upotrebe, te zavodi red na pomorskom dobru sukladno
ovlastima koje proizlaze iz odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, vrši premjer
objekata i dostavlja podatke referentu zaduženom za komunalne i druge naknade, skrbi o redovitom
održavanju voznog parka, vodi brigu o inventaru i opremi u vlasništvu Općine Tisno, obavlja i druge
poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik ovog Upravnog odjela.

Članak 5.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Općine Tisno stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 023-05/17- 3181
URBROJ:2182/05-02/17-01
U Tisnom, 07.studenog 2017.godine
Načelnik:
Ivan Klarin
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13.
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite
( NN br.82/15), članka 6. stavka 1. Pravilnika o sastavu
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (
NN br. 37/16) te članka 42. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13) načelnik Općine Tisno donosi,

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Stožera
civilne zaštite Općine Tisno

Članak 2.
Joso Čorkalo, tehnički direktor trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tisno imenuje se
članom Stožera civilne zaštite Općine Tisno.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:810-04/17-2255
URBROJ:2182/05-02/17-02
Tisno,09.studenog 2017.godine

Članak 1.

Načelnik:
Ivan Klarin,v.r.

Kristijan Jareb razrješava se dužnosti člana Stožera civilne zaštite Općine Tisno.

14.
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,
9/13, 137/15), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju ( 10/97, 107/07, 94/13) i članka 42. stavak
1. točka 13. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13), a u svezi sa člankom
34. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića Spužvica od dana
25.travnja 2017.godine, načelnik Općine Tisno donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća ustanove Dječji vrtić
„Spužvica“
Članak 1.
Kristijan Jareb iz Tisna i Davor Antić iz Betine razrješavaju se dužnosti članova Upravnog vijeća ustanove
Dječji vrtić „Spužvica“ čiji osnivač je Općina Tisno.

Članak 2.
U upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Spužvica“
imenuju se slijedeći članovi:
1. Ivana Vlašić Cindrić iz Dubrave kod Tisna,
2. Siniša Ćubrić iz Betine.
Članak 3.
Imenovani članovi upravnog vijeća imenuju se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članova
Upravnog vijeća koji su razriješeni.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 601-01/17- 3145
URBROJ: 2182/05-02/17-01
Tisno, 03.studenog 2017.godine

Načelnik:
Ivan Klarin,v.r.

III.
TAJNIK

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom,
utvrđena je omaška u Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine
Tisno , koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine
Tisno” br. 4/17, te se daje

ISPRAVAK
Pravilnika o stipendiranju i drugim
oblicima potpore Studentima s područja
Općine Tisno
Članak 1.
U Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno objavljenom u

Službenom glasniku Općine Tisno broj 4/17, u članku 11.
stavak 1. točka a), u koloni „prosjek ocjena“ redak 2. broj
„3,20“ zamjenjuje se brojem „3,00“.
Članak 2.
Ispravak iz točke 1. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
KLASA: 350-02/17- 02.V/04/ ispr.
URBROJ: 2182/05-01/17-02.V/04/ispr.
Tisno, 30. kolovoza 2017.godine
Tajnik:
Marijana Pavić, dipl.iur. v.r.

Izdavač: Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno
Uređuje: Marijana Pavić, dipl. iur.
www.tisno.hr, tel.: 022/439-262, fax: 022/439-260
Grafička priprema i tisak: Ljubičasti mrav j.d.o.o. Izlazi po potrebi; Naklada: 40 primjeraka

