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I.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
18.
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18, 110/18 i 32/19) i članka 32. Statuta Općine
Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) Općinsko
vijeće Općine Tisno, na 23. sjednici od dana 15.svibnja 2020.godine donosi,
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 6/18 i 1/19) u članku 2. iza stavka 2.
dodaje se stavak 3. koji glasi:
„ U slučaju nastupanja posebnih okolnosti utvrđenih u članku 95. stavku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu dio
naplaćenih sredstava komunalne naknade koristiti će se i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 2.
ovoga članka.“ .
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/24
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno,15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

_____________________________________________

19.
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18, 110/18 i 32/19) i članka 32. Statuta
Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18 i 2/20)
Općinsko vijeće Općine Tisno, na 23. sjednici od dana 15.svibnja 2020.godine donosi,
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 6/18, 2/19 i 3/19) u članku 2. iza stavka 2.
dodaje se stavak 3. koji glasi:
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„ U slučaju nastupanja posebnih okolnosti utvrđenih u članku 95. stavku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu dio
naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristiti će se i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 2. ovoga članka.“ .
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/25
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno,15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

_____________________________________________

20.
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18, 110/10 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine
Tisno ( Službeni vjesnik Općine Tisno br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine
Tisno na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15.svibnja 2020.godine donosi
ODLUKU
o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti
Članak 1.
Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti, a koji su obustavili rad temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada
u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja ( Narodne novine br. 32/20) koju je donio
stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se u potpunosti obveze plaćanja komunalne naknade za razdoblje
od 1.travnja 2020.godine do 31.svibnja 2020.godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/26
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

_____________________________________________
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21.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18 i 2/20), a u svezi s člankom 107.a Općeg poreznog zakona ( NN br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20
i 42/20) Općinsko vijeće Općine Tisno na 23. sjednici održanoj dana 15.svibnja 2020.godine donosi
ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina
Članak 1.
Obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina, a koji su obustavili rad temeljem Odluke o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
( Narodne novine br. 32/20) koju je donio stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se u cijelosti obveze
plaćanja poreza na korištenje javnih površina za razdoblje od 1.travnja 2020.godine do 31.svibnja 2020.godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/27
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
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PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

22.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15.svibnja 2020.
godine donosi
ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine
Članak 1.
Poslovni subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Tisno i kao
zakupnici imaju sklopljen ugovor o zakupu s Općinom Tisno, a koji su obustavili rad temeljem Odluke o mjerama
ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
( Narodne novine br. 32/20) koju je donio stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se u cijelosti obveze
plaćanja zakupnine za razdoblje od 1.travnja 2020.godine do 31.svibnja 2020.godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/28
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK:
Petar Jakovčev, v.r.
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23.
Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno (Službeni glasnik Općine
Tisno br. 6/18 i 1/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/13 i Službeni
glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20) na prijedlog na prijedlog načelnika općine, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj
23. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2020. godine donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s naplatom
na području Općine Tisno
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno, trgovačkog društva Ježinac d.o.o. iz Tisna, od dana
27. travnja 2020. godine, Ur. Broj: 660/2020, u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/29
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

24.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) u svezi s člankom 9. stavak 1. točka 8. Odluke o određivanju mjerila za naplatu usluga
Dječjeg vrtića „Spužvica“ od roditelja- korisnika usluga ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 2/18, 2/20) Općinsko
vijeće Općine Tisno na 23. sjednici od dana 15.svibnja 2020.godine donosi,
ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“
Članak 1.
Zbog obustave redovnog rada vezanog uz prijam djece u javnoj ustanovi Dječji vrtić „Spužvica“ , a čiji rad se
obustavio uslijed primjene Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama
te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu ( NN br. 29/20) koju je
donijela Vlada RH, svi roditelji/skrbnici – korisnici usluga dječjeg vrtića s prebivalištem na području Općine Tisno u
cijelosti su oslobođeni su plaćanja usluga dječjeg vrtića, za razdoblje od 16.ožujka 2020.godine do 11. svibnja 2020.
godine
Članak 2.
Iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika – korisnika usluga dječjeg vrtića u cijeni usluge dječjeg vrtića, podmiriti
će se iz proračuna Općine Tisno.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/30
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

25.
Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 5/13 i “Službeni glasnik Općine
Tisno” br. 1/18, 2/20), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 23. sjednici održanoj
15.svibnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
O DONOŠENJU VIII. IZMJENA I DOPUNA PPUO TISNO
I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

1) Donose se VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, 1/07 i 14/09-ispravak i Službeni glasnik Općine Tisno, 2/14, 8/15, 4/16, 6/18 i 4/19).
Članak 2.
1) Izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđena je Odlukom o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Tisno, donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine
Tisno (“Službeni glasnik Općine Tisno”, br. 4/19).
2) Plan je izradila tvrtka Akteracija d.o.o. iz Zagreba.
Članak 3.
1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu “VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Tisno” i sastoji se od:

II.

●

ODREDBI ZA PROVEDBU

●

KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

●

OBRAZLOŽENJA

ODREDBE ZA PROVEDBU

						

Članak 4.

1) U naslovu ispred članka 4. riječ “PROVOĐENJE” mijenja se riječju “PROVEDBU”.
						

Članak 5.

1) U članku 19., stavku 4), tekst “ili na javnom parkiralištu a sve uz suglasnost Općine Tisno” mijenja se
tekstom “(do 150 m) prema odredbama članka 82. stavak 6. Plana”.
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2) U istom članku, stavku 5), tekst “manjim od 5.000 m2” se briše.
						

Članak 6.

1) U članku 20., stavku 3), tekst “ili na javnom parkiralištu, a sve uz suglasnost Općine Tisno” mijenja se
tekstom “(do 150 m) prema odredbama članka 82. stavak 6. Plana”.
						

Članak 7.

1) U članku 21., stavku 11), tekst “(NN 119/07)” se briše.
						

Članak 8.

1) U članku 23., na kraj stavka 2) dodaje se rečenica “Iznimno, na površini gospodarske namjene - poslovne pretežito trgovačke (K2) unutar građevinskog područja naselja Betina, dozvoljava se izvedba potpornih zidova visine
do 5,0 m, a viši potporni zidovi izvode se kaskadno.”.
						

Članak 9.

1) U članku 32. dodaje se novi stavak 6) koji glasi: “
		
		
		
		
		
		

6) Urbanističkim planom uređenja mogu se planirati i manje udaljenosti od onih propisanih ovim
člankom, a sve 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. U takvim slučajevima dozvolje
na je samo jedna nadzemna etaža (prizemlje) maksimalno dozvoljene visine građevine 3,0 metra (do
vijenca).”.

						

Članak 10.

1) U članku 37., stavku 1), podstavku 1., dodaju se nove alineje 7. i 8. koje glase: “
- udaljenost nove građevine od susjedne međe mora biti 3,0 m, odnosno 2,0 m ukoliko na toj strani nema
otvora
- iznimno od prethodne alineje, u slučaju da je građevina na susjednoj građevnoj čestici izgrađena na manjoj
udaljenosti od propisane, udaljenost smije biti i manja (uključivo i gradnju na međi), ali ne manja od
udaljenosti susjedne građevine na toj međi.”.
2) U istom članku, stavku 2), tekst “ili na javnom parkiralištu” mijenja se tekstom “(do 150 m) prema
odredbama članka 82. stavak 6. Plana”.
						

Članak 11.

1) U članku 42., stavku 1), alineji 2., ispred riječi “građevina” dodaje se riječ “nadzemnih”.
						

Članak 12.

1) U članku 57., stavku 1), dodaje se nova alineja 4. koja glasi: “
- zona gospodarske namjene – poslovne – pretežito trgovačke (K2) u Betini.”.
						

Članak 13.

1)

U članku 59., stavku 4), alineji 2., iza riječi “čestice” dodaje se tekst “za poslovnu namjenu”.

2)

U istom članku dodaju se novi stavci 5), 6) i 7) koji glase: “

5)
Uz državnu cestu D121 u naselju Betina planirana je zona gospodarske namjene – poslovne –
pretežito trgovačke (K2) ukupne površine 2,01 ha, namijenjena izgradnji trgovačkog centra i benzinske
postaje. Sredinom poslovne zone prolazi trasa nerazvrstane ceste koja se spaja na kružni tok odnosno spoj
državne i županijske ceste, kako je prikazano na kartografskom prikazu 4.1.b Građevinsko područje naselja
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Betina u mjerilu 1:5.000. Na površini ove namjene moguće je formirati jednu građevnu česticu za smještaj
trgovačkog centra s pratećim skladišnim, uredskim i manipulativnim površinama te jednu građevnu česticu
za smještaj benzinske postaje. Ukoliko se pokaže potrebnim, osim građevnih čestica trgovačkog centra i
benzinske postaje moguće je formirati i građevnu česticu za smještaj trafostanice i drugih infrastrukturnih
građevina. U slučaju da se akt za građenje trgovačkog centra odnosno benzinske postaje izdaje prije izgradnje
kružnog toka, bez obzira što predmetne građevine ne ostvaruju prilaz sa državne ceste, potrebno je ishoditi
posebne uvjete Hrvatskih cesta.
6) Uređenje i gradnja na građevnoj čestici za smještaj trgovačkog centra moguće je uz poštivanje
sljedećih uvjeta:
minimalna površina građevne čestice je 8000 m2;
minimalna udaljenost od međe građevne čestice je 6 m;
minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 10 m;
najveća visina građevine je P+1 odnosno 12 m;
minimalno 20% građevne čestice mora biti uređena kao zelenilo na prirodnom tlu;
maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) je 0,4;
maksimalni koeficijent iskoristivosti (Kis) je 0.8;
pristup građevnoj čestici određen je s nerazvrstane ceste;
najmanje 5% parkirnih mjesta potrebno je osigurati za smještaj vozila osoba smanjene pokretljivosti;
ograde oko građevne čestice mogu se graditi kao prozračna metalna rešetka, mreža ili živica sa ili bez
punog podnožja ukupne visine do 2 m (iznimno do 2,5 m zbog promjena visine, neravnog terena i sl.).
Maksimalna visina punog podnožja je 0,5 m;
dozvoljava se izvedba potpornih zidova visine do 5,0 m, a viši potporni zidovi izvode se kaskadno;
do izgradnje sustava javne odvodnje obvezna je izgradnja vlastitog sustava odvodnje otpadnih voda s
pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent. Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje obvezno je priključenje
na taj sustav;
sve oborinske vode s građevnih čestica trebaju se upustiti u tlo na površini te građevne čestice,
raspršeno, mrežom drenažnih cijevi ili koncentrirano upojnim bunarima uz uvjet da se oborinske vode s kolnih
površina internih prometnica prethodno pročiste na separatoru ulja i masti s taložnicom.
7) Uređenje i gradnja na građevnoj čestici za smještaj benzinske postaje moguće je prema uvjetima iz
članka 83.”.
						

Članak 14.

1) U naslovu ispred članka 60., ispred riječi “poslovnih”, unutar zagrade, dodaje se tekst “proizvodnih i”.
						

Članak 15.

1) U članku 60., dodaju se novi stavci 5) i 6) koji glase: “
5) Na površinama izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske - proizvodne namjene (I)
dozvoljeno je graditi građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja prema uvjetima iz članka 103.
ovih Odredbi i prema uvjetima iz Urbanističkih planova uređenja propisanim za te površine. Dozvoljena je
gradnja i uređenje sljedećih sadržaja:
poslovni objekt sa garažama/nadstrešnicama za komunalni vozni park i mehanizacija u kojem bi bila i
servisna radionica za manje servisne zahvate
reciklažno dvorište sa odlagalištem i separacijom krupnog i neopasnog otpada
sekcija za kompostiranje sa potrebnim objektima (nadstrešnica i/ili bazeni)
sortirnica sa baliranjem odvojenog reciklabilnog otpada kao i otvoreno, natkriveno skladište za bale
(plastika, papir,…)
sekcija za prikupljanje otpadnih ulja (servisi, ugostitelji) sa mogućom izgradnjom postrojenja za
bio-dizel.
sekcija za privremeno odlaganje opasnog otpada.
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6)
Uz gospodarsku zonu Kapela - Dubrava određena je površina izdvojenog građevinskog područja
izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne (I) za gradnju fotonaponske sunčane elektrane. Na površini
iz ovog stavka može se graditi neposrednom provedbom ovog Plana, prema sljedećim uvjetima:
na predmetnoj površini može se formirati jedna građevna čestica na kojoj se mogu postavljati sunčani
(fotonaponski) kolektori i/ili paneli, te graditi trafostanica i pripadajuća infrastruktura
infrastrukturne površine namijenjene za smještaj sunčanih (fotonaponskih) elektrana ne mogu se
planirati na terenima nagiba većeg od 15% prirodnog terena
smještaj sunčanih (fotonaponskih) kolektora i/ili panela mora biti takav da ne stvara svjetlosnu
refleksiju prema građevinama u kojima borave ljudi (stalno ili povremeno) i prema javnim prometnicama
smještaj sunčanih (fotonaponskih) kolektora i/ili panela mora biti na način da se ne poremeti biljni i
životinjski svijet,
tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, maziva, plinove, PVC materijale i drugo) koje
nastaju na ovim infrastrukturnim površinama potrebno je zbrinuti sukladno važećim propisima o okolišu i
otpadu
najveća dopuštena izgrađenost čestice je 80% (u izračun ulazi izgrađena površina zemljišta pod svim
građevinama, uključujući tlocrtne projekcije fotonaponskih panela)
vrsta i kapacitet (snaga) planirane sunčane (fotonaponske) elektrane, te točno mjesto i način
priključenja na elektroenergetsku mrežu radi distribucije električne energije odredit će se u elaboratu
optimalnog tehničkog rješenja priključenja koji se obvezno izrađuje u postupku reguliranja priključenja na
mrežu; temeljem definiranog tehničkog rješenja priključka (vodovi, trafostanice, rasklopišta) moguće je za isti
ishoditi dozvole za gradnju.”.
						

Članak 16.

1) U članku 61., na kraj stavka 3) dodaje se rečenica “Jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog
građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene ne može biti veća od 15 ha ni manja od
3 ha.”.
2) U istom članku, stavku 8), ispred teksta “kongresne dvorane”, unutar zagrade, dodaje se tekst “sanitarni
čvorovi, recepcije, restorani, caffe barovi,” te se na kraju ove rečenice iza teksta “zatvorene terase i sl.” dodaje
znakovlje “).”.
3) U istom članku, istom stavku, ispred teksta “obzirom na gotovo potpuno” riječ “S” mijenja se tekstom
“Iznimno od stavka 3) ovog članka, s”.
						

Članak 17.

1) U članku 63., stavku 2), riječ “poslova” mijenja se riječju “poslovna”.
						

Članak 18.

1) U članku 66., stavku 1), dodaje se nova alineja 6. koja glasi: “
-

iznimno od prethodne alineje, za zgradu vrtića u naselju Jezera, koja se nalazi na čest.zgr. 530 i

čest.zem. 392/6 i 392/7 k.o. Jezera, najmanja udaljenost od regulacijske linije i ruba susjedne građevne čestice
je do međe.”
2) U istom članku, istom stavku, dosadašnje alineje 6. i 7. postaju alineje 7. i 8.
3) U istom članku, istom stavku, dosadašnjoj alineji 7. koja je sad postala alineja 8., broj “83.” mijenja se
brojem “82.”, a tekst “ili na javnoj površini” mijenja se tekstom “(do 150 m) prema odredbama članka 82.
stavak 6. Plana”.
						

Članak 19.

1) U članku 76., stavku 1), dodaje se nova alineja 6. koja glasi: “
-

križanje državne ceste D121 i županijske ceste Ž6250, na području Betine, planira se izvedbom

kružnog toka,”.
2) U istom članku, istom stavku, dosadašnje alineje 6., 7., 8. i 9. postaju alineje 7., 8., 9. i 10.
3) U istom članku, stavku 2), broj “60.” mijenja se brojem “59.”.
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4) U istom članku, dodaje se novi stavak 7) koji glasi: “
		

7) Prometnice planirane ovim Planom određene su načelno, a njihove precizne trase i koridori

		

definirat će se projektnom dokumentacijom uz uvjet da su moguće korekcije sukladno pravilima

		

struke, ali se ne smije odstupati od koncepcije.”.

						

Članak 20.

1) U članku 82., stavku 6), tekst “ili na javnom parkiralištu u neposrednoj blizini (do 150 m) uz suglasnost
Općine Tisno” mijenja se tekstom “uz suglasnost vlasnika te čestice”.
2) U istom članku, istom stavku, iza teksta “ili prenamjenu zgrade.” dodaje se tekst “Bez upisa gorenavedene
zabilježbe odnosno tereta u zemljišne knjige, nije moguće izdati uporabnu dozvolu na predmetnoj čestici.”.
						

Članak 21.

1) U članku 83., dodaje se novi stavak 2) koji glasi: “
2) Na površini gospodarske - poslovne - pretežito trgovačke namjene (K2) unutar građevinskog područja
naselja Betina planirana je izgradnja benzinske postaje. Prilaz benzinskoj postaji određen je s nerazvrstane
ceste čija trasa prolazi sredinom poslovne zone i koja se spaja na kružni tok odnosno spoj državne i
županijske ceste, kako je prikazano na kartografskom prikazu 4.1.b Građevinsko područje naselja Betina u
mjerilu 1:5.000. Uređenje i gradnja na građevnoj čestici za smještaj benzinske postaje moguće je uz poštivanje
sljedećih uvjeta:
u sklopu benzinske postaje može se graditi građevina sa prodajnim, skladišnim i ugostiteljskim
sadržajima, površine do najviše 160 m2 neto površine;
građevina na benzinskoj postaji može imati visinu do 4,0 m mjereno od kote uređenog terena uz
građevinu do vijenca građevine te minimalnu svijetlu visinu nadstrešnice 4,5 m te treba biti udaljena min.
3,0 m od granice susjedne parcele;
benzinske postaje moraju imati riješen sustav odvodnje otvorenih površina tako da se ne zagađuje
okoliš i tlo i moraju biti priključene na kanalizacijski sustav;
otvorene površine izvan kolnih površina se obavezno ozelenjuju niskim raslinjem.”.
2) U istom članku, dosadašnji stavci 2) i 3) postaju stavci 3) i 4).
						
Članak 22.
1) U članku 85., stavku 16), tekst “komunalnog veza u svakoj od” se briše.
						

Članak 23.

1) U članku 87., stavku 13), riječ “povezne” mijenja se riječju “povezane”, ispred riječi “preporuča” dodaje
se tekst “, potrebno je pribaviti suglasnost Općine Tisno te se”, a riječ “se” iza riječi “preporuča” se briše.
						
Članak 24.
1) U članku 90., stavku 3) tekst “koji će imati konačni kapacitet u ljetnom razdoblju cca 20.000 ES i u
zimskom razdoblju cca 4.500 ES” i tekst “cca 1.600 m” se brišu.
2) U istom članku, stavku 4), tekst “kapaciteta cca 10.500 ES” i tekst “ukupne duljine cca 1.400 m” se brišu.
						
Članak 25.
1) U članku 91., stavku 1), ispred teksta “i na DV 110 kV Vodice” dodaje se tekst “, na DV 2x110 kV Kapela
- Biograd”.
						
Članak 26.
1) U članku 93.b, daje se novi stavak 4) koji glasi: “
		
4) Planom je određena površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske 		
proizvodne namjene (I) planirana za gradnju fotonaponske sunčane elektrane unutar administrativnih
		
granica naselja Dubrava kod Tisna površine 15,0 ha. Uvjeti za uređenje navedeni su u članku 60.”.
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Članak 27.
1) U članku 98., stavku 2) riječ “jer” mijenja se riječju “je”, a iza riječi “zaštitu” dodaje se tekst “i to
prvenstveno staro selo (kopneni dio naselja). Potrebno je izraditi konzervatorske elaborate za zaštićene jezgre
Betine i Tisno, kao i za zone Betina-Pačipolje i tradicijsko brodogradilište Kapelice. Potrebno je izraditi i
zasebni konzervatorski elaborat s popisom vrijednih povijesnih objekata u naselju Tisno (uglavnom sloj
historicističkog stila nastao tijekom 19. stoljeća), koji se nalaze izvan povijesne jezgre. Konzervatorske
elaborate mogu izrađivati samo one projektne tvrtke koje imaju licencu Ministarstva kulture za takav vid
djelatnosti, a pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog odjela. Do izrade konzervatorskih elaborata,
dozvoljena je rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina uz poštivanje posebnih uvjeta nadležnog
Konzervatorskog odjela, prema uvjetima iz članka 37”.
2) U istom članku, stavku 3) riječ “insistirati” mijenja se riječju “inzistirati”.
						
Članak 28.
1) U članku 103., stavku 1), alineji 4., ispred teksta “K.O. Tisno” dodaje se tekst “i čestici zemljišta 7760/42”,
a tekst “i pripadajućem okolnom zemljištu površine oko 2000 m2” se briše.
2) U istom članku dodaju se novi stavci 2), 3), 4) i 5) koji glase: “
		
2) Građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja mogu se graditi na površinama:
		
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne (I)
		
gospodarske namjene - komunalno servisne (K4) unutar građevinskih područja naselja.
		
3)
Građevine za gospodarenje otpadom iz prethodnog stavka uređuju se uz sljedeće uvjete:
		
najmanja i najveća dopuštena veličina građevne čestice nisu određene
		
dozvoljeno je postavljanje montažnih građevina (sanitarno-garderobni objekt, uredski prostor
			
i sl.) tlocrtne površine do 25 m2 i najveće visine građevine 3,0 m
		
dozvoljeno je uređenje betonskog platoa i postavljanje nadstrešnica
		
građevnu česticu potrebno je ograditi.
		
4)
U sklopu reciklažnih dvorišta mogu se urediti centri za ponovnu upotrebu.
		
5)
Prilikom korištenja spremnika i uređaja nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša
			
(zrak, tlo, voda, buka) na građevnoj čestici i na susjednim česticama na koje građevina ima
			
utjecaja.”.
III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

						

Članak 29.

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
		
● Akteraciji d.o.o.
						
Članak 30.
1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Tisno”.
KLASA: 021-05/20-01/31
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

_____________________________________________

Petar Jakovčev, v.r.
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26.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Prostornog plana uređenja Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 1/07 i 14/09-ispravak i “Službeni
glasnik Općine Tisno”, br.2/14, 8/15, 4/16, 6/18 i 4/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.5/13 i “Službeni glasnik Općine Tisno”, br.1/18, 2/20), na prijedlog načelnika Općine Tisno,
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 23. sjednici održanoj 15.svibnja 2020.godine donijelo je
ODLUKU
O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONA LUKE POSEBNE NAMJENE - MARINA S BRODOGRADILIŠTEM
						

Članak 1.

1) Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke posebne namjene marina s brodogradilištem (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom započinje izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Zona luke posebne namjene - marina s brodogradilištem (u daljnjem tekstu: Plan).
I. PRAVNA OSNOVA
						

Članak 2.

1) Pravna osnova za izradu Plana je:
₋ Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon)
₋ Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, br.106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao važiti) i
9/11)
₋ Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.1/07 i 14/09ispravak i “Službeni glasnik Općine Tisno”, br.2/14, 8/15, 4/16, 6/18 i 4/19)
₋
Urbanistički plan uređenja Zona luke posebne namjene - marina s brodogradilištem (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br.16/10 i “Službeni glasnik Općine Tisno”, br.2/19) (u daljnjem tekstu: Izvorni
plan).
2) Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te
komunalne poslove Općine Tisno.
II. RAZLOZI IZRADE PLANA
						
Članak 3.
1) Razlozi izrade Plana su:
		
1. smanjenje broja vezova u marini
		
2. izmjena granice pomorskog dobra između brodogradilišta i marine kako bi se omogućio
		
smještaj bazena travel-lifta u akvatoriju brodogradilišta
		
3. smanjenje površine akvatorija brodogradilišta na sjeveroistočnoj strani zbog nemogućnosti
		
korištenja obale (neuređena obala i mala dubina)
		
4. smanjenje površine akvatorija marine na sjeverozapadnoj strani uz valobran zbog smanjenja broja
		
vezova i ukidanja sezonskih vezova na vanjskoj strani valobrana
		
5. nasipanje zaštitne školjere na dijelu proširenja brodogradilišta na sjeveroistočnoj strani zbog zaštite
		
temelja burobranskog zida od valova
		
6. produljenje burobranskog zida zbog zaštite od bure svih objekata, instalacija i plovila na
		
proširenom dijelu radnog terminala
		
7. premještaj pročistača sanitarne otpadne vode zbog priključenja na ispust i optimalnog smještaja
		
8. povećanje maksimalne visine objekata, potrebno zbog nužnog povećanja visine radnog hangara za
		
smještaj brodova
		
9. ispravak eventualno uočenih grešaka i neusklađenosti i druge izmjene koje se tokom izrade pokažu
		
nužnim.
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III. OBUHVAT PLANA
						
Članak 4.
1) Plan se odnosi na čitav obuhvat, te podrazumijeva izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela.
IV. OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA PLANA
						
Članak 5.
1) Obuhvat je gotovo u potpunosti priveden svojoj planskoj svrsi, osim manjeg dijela namijenjenog za
proširenje brodogradilišta. U obuhvatu Plana prisutna je sva potrebna komunalna infrastruktura.
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
						
Članak 6.
1) Ovim izmjenama i dopunama omogućit će se daljnji razvoj gospodarskih aktivnosti marine i
brodogradilišta koji su smješteni unutar obuhvata Plana i predstavljaju iznimno važan gospodarski subjekt
Općine Tisno.
VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
						
Članak 7.
1) U izradi Plana koristit će se raspoloživa prostorno planska dokumentacija, te dokumentacija prostora koju
iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
						
Članak 8.
1) Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi ugovor o izradi Plana izradit će stručno rješenje na temelju
kojeg će se provesti javna rasprava.
VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PLANA
						
Članak 9.
1) Planske smjernice i dokumente iz područja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20,
10000 Zagreb
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Pavla Šubića I, br.2, 22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, JU Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora
1/IV, 22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Kralja Zvonimira 16, 22000
Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br.2,
22000 Šibenik
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska, Odjel zaštite od požara i civilne
zaštite, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
- Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik, Ispostava Murter, Rudina 8, 22243
Murter
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik, Obala Franje Tuđmana 8, 22000
Šibenik
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeše Mihanovića 9, 10000 Zagreb
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- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
- Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb
- Hrvatske Vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000
Split
- Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
- Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Uska ulica 1, 22240 Tisno
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode
Šibensko-kninske županije – Priroda, Prilaz tvornici 39/2, 22000 Šibenik
- EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb
- Mjesni odbor Betina, Đenko Šandrić, Matije Gupca 12, 22244 Betina
i drugih sudionika čije je sudjelovanje propisano Zakonom i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže
potrebnim.
IX. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
						
Članak 10.
1) Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili
dokumente iz područja svoje nadležnosti je 15 dana od dana zaprimanja poziva.
2) Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana je 20 radnih dana od dobivanja svih relevantnih podloga,
odnosno dana isteka roka za pribavljanje prethodnih zahtjeva.
3) Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom.
X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
						

Članak 11.

1) Izrada Plana financira se iz proračuna Općine Tisno.
XI. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PLANA
						
Članak 12.
1) Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijekom
izrade i donošenja Plana.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
						
Članak 13.
1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
₋
tijelima i osobama određenim posebnim propisima navedenim člankom 9. ove Odluke i
₋
Zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb.
						
Članak 14.
1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Tisno”.
KLASA: 350-02/20-01/32
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
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27.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03,
141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br. 15/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno br.1/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno
na 23. sjednici od 15.svibnja 2020. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Tisno
I
Razrješuje se Lidija Bralić, predstavnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tisno.
II
Imenuje se Tea Lokas, predstavnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske
županije, za člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
KLASA:021-05/20-01/33
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

28.
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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ broj 92/10), članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko kninske županije br. 5/13
Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20 ), te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj 03/20), na prijedlog Stožera civilne zaštite
Općine Tisno i načelnika Općine Tisno, Općinsko vijeće Općine Tisno na 23. sjednici održanoj dana 15.svibnja 2020.
godine donosi
PLAN
OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2020. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE TISNO
I.
Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Tisno u 2020. godini.
II.
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu kojeg
je donijela Vlada Republike Hrvatske (objavljen u Narodnim novinama broj 03/20) u dijelu koji se odnosi na područje
Općine Tisno kao jedinicu lokalne samouprave.
Ovim Planom se vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od
požara Općine Tisno temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do izrade ovog Plana.
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III.
Općina Tisno izradila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara,
sukladno Procjeni te ih donijela na općinskom vijeću. Općina Tisno donijela je Odluku o agrotehničkim mjerama te
uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Tisno.
IV.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15 i 118/18) Općina Tisno donijela je
sljedeće akte:
- Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Tisno
- Plan djelovanja civilne zaštite Općine Tisno
- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 2019. godini
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za razdoblje 2016. –
2020. godine
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu na području Općine Tisno sa financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje (2020. – 2022. godine)
- Plan vježbi civilne zaštite za 2019. godinu
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tisno
- Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
- Odluku o pravnim osobama od značaja za sustav civilne zaštite
- Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine
- Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite
V.
Prema Planu zaštite od požara na području Općine Tisno djeluje:
VATROGASNA POSTROJBA DVD „TISNO“
- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Tisno,
- zadaće: primanje poziva i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu, gašenje svih vrsta požara bez
obzira na složenost (požara otvorenog prostora, požara građevinskih i gospodarskih objekata), spašavanje
ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljan
je drugih poslova u nezgodama, ekološkim i inim nesrećama, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera
zaštite od požara i eksplozija, edukacija stanovništva po pitanju vatrozaštite (naročito mladeži), sudjelovanje u
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.
Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtijeva učešće većeg broja
vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije gašenja kod čuvanja požarišta pa pored
navedenih postrojbi na području Općine Tisno mogu intervenirati i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednice Šibensko-kninske županije.
VI.
Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima u šumskim područjima potrebno je izvršiti
uklanjanje raslinja uz šumske putove na problematičnim dijelovima, a nakon izvršenog kontrolnog pregleda šumskih
putova od strane operativnih članova DVD Tisno. Za organizaciju i provedbu ove aktivnosti zadužuje se komunalni
redar Općine Tisno, a za provedbu aktivnosti Vatrogasna postrojba DVD Tisno.
VII.
Na području Općine Tisno nema evidentiranih značajnijih lokaliteta odlagališta otpada kao ni manjih deponija
„divljih odlagališta“.
Upravni odjel za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove zadužen
je za konstantno praćenje stanja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, kao i poduzimanje stalnih mjera s ciljem
sprječavanja nastajanja i sanacije «divljih» deponija, kao i drugih lokacija na kojima se povremeno nalazi deponirani
otpad.
VIII.
Motriteljsko-dojavna služba ustrojava se s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara. Izviđačko
preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.
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Na području Općine Tisno postoje građevine i otvorene površine koje su razvrstane u najviše kategorije
ugroženosti te se motrenja i ophodnje vrše u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja
požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasnog operativnog centra Šibenik za takvim djelovanjem.
IX.
Na području Općine Tisno postoji motrilačko mjesto brdo Gračina.
X.
Vatrogasci DVD-a Tisno vrše izviđačko preventivne ophodnje. Ophodnje se obavljaju u danima velikog i vrlo
velikog razreda opasnosti od nastajanja i širenja požara otvorenog prostora te u danima prosudbe Vatrogasno operativnog centra za takvo djelovanje i to u dvije smjene:
Od 09:00 do 13:00 i
od 15:00 do 19:00
XI.
Za ophodnju se koristi zapovjedno terensko vozilo, a u slučaju potrebe može se koristiti i navalno vozilo.
Vrstu vozila za ophodnje, dnevni raspored vatrogasaca i plan ophodnje izrađuje zapovjednik vatrogasne postrojbe.
Izviđačko preventivne ophodnje obavljat će vatrogasci u radnim odorama opremljeni potrebnom opremom.
Dinamika Izviđačko preventivnih ophodnji utvrđuje se po dnevnom nalogu zapovjednika, što se evidentira u dnevniku obavljanja ophodnji. U slučaju dojave Motriteljsko dojavne službe na zamijećene događaje požarne opasnosti na
terenu, ophodnja će se upućivati na takve lokacije s ciljem poduzimanja mjera za brzu akciju gašenja požara u
začetku.
XII.
Na području Općine Tisno trenutno nema potrebe za izgradnjom novih prosjeka i probijanja novih protupožarnih putova, budući je područje kvalitetno pokriveno mrežom šumskih cesta, a postoje i izvedeni prosjeci u zonama dalekovoda.
U slučaju eventualne potrebe za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja
širenja šumskog požara na području Općine Tisno angažirat će se teška mehanizacija sljedećih tvrtki:
- Ježinac d.o.o., Tisno
- Autoprijevoznik Ukas, Anđelko Ukas, Jezera
Navedene tvrtke se ugovorno obavezuju temeljem telefonskog poziva žurno angažirati tešku građevinsku
mehanizaciju, a Općina Tisno se obavezuje isplatiti naknadu za izvršene radove prema lokalnim tržnim cijenama po
dostavi računa, temeljem prethodno usuglašenog i ovjerenog troškovnika radova.
XIII.
Vozila, oprema i tehnika DVD-a Tisno potrebna za djelovanje tijekom protupožarne sezone je pripremljena i
nalazi se u ispravnom stanju.
XIV.
Za koordinaciju u akcijama civilne zaštite na području Općine Tisno u slučaju nastupanja elementarnih nepogoda ustrojen je Stožer civilne zaštite Općine Tisno. Kao član Stožera civilne zaštite Općine Tisno uključen je zapovjednik DVD-a Tisno te predstavnik Službe civilne zaštite Šibenik.
XV.
Poradi učinkovitog vođenja posebno složenih višednevnih intervencija, na raspolaganje operativnom stožeru
intervencije i vatrogasnim snagama stavlja se prostor:
- DVD-a Tisno
- zgrade općine
XVI.
Za potrebe djelovanja operativnih i zapovjednih snaga civilne zaštite u slučaju neposredne opasnosti od teških
elementarnih nepogoda koriste se prostori:
- DVD-a Tisno
- zgrade općine.
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XVII.
Osoba zadužena za koordinaciju provedbe Programa Vlade RH za Općine Tisno je načelnik Ivan Klarin (tel.
022/439-262).
XVIII.
U Proračunu Općine Tisno za 2020. godinu osigurana su sredstva za potrebe sustava civilne zaštite u ukupnom
iznosu od 530.000,00 kn, od čega 450.000,00 kuna isključivo za vatrogastvo (Dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno,
troškovi motrenja i ophodnji, prijevoza i prehrane).
XIX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:021-05/20-01/34
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

_____________________________________________

29.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (‘’Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije’’ br. 05/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15.svibnja 2020.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župe Sv. Frane iz Betine o sufinanciranju radova na uređenju okoliša
crkve Sv. Frane u Betini
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Župe Sv. Frane iz Betine zast. po župniku don Miroslavu Stojiću, od dana 6.3.2020.
godine br.15/2020, o sufinanciranju radova na uređenju okoliša crkve Sv. Frane u Betini temeljem Ugovora
KLASA:402-08/15-205 URBROJ:2182/05-02/15-02 od dana 26.1.2015.g. i Ugovora KLASA:402-08/16-01 URBROJ:2181/05-02/16-3640 od dana 18.11.2016.g. sklopljenih s Općinom Tisno, u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji
je sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 021-05/20-01/35
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

_____________________________________________
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30.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (‘’Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije’’ br. 05/13 i Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18, 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 23. sjednici održanoj dana 15.svibnja 2020.godine
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župe Gospe od Zdravlja, Jezera o sufinanciranju uređenja i adaptacije
zgrade „Baganelovice“ u Jezerima
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Župe Gospe od Zdravlja iz Jezera zast. po župniku don Tuni Joziću, od dana 28.listopada 2019.godine o sufinanciranju uređenja i adaptacije zgrade „Baganelovice“ u Jezerima, temeljem Sporazuma o sufinanciranju nastavka uređenja i adaptacije zgrade „Baganelovice“ u Jezerima, Klasa:402-08/14-3488
Urbroj:2182/05-02/14-02 od 14.11.2014.g., Sporazuma o sufinanciranju nastavka uređenja i adaptacije zgrade
„Baganelovice“ u Jezerima Klasa:402-08/15-254 Urbroj:2182/05-02/15-01 od 30.01.2015.g. te Aneksa Sporazuma o sufinanciranju nastavka uređenja i adaptacije zgrade „Baganelovica“ u Jezerima Klasa:402-08/15-604 Urbroj:2182/05-02/15-01 od 03.03.2015.g. sklopljenih s Općinom Tisno, u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji je
sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 021-05/20-01/36
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

31.

_____________________________________________

PREDSJEDNIK:
Petar Jakovčev v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13, Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 23.sjednici sjednici održanoj dana 15.svibnja
2020.godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice mjesta Betina za kompenzacijom na ime transfera
30% boravišne pristojbe
Članak 1.
Usvaja se Zahtjev Turističke zajednice mjesta Betina za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne
pristojbe za 2019.godinu, Ur.broj:54/2020 od dana 06.03.2020.godine sa prilozima, u tekstu koji se nalazi u prilogu i
koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 021-05/20-01/37
URBROJ:2182/05-01-20-1
U Tisnom, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
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32.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13, Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 23.sjednici sjednici održanoj dana 15.svibnja
2020.godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice Općine Tisno
za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za 2019.godinu
Članak 1.
Usvaja se Zahtjev za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za
2019.godinu, kojeg je uputila Turistička zajednica Općine Tisno Ur.broj:2182-05/20-4-7 od dana 03.03.2020.godine
sa prilozima, u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 021-05/20-01/38
UR.BROJ:2182/05-01-20-1
U Tisnom, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev,v.r.

33.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13, Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 23.sjednici sjednici održanoj dana 15.svibnja
2020.godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice mjesta Jezera
za kompenzacijom 30% boravišne pristojbe za 2019.godinu
Članak 1.
Usvaja se Zahtjev Turističke zajednice mjesta Jezera za kompenzacijom 30% boravišne pristojbe za 2019.
godinu, od dana 02.03.2020.godine sa prilozima, u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 021-05/20-01/39
URBROJ:2182/05-01-20-1
U Tisnom, 15.svibnja 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

_____________________________________________

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.
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II.
NAČELNIK
12.
Na temelju članka 42. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.5/13 i Službeni glasnik
Općine Tisno br. 1/18, 2/20) i članka 7. Odluke o uključenju Općine Tisno u akciju Gradovi i općine prijatelji djece
(Službeni glasnik Općine Tisno br. 9/19) općinski načelnik Općine Tisno po službenoj dužnosti donosi,
ODLUKU
o imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije „Općina Tisno- prijatelj djece“
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Tisno donijelo je Odluku o uključenju Općine Tisno u akciju Gradovi i općine prijatelji djece.
Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije iz prethodnog stavka provoditi će Koordinacioni odbor
akcije „Općina Tisno- prijatelj djece ( dalje u tekstu: Koordinacioni odbor).
Članak 2.
U koordinacioni odbor se imenuju:
1.
Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica iz Tisna, za predsjednicu,
2.
Sanda Crvelin, ravnateljica OŠ Vjekoslava Kaleba iz Tisna, za članicu,
3.
Silvija Ćurić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Tisno, za članicu,
4.
Kate Šikić Čubrić, v.d. ravnateljice Muzeja betinske drvene brodogradnje, za članicu,
5.
Marko Jović, predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno, za člana,
6.
Igor Stegić, voditelj sportskih objekata Općine Tisno, za člana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:022-05/20-01/14
URBROJ:2182/05-02-20-1
Tisno, 12.svibnja 2020.godine
NAČELNIK
Ivan Klarin,v.r.

_____________________________________________

13.
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18) i Pravilnika o vrstama
i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16), te članka 42. Statuta Općine Tisno (
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18, 2/20) općinski načelnik
Općine Tisno
Plan vježbi civilne zaštite za 2020. godinu
Članak 1.
Jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne zaštite kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će koordinacijom raspoloživih resursa zajednice
biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima
i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od drugih jedinica
lokalne samouprave.
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Naziv i vrsta vježbe:
Mjesto izvođenja:
Ciljevi vježbe:
Scenarij vježbe:
Sastav i zadaće
upravljačke skupine
vježbe:
Sastav i zadaće
vježbovne skupine
vježbe:
Financijski plan
vježbe
Ustrojavanje
organizacijskih tijela
za pripremu i
provedbu vježbi na
području Općine
Vrijeme trajanja
vježbe
Period održavanja
vježbe
Analiza i izrada
izvješća o provedbi
vježbe

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa
Općina Tisno
Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika
vježbe, a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu provjeriti razine
osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za CZ
Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju potresa
Sudionici i operativne snage sustava CZ koji planiraju vježbu (izrada
elaborata vježbe i priprema vježbovne lokacije s potrebnom logistikom),
prate njezino provođenje, pripremaju vježbovnu skupinu za provedbu vježbe
te su odgovorni za sigurnost na vježbi
Sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite koji provode vježbu
sukladno svojim nadležnostima i sposobnostima te nisu upoznati sa
scenarijem vježbe zbog realnosti provedbe iste
Provođenje vježbe civilne zaštite, naknade za rad na terenu
-

Stožer Civilne zaštite Općine Tisno
Postrojba opće namjene civilne zaštite
Povjerenici i zamjenici povjerenika
DVD Tisno
GDCK Šibenik
HGSS Šibenik
Hitna medicinska pomoć

Ovisno o zahtjevnosti odabrane vježbe i broju sudionika
Listopad – studeni 2020.
U roku 30 dana od dana završetka vježbe provodi se završna analiza.
Konačno izvješće o provedbi vježbe dostavlja se u elektroničkom obliku svim
sudionicima vježbe u roku od 45 dana po završetku vježbe.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA:810-05/20-01/1
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 19.svibnja 2020.godine

_____________________________________________

NAČELNIK
Ivan Klarin,v.r.

