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1.
Na temelju članka 35. 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, 19/13, 137/15, 123/17, 123/17, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Tisno 
na 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine  donosi, 

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni  Statuta Općine Tisno

Članak 1. 
 U Statutu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine 
Tisno br. 1/18) u članku 39. u stavku 2. riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječi-
ma „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

Članak 2.
 U članku 43. stavak 1. riječi „poslova državne uprave prenijetih na Općinu Tisno“  zamjenjuju se riječima 
„povjerenih poslova državne uprave“.

Članak 3.
 Ova Statutarna odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:021-05/20-01/5
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev v.r.

2.

Na temelju članka 35. 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, 19/13, 137/15, 123/17, 123/17, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Tisno 
na 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine donosi, 

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Tisno

Članak 1.
 U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/16) u članku 21. 
stavak 1. točka 12. riječi „predstojniku ureda državne uprave u županiji“  zamjenjuju se riječima „nadležnom tijelu 
državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

I. 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
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3.

Na temelju članka 35. i 61. 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, 19/13, 137/15, 123/17, 123/17, 98/19) i članka 32. i 58. Statuta Općine Tisno 
( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće 
Općine Tisno na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine  donosi, 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora

na području Općine Tisno

Članak 1.
 U Odluci o  izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tis-
no br. 3/14 i 6/15) u članku 54. stavak 1. riječi „Uredu državne uprave u Šibensko- kninskoj  županiji“ zamjenjuju 
se riječima „nadležnom upravnom tijelu u Šibensko-kninskoj županiji“. 
U stavku 3. riječi „Ured državne uprave u Šibensko- kninskoj županiji“ zamjenjuju se riječima „Nadležno upravno 
tijelo u Šibensko- kninskoj županiji“.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:021-05/20-01/7
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev v.r.

4.

Na temelju  članka 74., 75. i 76.  Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 06/12, 94/13, 85/15, 19/16, 
98/19)  te članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj  22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine  
donosi

Program javnih potreba u športu
 za 2020. godinu

Članak 1.
 Program javnih potreba u športu Općine Tisno temelji se:
 -  dosad postignutim rezultatima, aktivnosti u radu s mladima, rangom natjecanja,
 -  pristiglih prijava temeljem financijskog plana rada,
 -  očekivanog priliva sredstava u proračun.

Članak 2.
 Sredstva se planiraju u proračunu Općine Tisno, te se raspoređuju po klubovima kako slijedi: - pozicija 
proračuna R0059

KLASA:021-05/20-01/6
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev v.r.
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Članak 3.
 Odobrena sredstva odnose se isključivo za pogon mlađih uzrasta, te se isplaćuju u mjesečnim obrocima.

Članak 4.
 Za organizaciju ili suorganizaciju posebnih športskih priredaba i odlazaka sportaša na sportske manifestaci-
je - pozicija proračuna R0060 planira se:

Veslački klub Dupin Tisno 120.000,00 
Vaterpolo klub Brodograditelj 75.000,00 
Jedriličarski klub Žal Betina 35.000,00 
MNK Jezera 70.000,00 
MNK Kalafat Betina 12.000,00 
MNK Tišnjanska Rudina 5.000,00 
Vaterpolo klub Tisno 12.000,00 
Boćarski klub Betina 13.000,00 
Karate klub Okit 15.000,00 
KK Otok Murter 70.000,00 
Udruga Betinska gajeta 1740  8.000,00 
Udruga Sv. Andrija Tisno 5.000,00 
Udruga Južnje strane Jezera 5.000,00 
 
          Ukupno: 

 
445.000,00 

 

Veslački klub Dupin Tisno 30.000,00 
Jedriličarski klub Žal Betina 22.000,00 
MNK Jezera 20.000,00 
Vaterpolo klub Tisno 8.000,00 
ŠRU Slanica 2.000,00 
Udruga Sv. Andrija Tisno 13.000,00 
Udruga Betinska gajeta 1740  10.000,00 
ŠRD Punta Rata  20.000,00 
Udruga Južnje strane Jezera  15.000,00 
                                       
UKUPNO: 

 
140.000,00 

 
Članak 5.

 Za uređenje športskih objekata predviđaju se sredstva:

Uređenje sportskih igrališta  -  pozicija 
proračuna R0061 
 

30.000,00 

Održavanje sportske dvorane – pozicija 
proračuna R0062 
 

60.000,00 

  Ukupno:  90.000,00 
 

Članak 6.
 Ukupni iznos iz Općinskog proračuna za javne potrebe u športu i športskim priredbama za 2020. godinu  
iznosi 670.000,00  kuna.

Članak 7.
 U okviru proračunskih sredstava za javne potrebe u športu utvrđenih ovim Programom, preraspodjela 
planskih sredstava je dopuštena između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba, te ako se to odobri odlukom 
načelnika  Općine Tisno.
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Članak 8.
 O izvršenju ovog Programa javnih potreba i utrošku financijskih sredstava iz članka 2. pojedini korisnici 
podnose godišnje izvješće općinskom načelniku Općine Tisno do 1. prosinca 2020. godine.

Članak 9.
 Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno, a primjenji-
vati će se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA:021-05/20-01/8
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev v.r.

5.

Na temelju članka  9., 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' br. 47/90 27/93, 
38/09) te članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'' br. 5/13, Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj   22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine 
donosi

PLAN JAVNIH POTREBA  U KULTURI
za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Tisno, vodeći računa o dosadašnjem djelovanju i potrebama izravnih sudi-
onika u kulturnim djelatnostima

Članak 1.
 Sufinanciranje redovitog rada KUD-ova na području Općine Tisno (dopuna kostima, nošnji, instrumenata, 
financiranje voditelja, promidžba i sl.) – pozicija proračuna R0055 iznosi:

KUD «Hartić» Tisno 73.000,00 
KUD «Koledišće» Jezera                                      55.000,00 
KUD «Zora» Betina 12.000,00 
 
                   Ukupno:  

 
140.000,00 

 
Članak 2.

 Sufinanciranje potreba regionalnog i šireg značaja (manifestacije) – pozicija proračuna R0056 iznosi:

Ostale manifestacije, izložbe i slično 282.000,00 
KUD «Hartić» Tisno 80.000,00 
KUD «Koledišće» Jezera 65.000,00 
KUD «Zora» Betina 73.000,00 
Mirage kreativni studio Betina 50.000,00 
Udruga Tišnjanski tovar Tisno   30.000,00 
 
                 Ukupno: 

 
580.000,00 

 

Proračunska svota

Proračunska svota



Strana 8 Broj 2 16. ožujka 2020. SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Članak 3.
 Uređenje objekata iz područja kulture za 2020. godinu iznosi:        

Financiranje uređenja kulturnog centra 
Baganelovica R0057 

130.000,00 

Sufinanciranje uređenja dvorišta crkve 
Sv.Frane u Betini R0058 

200.000,00 

                    
                  Ukupno:  

 
330.000,00 

 

Proračunska svota

Članak 4. 
 Financiranje redovnih djelatnosti ustanova u kulturi za 2020. godinu iznosi: 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno 690.000,00 
Muzej drvene betinske brodogradnje Betina 418.600,00 
 
                    Ukupno: 

 
1.108.600,00 

 

Članak 5.
 Ukupni iznos izdvojen iz Općinskog proračuna za javne potrebe vezane za kulturu i kulturna dobra za 
2020. g. predviđen je u iznosu od  2.158.600,00 kuna.

Članak 6.
 U okviru proračunskih sredstava za javne potrebe u kulturi utvrđenih ovim Programom, preraspodjela 
planskih sredstava je dopuštena između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba, te ako se to odobri odlukom 
Načelnika  Općine.

Članak 7.
 O izvršenju ovog Programa javnih potreba i utrošku financijskih sredstava iz članka 2 pojedini korisnici 
podnose godišnje izvješće Općinskom  Načelniku  Općine Tisno do 
01. prosinca 2020. godine.

Članak 8.
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno, a primjen-
juje se od 01. siječnja 2020.godine.  

KLASA:021-05/20-01/9
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno,  09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar  Jakovčev v.r.

5.
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6.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/13 i „Službeni glas-
nik Općine Tisno“ br. 1/18), a u skladu s člankom 58. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19), Općinsko 
vijeće Općine Tisno na prijedlog načelnika Općine Tisno, na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 09.ožujka 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju  lokacija morskih plaža

(kupališta - lokacija za kupanje) na području Općine Tisno

Članak 1.
 Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije morskih plaža (kupališta – lokacije za kupanje) na području Općine 
Tisno, i to kako slijedi:
 -  plaža Zdrače (zona R3 – plaža) u naselju Betina, sukladno odredbama i obuhvatu definirano  
važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom uređenja Uvala Zdrače – 
zapadni dio;
 -  plaža Pačipolje (zona R3 – kupalište) u naselju Betina, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 
važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom uređenja Obalno područje 
naselja Betina – Pačipolje;
 -  plaža Plitka Vala (zona R3 – kupalište) u naselju Betina, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 
važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža Kosirina (zona R3 – kupalište i zona R2 – kupališna rekreacija) u naselju Betina, sukladno 
odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža Lučica (Modrave) (zona R3 – kupalište) u naselju Betina, sukladno odredbama i obuhvatu 
definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom uređenja Kamp 
Modrave (uvala Lučica);
 -  plaža Punta Ovnja u naselju Betina, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim 
Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom uređenja Punta Ovnja (Modrave);
 -  plaža Kokoč (zona R3 – kupalište i zona R2 – kupališna rekreacija) u naselju Betina, sukladno 
odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža Lovišća (zona R3 – kupalište) u naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 
važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža Bisage (rt Bisage) (od Lovišća do Kokoča) (zona R2 – kupališna rekreacija) u naselju Jezera, 
sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža Brošćica – Banj (obalni pojas od Lovišća do Tisnog) (zona R2 – kupališna rekreacija) u 
naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine 
Tisno;
 -  plaža Lučica (Kučine) (od marine Jezera do uvale Kamenčine/Gušćica) (zona R3 – kupalište i zona 
R2 – kupališna rekreacija) u naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim 
planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža Zaratić (obalni pojas Brošćica – od Jezera do Tisnog) (zona R2 – kupališna rekreacija) u 
naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine 
Tisno;
 -  plaža sv.Nikola (zona R3 – kupalište) u naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 
važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom uređenja ugostiteljsko-
turističke zone Sveti Nikola;
 -  plaža Jazina (zona R3 – kupalište) u naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 
važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom uređenja turističko-
ugostiteljske zone Prisliga-Jazine, Tisno;
 -  plaža Jazina 2 (zona R3 – kupalište) u naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu 
definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža Rastovac (Gračina) (zona R3 – kupalište odnosno zona R – kupališna (plažna) rekreacija) u 
naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine 
Tisno te Urbanističkim planom uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac;
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 -  plaža Vila (zona R3 – kupalište) u naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 
važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno;
 -  plaža sv.Andrija (obalni pojas Brošćica – od Tisnog do Jezera) (zona R2 – kupališna rekreacija), u 
naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine 
Tisno;
 -  plaža Brošćica – Banj (obalni pojas od Tisnog do Jezera (Lovišća)) (zona R3 – kupalište) u naselju 
Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te 
Urbanističkim planom uređenja Obalno područje od mosta do Zapadne Gomilice.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

KLASA: 021-05/20-01/10
URBROJ: 2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
             

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev v.r.

7.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18), članka 7., stavka 2., točka 2.  i 12.  stavak 3. Zakona o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99, 
35/08) te članka 16. Zakon o sportu ( NN br. 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) na prijedlog 
općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine 
donosi

ODLUKU
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno

„ Sportski objekti Općine Tisno“

1.  Opće odredbe
Članak 1.

 Ovom Odlukom osniva se Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno „Sportski ob-
jekti Općine Tisno“ ( dalje u tekstu: Ustanova). 
 Ustanova se osniva za upravljanje i održavanje sportsko- rekreacijskim objektima u vlasništvu Općine 
Tisno.
 Ovom Odlukom uređuju se odgovarajuća pitanja u svezi osnivanja, ustrojstva i rada Ustanove.  

Članak 2.
 Osnivač i vlasnik Ustanove je Općina Tisno, OIB:00699288369, Uska ulica 1, Tisno (dalje u tekstu: 
Osnivač).
 Osnivačka prava i dužnosti u ime Osnivača obavlja Općinsko vijeće Općine Tisno. 

Članak 3.
 Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. 

2.  Naziv, sjedište i djelatnost  Ustanove

Članak 4.
Naziv Ustanove je: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno „Sportski objekti Općine 
Tisno“.
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Skraćeni naziv Ustanove je: „Sportski objekti Općine Tisno“.
 Sjedište Ustanove je u Tisnom, Put Luke 2A.

Članak 5.
 Djelatnost Ustanove je:
 -  sportska rekreacija,
 -  sportska poduka,
 -  upravljanje i održavanje sportske građevine.
 Pored djelatnosti iz stavka 1. ove Odluke, za koje će se Ustanova registrirati kod nadležnog trgovačkog 
suda, Ustanova može obavljati i druge djelatnost koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustano-
va, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. 

3.  Ustrojstvo Ustanove

Članak 6.
 Ustanova se ustrojava kao jedinstvena pravna osoba bez podružnica u svom sastavu.

4.  Upravljanje i vođenje Ustanove

Članak 7.
 Tijela Ustanove su:
 -  upravno vijeće i 
 -  ravnatelj.

Članak 8.
 Ustanovom upravlja upravno vijeće koje ima tri člana.
 Dva člana upravnog vijeća imenuje općinski načelnik Općine Tisno, od kojih jedan član mora biti iz redova 
predstavnika sportskih zajednica, odnosno sportskih udruga koje su korisnici sportskih građevina sukladno Zakonu 
o sportu. 
 Jednog člana upravnog vijeća biraju zaposlenici Ustanove. 
 Članovi upravnog vijeća između sebe biraju predsjednika upravnog vijeća koji rukovodi radom upravnog 
vijeća.
 Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 9.
 Upravno vijeće: 
 -  donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača,
 -  donosi programe rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, 
 -  odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
 -  donosi akt o ustrojstvu, unutarnjem redu i o plaćama uz prethodnu suglasnost Osnivača,
 -  raspisuje i provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja Ustanove, te predlaže Osnivaču 
 imenovanje ravnatelja Ustanove, 
 -  donosi godišnji program upravljanja sportskim objektima,
 -  daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, 
 -  donosi odluke o raspolaganju pokretnom imovinom Ustanove, odnosno sklapanju drugog pravnog 
 posla, temeljem prihvaćenog godišnjeg financijskog plana, čija pojedinačna vrijednost je veća od 20.000,00 
 kuna, ali ne prelazi iznos od 40.000,00 kuna, a iznad tog iznosa uz suglasnost Osnivača, 
 -  donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom, Statutom i drugim 
 propisima.

Članak 10.
 Voditelj ustanove je ravnatelj.

Članak 11.
 Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.
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 Ravnatelj se imenuje na temelju  javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće.
            Mandat ravnatelja traje četiri godine. Ista osoba se može ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 12.
 Ravnatelj:
 -  organizira, vodi rad i poslovanje Ustanove,
 -  predstavlja i zastupa Ustanovu,
 -  poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,
 -  zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te 
 pravnim osobama s javnim ovlastima, 
 -  odgovoran je za zakonitost rada ustanove,
 -  brine o provođenju i izvršavanju odluka upravnog vijeća, 
 -  predlaže  financijski plan, 
 -  brine o izvršenju godišnjeg financijskog plana,
 -  predlaže donošenje općih akata koje donosi upravno vijeće, te donosi opće i pojedinačne akte koje 
 je ovlašten donositi sukladno ovoj Odluci, Statutu, zakonu i drugim propisima,
 -  podnosi upravnom vijeću izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa rada i o financijskom 
 obračunu,
 -  podnosi upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i poslovanja,
 -  odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s djelatnicima Ustanove, 
 -  određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, 
 -  donosi odluke o raspolaganju pokretnom imovinom Ustanove, odnosno sklapanju drugog 
 pravnog posla, temeljem prihvaćenog godišnjeg financijskog plana, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 
 iznos od 20.000,00 kuna. 
 -  obavlja i druge organizacijske i operativne provedbene poslove Ustanove.

Članak 13.
 Ravnatelja u njegovoj odsutnosti zamjenjuje osoba koju on za to ovlasti temeljem pisane ovlasti odnosno 
punomoći.
 Ravnatelj ustanove može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu, u granicama 
svojih ovlasti.
 Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna stana i s Ustanovom 
sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

5.  Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove

Članak 14.
 Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osigurava Osnivač. 
 Ustanovi se daju na upravljanje i održavanje sportske građevine iz članka 15. ove Odluke bez prava vlas-
ništva na istima. 
 Ustanovi se predaje pripadajuća oprema sportskih građevina i druge pokretnine, sukladno Popisu/pregledu 
dugotrajne imovine po lokacijama, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 15.
 Sportske građevine iz članka 14. stavak 2. ove Odluke su: 
 1.  Sportska dvorana u Tisnom, Put Luke 2A,
 2.  Malonogometno igralište, teniski teren i košarkaško igralište u sklopu Tematskog parka Petrov vrt 
 u Jezerima, 
 3.  Malonogometno igralište te sportsko-dječje  igralište u Betini.

Članak 16.
 Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača ustanove, stečena obavljanjem djelatnosti ili su pribavljena 
iz drugih izvora čine imovinu Ustanove.
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Članak 17.
 Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača:
               - steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu, bez obzira na njezinu vrijednost,
               -  uzimati kredite, zajmove odnosno materijalna zaduživanja, 
               - steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi 40.000,00 kuna.

6.  Način raspolaganja s dobiti
Članak 18.

 Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje 
i razvoj djelatnosti Ustanove u skladu s ovom Odlukom i Statutom ustanove. 

7.  Pokrivanje gubitka ustanove
Članak 19.

 Ustanova za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom. 
 Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

8.  Međusobna prava i obveze
Članak 20.

 Ustanova je obvezna:
 -  u skladu s Uputama za izradu proračuna Općine Tisno izraditi i dostaviti godišnji financijski plan,
 -  jednom godišnje,  a u pravilu nakon sastavljanja godišnjeg financijskog izvješća, podnijeti 
 Osnivaču financijsko izvješće i izvješće o radu za proteklu kalendarsku godinu,
 -  na zahtjev Osnivača dostavljati i posebna izvješća, programe rada i druge akte bitne za donošenje 
 odluka Osnivača.

9.  Javnost rada ustanove
Članak 21.

 Rad Ustanove je javan.
 Ustanova je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti 
za koju je osnovana na način određen Statutom ustanove, sukladno zakonu i ovoj Odluci. 

10.  Prijelazne i završne odredbe
Članak 22.

 Do imenovanja ravnatelja Ustanove Osnivač će imenovati privremenog ravnatelja Ustanove.
 Privremeni ravnatelj Ustanove je ovlašten pod nadzorom Osnivača obaviti pripreme za početak rada Usta-
nove, a posebno pribaviti posebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Članak 23.
 Statutom ustanove će se sukladno zakonu i ovoj Odluci, pobliže utvrditi ustrojstvo, ovlasti i način 
odlučivanja pojedinih organa, te  druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove. 
 Privremeni ravnatelj Ustanove donijeti će Statut Ustanove uz prethodnu suglasnost Osnivača, u roku od 60 
dana od dana upisa Ustanove u sudski registar ustanova. 

Članak 24.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 
sportskim objektima Općine Tisno „ Sportski objekti Općine Tisno“ ( Službeni glasnik općine Tisno br. 9/19). 

KLASA:021-05/20-01/11
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar  Jakovčev v.r.
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8.
Na temelju članka 17., stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18), 
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu in-
formiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik 
Šibensko- kninske županije br.5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Tisno na prijed-
log načelnika općine na 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020. donosi

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TISNO 
ZA 2019. GODINU

1. UVOD

 Sukladno članku 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civil-
noj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), godišnjim analizama stanja 
sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju 
prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne 
zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje 
revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.
 Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(NN 82/15, 118/18), u nastavku Zakon, donosi Predstavničko tijelo na prijedlog Načelnika. 

2. NAPREDAK IMPLEMENTACIJE CILJEVA IZ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUS-
TAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE TISNO ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GODINE

 •  Cilj postavljen Smjernicama: definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina raspolaže 
u slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jasne koordinacije djelovanja 
sustava
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 
 Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16) propisu-
je se vođenje evidencije osobnih podataka za operativne snage civilne zaštite.
 Općina Tisno nije ustrojila navedene evidencije.
 Suradnja svih sudionika civilne zaštite na području Općine je relativno zadovoljavajuća te se može reći da 
je uspostavljen sustav jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jasne koordinacije djelovanja sustava. U članku 17. 
stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za 
područje Općine u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Tisno.    
 
 •  Cilj postavljen Smjernicama: povećanje i unaprjeđenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za 
reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
 Načelnik Općine nije obavio stručno osposobljavanje u području civilne zaštite.
 U nastavku je opisano trenutno stanje operativnih snaga civilne zaštite koje djeluju na području Općine.
 Stožer civilne zaštite Općine Tisno
 Načelnik Općine Tisno je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načel-
nika i članove stožera civilne zaštite. Stožer se sastoji od 10 članova. Administrativno – tehničke poslove za potrebe 
Stožera civilne zaštite Općine Tisno obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno.
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Tablica 1. Članovi Stožera civilne zaštite Općine Tisno

Redni 
broj 

Član stožera 
(ime i prezime) 

Dužnost u 
stožeru 

Dužnost 
(u općini, pravnoj osobi/udruzi) 

1. Miljenko Meštrov Načelnik Stožera zamjenik načelnika Općine Tisno 

2. Tome Belakušić Zamjenik Načelnika zapovjednik DVD-a Tisno 

3. Danijela Erceg Član Služba  CZ Šibenik 

4. Dujo Troskot Član pomoćnik načelnika Policijske postaje 
Vodice 

5. Šemsija Mujčinović Član voditeljica Ispostave Tisno Zavoda za hitnu 
medicinu Šibensko- kninske županije 

6. Lina Gregov Član predstavnica Gradskog društva Crvenog 
križa Šibenik 

7. Joso Čorkalo 
 Član 

tehnički direktor trgovačkog društva Ježinac 
d.o.o. za komunalne 

djelatnosti 

8. Ivica Pirjak Član 

pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-
pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove Općine 
Tisno 

9. Petar Jakovčev Član predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno 

10. Ana Mijić Član predstavnica Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanica Šibenik 

 
 Načelnik Općine za osnovani Stožer je donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine kojim se definira način 
rada Stožera.  Načelnik Općine je donio Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ. U suradnji 
s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Šibenik obavljeno je osposobljavanje svih članova Stožera civilne zaš-
tite. 
 U 2019. godini Stožer civilne zaštite Općine Tisno nije sazvao sjednicu. 
 Na području Općine u 2019. godini nije provedena vježba civilne zaštite.

DVD Tisno
 Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća 
operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području. Na području Općine Tisno 
djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno koje ima 3 profesionalna vatrogasaca te 20 dobrovoljnih vatrogasacaa 
te 1 zapovjedno vozilo, 1 navalno vozilo, 2 male autocisterne (3000 l i 5000 l), 2 šumska vozila te 1 kombi vozilo 
za prijevoz vatrogasaca. U 2019. godini DVD Tisno je imalo 65 intervencija.
 U 2019. godini Općina je donijela Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tisno za 2018. 
godinu. Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu 
održavanja. 

1.  Gradsko društvo Crveni križ Šibenik
 Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik svojim aktivnostima djeluje na području Općine Tisno. GDCK ima 
45 djelatnika. Materijalno – tehnička sredstva koja posjeduje su 1 osobno vozilo i 1 terensko vozilo te ostala opre-
ma. Općina s GDCK ima sporazum o sufinanciranju.

2.  Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) –  Stanica Šibenik
 Na području Općine Tisno djeluje HGSS – Stanica Šibenik.  Općina Tisno s HGSS Stanicom Šibenik ima 
sporazum o sufinanciranju djelatnosti HGSS. HGSS ima 10 spašavatelja s licencom, 24 pripravnika, 3 suradnika, 2 
potražna psa te 1 terensko vozilo, 1 osobno vozilo te ostalu opremu.
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3.    Postrojba civilne zaštite opće namjene te povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Tisno
 Općina Tisno je donijela Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na pod-
ručju Općine u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća. Povjerenici i zamjenici su osposobljeni za obavljanje 
poslova civilne zaštite.
 Općina Tisno je donijela Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene na području Općine u 
skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća.
 Popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi u narednom razdoblju 
2020/2021.g., pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite.

Tablica 2. Prikaz popune civilne zaštite na području Općine Tisno

Ukupno Stožer civilne zaštite Povjerenici i 
zamjenici Postrojba cz opće namjene 

54 10 24 20 

 
4.  Koordinatori na lokaciji
 Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne 
zaštite Općine iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

5.  Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
 Općina Tisno je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite 
u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća. Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu 
su se definirale pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s 
ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Navedene pravne osobe kojima 
civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, 
postupci i način realizacije operativnih zadaća. 

8. Udruge od značaja za sustav civilne zaštite
 Udruga koja ima zadaće u sustavu civilne zaštite, ima obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz 
redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Procjeni i Planu civilne zaštite na području Općine 
Tisno. Na području Općine Tisno udruga od značaja za sustav civilne zaštite je Lovačko društvo Kamenjarka. Opći-
na će sukladno članku 32. stavak 4. Zakona, odnos s udrugom definirati sporazumom. 
 •  Cilj postavljen Smjernicama: zbrinjavanje te uspostavljanje i održavanje odgovarajućeg 
 sustava uzbunjivanja građana
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
 Na području Općine postoji sustav za uzbunjivanje. U cilju provedbe mjera zbrinjavanja građana, u protek-
lom razdoblju Općina nije osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe Općine.
 •  Cilj postavljen Smjernicama: stalno unaprjeđenje protupožarne zaštite
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 
Općina je donijela sljedeće važeće akte iz područja zaštite od požara: 
 -  Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 
 -  Plan zaštite od požara
 -  Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tisno za 2019. godinu 
 -  Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 
 probijanja protupožarnih putova za 2019. godinu
 - Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 
 području Općine Tisno za 2019. godinu
 -  Odluku  o ustrojavanju motriteljsko – dojavne službe
 Analizirajući aktivnosti DVD-a u cjelini u proteklom razdoblju dolazi se do zaključka da su intervencije 
odrađene prema pravilima službe, da su vježbe odrađivane prema planu te da preventivne radnje koje su odrađene 
predstavljaju bitan napredak u protupožarnoj zaštiti. Vatrogastvo će i dalje nastaviti svoj rad sukladno 
Procjeni i Planu zaštite od požara te svojim Operativnim planovima.
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 •  Cilj postavljen Smjernicama: odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljenje okolišem
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 
 U sklopu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Tisno su navedene mjere i postupci postupanja u 
slučaju industrijske nesreće s opasnim tvarima u području postrojenja operatera, koji su obveznici Uredbe 
o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17 45/17), i u prometu.
 Općina Tisno je donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. – 2023. godine, u ko-
jem su date odrednice i usmjerenja za upravljanje okolišem u periodu do 2023. godine. Općina je u 2019. 
godini izradila Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2018. godinu, u kojem je prikazano trenutno 
stanje gospodarenja otpadom te provedene mjere i aktivnosti u 2018. godini. 
 •  Cilj postavljen Smjernicama: informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju 
 u slučaju katastrofa i velikih nesreća
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 
 U  2019. godini se nisu poduzele značajne radnje u cilju informiranja stanovništva s ciljem edukacije o 
pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća.
 •  Cilj postavljen Smjernicama:  uspostavljanje kontakata te suradnja na polju civilne zaštite sa sus
 jednim jedinicama lokalne samouprave
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje): 
 Suradnja Općine na polju civilne zaštite sa susjednim jedinicama lokalne samouprave je zadovoljavajuća.
 •  Cilj postavljen Smjernicama: financiranje sustava civilne zaštite
 -  Ispunjenje cilja (trenutno stanje):
 Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna Općine za unaprjeđenje sustava civilne zaštite u 2019. 
godini su:
 HGSS  10.000,00 kn
 GDCK 30.339,88 kn

 U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju 
sukladno financijskim mogućnostima Općina nije osigurala sredstva civilne zaštite za potrebe Općine. Nabavka 
opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirat će se 
na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Tisno temeljem predloženog financijskog plana za naredno razdoblje u 
2019. – 2020. godini.

3. DOKUMENTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE TE DOPRINOS NOSITELJA I SUDIONIKA U 
PROVOĐENJU MJERA I AKTIVNOSTI IZ PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 Temeljem Zakona i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina Tisno je donijela sljedeće važeće 
akte: 
 1.  Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tisno i osnivanju 
Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tisno (načelnik donio u 
2019. godini)
 2.  Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Tisno (općinsko vijeće donijelo u 2019. 
godini)
 3.  Plan djelovanja civilne zaštite Općine Tisno (načelnik donio u 2019. godini)
 4.  Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških ekplozija 
 5.  Plan zaštite od požara 
 6.  Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 2018. godini 
 7.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za razdoblje 
2016. – 2020. godine 
 8.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu na području Općine Tisno sa 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2019. – 2021. godine)  
 9.  Plan vježbi civilne zaštite za 2019. godinu (načelnik donio u 2019. godini)
 10.  Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tisno
 11.  Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
 12.  Odluku o pravnim osobama od značaja za sustav civilne zaštite
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 13.  Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
 14.  Poslovnik o radu Stožera CZ Općine 
 15.  Odluku o donošenju Plana pozivanja i aktiviranja Stožera CZ
 16.  Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tisno za 2019. godinu (načelnik donio u 
2019. godini)
 17.  Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2019. godinu (načelnik donio u 2019. 
godini)
 18.  Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova za 2019. godinu (načelnik donio u 2019. godini)
 19.  Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 
području Općine Tisno za 2019. godinu (općinsko vijeće donijelo u 2019. godini)
 20.  Odluku o ustrojavanju motriteljsko – dojavne službe (načelnik donio u 2019. godini)
 21.  Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tisno za 2018. godinu.

 Doprinos nositelja i sudionika sustava civilne zaštite u provođenju mjera i aktivnosti iz Plana razvoja sus-
tava civilne zaštite 2019. godine je bio relativno zadovoljavajući i ipak pridonio poboljšanju sustava.

4. REDEFINIRANJE PRIORITETA

 U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 2019. go-
dini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu. U njemu će biti prikazane planirane aktivnosti sustava 
civilne zaštite prema redefiniranim prioritetima za narednu godinu u skladu sa zakonskim obavezama i trenutnim 
stanjem civilne zaštite na području Općine u 2019. godini. Poseban naglasak je na stručnom osposobljavanje u 
području civilne zaštite načelnika Općine, poduzimanju radnji u cilju informiranja stanovništva s ciljem edukacije 
o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, osiguranju sredstva civilne zaštite za potrebe Općine 
(evakuacija i zbrinjavanje građana), provođenju vježbe civilne zaštite, revidiranju i popuni postrojbe civilne zaštite 
opće namjene novim pripadnicima te redovitom sazivanju sjednice Stožera civilne zaštite Općine Tisno.

 Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Tisno objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 
Tisno“.

KLASA:021-05/20-01/12
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:
Petar Jakovčev v.r.
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9.

Temeljem članka 17 stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18), članka 58., 59. i 60. Pravilnika 
o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 
postupku njihovog donošenja (NN 49/17), te članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18)  Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 22. sjednici, 
održanoj 09.ožujka 2020. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN 
razvoja  sustava civilne zaštite na području  Općine Tisno

s financijskim učincima za trogodišnje  razdoblje 

 Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u 
njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godi-
ni te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje 
se Smjernice usvajaju.
 U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 2019. godi-
ni, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2020. godinu.
 U tablici 1. dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2020. godinu.
 U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
(2020. god. – 2022. god.).

Tablica 1. Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2020. godinu.

AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

 
Ažuriranje Plana djelovanja 

civilne zaštite 
Prosinac 

2020.godine Načelnik   

Izrada Plana vježbi civilne 
zaštite za 2020. godinu 

Siječanj 2020. 
godine Načelnik Stožer cz  

Izrada Godišnjeg plana razvoja 
sustava civilne zaštite na 
području Općine za 2021. 

godinu s financijskim učincima 
za trogodišnje razdoblje 

Prosinac 2020. 
godine 

Općinsko 
vijeće   

Izrada Analize stanja sustava 
civilne zaštite na području 
Općine za 2020. godinu 

Prosinac 2020. 
godine 

Općinsko 
vijeće   

Izvršiti revidiranje i popunu 
postrojbe civilne zaštite opće 
namjene novim pripadnicima 

Prosinac 
2020.godine Načelnik  

U skladu s 
Procjenom 

rizika 

Provesti stručno 
osposobljavanje  načelnika 
Općine u području civilne 

zaštite 

Prosinac 
2020.godine    

Izraditi godišnji plan nabave (u 
plan uključiti materijalna 

sredstva i opremu snaga civilne 
zaštite) 

Ožujak 2020. 
godine Načelnik   

Odluke iz svog samoupravnog 
djelokruga radi osiguravanja 
materijalnih, financijskih i 

drugih uvjeta za financiranje i 
opremanje operativnih snaga 

sustava CZ 

Svibanj 2020. 
godine Načelnik   
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AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Potpisati Sporazume sa 
udrugama značajnim za 
sustav CZ o suradnji u 

slučaju katastrofa i velikih 
nesreća 

Prosinac 
2020.goprosinac 

prosinac 
2020.godine 

Načelnik  Ažurirati prema 
Procjeni rizika 

Odlukom imenovati 
tekliče  Načelnik   

Izraditi Izvješće o stanju 
zaštite od požara na 

području Općine za 2019. 
godinu 

Svibanj 2020. 
godine 

Općinsko 
vijeće   

Postupati po Programu 
aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od 
požara na području Općine 

za 2020.godinu te 
poduzimati preventivno – 

planske aktivnosti za 
reagiranje u slučaju 

izvanrednih događaja 
uzrokovanim nepovoljnim 

vremenskim uvjetima u 
zimskom razdoblju 

Svibanj 2020. 
godine 

Općinsko 
vijeće/Načelnik   

Donijeti Odluku o 
ustrojavanju motriteljsko 
dojavne službe za 2020. 

godinu 

Svibanj 2020. 
godine Načelnik   

Donijeti Plan korištenja 
teške građevinske 

mehanizacije za žurnu 
izradu protupožarnih 
prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova za 
2020. godinu 

Svibanj 2020. 
godine Načelnik   

Donijeti Plan unaprjeđenja 
zaštite od požara na 

području Općine za 2020. 
godinu 

Svibanj 2020. 
godine Načelnik   
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4 
 

AKTIVNOSTI ROKOVI 
IZVRŠENJA NOSITELJ SURADNJA NAPOMENA 

Aktivno sudjelovati u radu 
Platforme hrvatskih 

gradova i županija za 
smanjenje rizika od 

katastrofa 

kontinuirano Općinsko 
vijeće/Načelnik   

Vođenje i ažuriranje baze 
podataka o pripadnicima, 
sposobnostima i resursima 
operativnih snaga sustava 

civilne zaštite 

kontinuirano Načelnik  

Sukladno 
Pravilniku o 

vođenju 
evidencija 
pripadnika 

operativnih snaga 
sustava civilne 

zaštite (NN 
75/16) 

Sufinancirati programe i 
projekte za razvoj civilne 

zaštite 
kontinuirano Općinsko 

vijeće   

Osiguranje uvjeta za 
premještanje, sklanjanje, 
evakuaciju i zbrinjavanje 
te izvršavanje zadaća u 
provedbi drugih mjera 

civilne zaštite 

kontinuirano Načelnik   

Informiranje stanovništva 
s ciljem edukacije o 

pravilnom postupanju u 
slučaju katastrofa i velikih 

nesreća 

kontinuirano    

Redovito sazivanje 
sjednica Stožera civilne 

zaštite Općine Tisno 
redovito načelnik 

stožera CZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2020. god. – 2022. god.)

Red. 
br. OPIS POZICIJE PLANIRANO 

za 2020. g. (kn) 
PLANIRANO 
za 2021. g. (kn) 

PLANIRANO 
za 2022. g. (kn) 

1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 
1.1.  Stožer civilne zaštite 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

1.1.1.  Stručno usavršavanje i 
osposobljavanje članova Stožera    

1.2.  Postrojbe civilne zaštite    

1.2.1.  Postrojbe civilne zaštite – 
osiguranje, zdravstveni pregled    

1.2.2.  Vježbe civilne zaštite, naknade za 
rad na terenu    

1.2.3.  Opremanje postrojbi CZ 
osobnom i skupnom opremom    
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 UKUPNO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
1.  VATROGASTVO 

2.1 Dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

 UKUPNO 450.000,00 450.000,00 450.000,00 
2.  PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK 

2.1.  Osobna i skupna oprema za pravne 
osobe u sustavu civilne zaštite    

2.2.  HGSS – Stanica Šibenik 10.000,00 10.000,00  10.000,00 

2.3.  Gradsko društvo Crvenog križa 
Šibenik 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

 UKUPNO 70.000,00 70.000,00 70.000,00 
3.  IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 

3.1.  
Izrada planske dokumentacije 

(Procjena, planova, operativnih 
planova) 

   

 UKUPNO    
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE 

ZAŠTITE I VATROGASTVA 530.000,00 530.000,00 530.000,00 

 

KLASA:021-05/20-01/13
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev v.r. 

10.

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog općinskog načelni-
ka, Općinsko vijeće Općine Tisno  na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine  donosi,

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Dodataka broj 1.

Ugovoru o kupoprodaji nekretnina

Članak 1.
 Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na prijedlog Dodataka broj 1. Ugovoru o kupoprodaji nekret-
nina unutar obuhvata Turističko -ugostiteljske zone Prisliga- Jazine,  solemniziranog po javnom bilježniku Mariji 
Ivančić iz Solina br.:OV-21265/14 od dana 08.12.2014.godine, 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:021-05/20-01/14
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev v.r.
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11.
Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog općinskog načelni-
ka, Općinsko vijeće Općine Tisno  na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine donosi,

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Aneksa I. Sporazumu o korištenju prostora u zgradi 

„Baganelovice“ u Jezerima

Članak 1.
 Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na prijedlog Aneksa I. Sporazumu o korištenju prostora u 
zgradi „Baganelovice“ u Jezerima, 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:021-05/20-01/15
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev v.r.

12.

Na temelju članka 40. st. 1. točka 1. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 26. 
st. 6. Zakona o muzejima ( NN br. 61/18, 98/19), a u svezi s člankom 16. Statuta Muzeja betinske drvene brodo-
gradnje od dana 3.ožujka 2015.godine, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09.ožuj-
ka 2020.godine donosi, 

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice  javne ustanove 

Muzej betinske drvene brodogradnje

Članak 1.
          Ovom Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice  javne ustanove Muzej betinske 
drvene brodogradnje, raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzej betinske drvene brodogradnje.

Članak 2.
          Sastavni dio ove Odluke je prijedlog teksta javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja betinske 
drvene brodogradnje koji se nalazi u privitku ove Odluke. 

Članak 3.
          Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenog glasniku Općine Tisno.

KLASA:021-05/20-01/16
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.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. 5/13 i Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18) članka 38.  Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29797, 47/99, 35/08), članka 26. stavak 
5. Zakona o muzejima  ( NN br. 61/18, 98/19) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 22. sjednici održanoj dana 
09.ožujka 2020.godine donosi, 

RJEŠENJE 
o razrješenju dužnosti ravnateljice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

Članak 1.
 Razrješuje se Kate Šikić Čubrić, mag.philo.,mag.ethnol. iz Betine, dužnosti ravnateljice javne ustanove 
Muzej betinske drvene brodogradnje, s danom 6.travnja 2020.godine, zbog isteka mandata.

Članak 2.
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:021-05/20-01/17
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:
Petar Jakovčev v.r.

13.

14.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glas-
nik Općine Tisno br. 1/18) članka 38. i članka 43. st. 2.  Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29797, 47/99, 35/08, 
127/19) te članka 26. stavak 5. Zakona o muzejima  ( NN br. 61/18, 98/19) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 
22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine donosi, 

RJEŠENJE 
imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

Članak 1.
 Imenuje se  Kate Šikić Čubrić, mag.philo.,mag.ethnol. iz Betine,  vršiteljicom dužnosti ravnateljice javne 
ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje. 

Članak 2.
 Vršiteljica dužnosti imenuje se na dužnost s danom 6.travnja 2020.godine, na određeno vrijeme do imeno-
vanja ravnatelja/ice na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do godine dana.

Članak 3. 
 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:021-05/20-01/18
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev v.r.
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15.

Na temelju članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18 ), a u svezi s člankom 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno od dana  14.srpnja 2015.godine, 
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine donosi,

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu 

Doma za starije osobe Tisno

Članak 1.
 Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na  Izmjene i dopune Pravilnika o radu Doma za starije osobe 
Tisno od dana 16.siječnja 2020.godine , URBROJ:25-1/20, 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:021-05/20-01/19
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 
                                                           

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK:
Petar Jakovčev v.r.

16.
Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i  članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Službeni 
vjesnik Šibensko- kninske županije broj: 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog općinskog načel-
nika,  Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2020.godine donosi,

ODLUKU
o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini  

 

Članak 1.
 Općina Tisno će  temeljem zahtjeva  Župe Sv. Frane u Betini zast. po župniku Don Miri Stojiću, zaprim-
ljenog dana 13.02.2020.g., sudjelovati u sufinanciranju uređenja dvorišta (platoa) kod  crkve Sv. Frane u Betini, 
vlasništva Župe Sv. Frane u Betini. 

Članak 2.
 Općina Tisno će sudjelovati u sufinanciranju uređenja dvorišta (platoa) opisanog u čl. 1. ove Odluke 
kako bi se građanima, a posebno starijim i nemoćnim građanima te osobama s invaliditetom omogućio dolazak i 
parkiranje osobnim vozilima do crkve sv. Frane radi sudjelovanja u različitim aktivnostima koji se odvijaju u crkvi, 
te ujedno omogućio kvalitetan i uređen pristup jednoj od najznačajnijih turističkih atrakcija mjesta Betina. 

Članak 3.
 Općina Tisno će sufinancirati uređenje dvorišta opisanog u čl. 1. ove Odluke u iznosu od 135.000,00 kuna 
od iznosa naznačenog u Ponudi 09/2019 za izvođenje radova na crkvenom parkingu u Betini pored crkve Sv. Frane 
koju je dao Obrt „Krišto i otac“ iz Pirovca dana 16.09.2019.g. u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio 
ove Odluke. 
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Članak 4.
 Župa Sv. Frane iz Betine dužna je odabrati izvođača radova na uređenju dvorišta (platoa) kod crkve Sv. 
Frane u Betini  sukladno važećim zakonskim odredbama i o tome izvijestiti Općinu Tisno. 

Članak 5.
 Općina Tisno će vršiti isplatu osiguranih sredstava iz čl. 3. ove Odluke na račun Župe Sv. Frane u Betini na 
temelju zahtjeva i ispostavljenih nespornih privremenih i okončane situacije u roku od 30 dana od dana njihove 
dostave. 

Članak 6.
 Župa Sv. Frane iz Betine dužna je doznačena joj sredstva utrošiti u namjenu određenu ovom Odlukom, a u 
koliko se dokaže suprotno Općina Tisno će zatražiti povrat nenamjenski utrošenih sredstava  te obustaviti daljnje 
uplate. 
 Župa Sv. Frane iz Betine je dužna o izvršenom plaćanju izvoditelju radova bez odgode dostaviti Općini Tis-
no izvješće o utrošenim sredstvima, a u koliko ne dostavi izvješće ili se utvrdi da je sredstva utrošila u drugu nam-
jenu, Općina Tisno će od  Župa Sv. Frane iz Betine potraživati uplaćena sredstva. 

Članak 7.
 Općina Tisno i  Župa Sv. Frane iz Betine sklopiti će sporazum kojim će detaljnije regulirati međusobna 
prava i obveze glede sufinanciranja radova na uređenju dvorišta ( platoa) kod crkve Sv. Frane u Betini.  

Članak 8.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tis-
no.

KLASA:021-05/20-02/20
URBROJ: 2182/05-01-20-1
U Tisnom, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glas-
nik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 22. sjednici 
održanoj dana 09.ožujka 2020.godine donosi, 

ODLUKU
o sufinanciranju troškova putovanja roditelju čije dijete ostvaruje pravo na  uslugu boravka u Udruzi osoba 

s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin

Članak 1. 
 Općina Tisno će, temeljem zahtjeva roditelja Mirele Križanović Čorkalo iz Tisna, (dalje u tekstu korisni-
ca) zaprimljenog dana 23.siječnja 2020.godine, čije je dijete ostvaruje pravo na uslugu poludnevnog boravaka radi 
rehabilitacije u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ u Kninu, sufinancirati korisnici troškove putovanja 
djeteta na rehabilitaciju u Udrugu osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ u Kninu.   
 Troškovi putovanja opisani u stavku 1. ovog članka sufinancirati će se u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, 
počevši od dana podnošenja zahtjeva  do kraja 2020.godine.  

Članak 2.
 Korisnica je dužna  pravodobno izvijestiti Općinu Tisno o svakoj promjeni  činjenica koje utječu na ost-
varivanje prava propisanih ovom Odlukom. 

17.
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Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 021-05/20-01/22
URBROJ:2182/05-01-20-1
Tisno, 09.ožujka 2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev v.r.

II. 
NAČELNIK 

5.

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN br.82/15, 118/18), članka 6. stavka 1. Pravilnika o sas-
tavu 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 i Službe-
ni glasnik općine Tisno br. 1/18) općinski načelnik Općine Tisno donosi, 

ODLUKU
o razrješenju i  imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Tisno

Članak 1. 
 Joso Čorkalo iz Tisna razrješava se dužnosti člana Stožera civilne zaštite Općine Tisno.

Članak 2.
 Ante Marača iz Tisna, 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:022-05/20-01/3
URBROJ:2182/05-02-20-1
Tisno, 16.ožujka 2020.godine

NAČELNIK
Ivan Klarin v.r.
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6.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glas-
nik Općine Tisno br. 1/18), članka 13. st. 2. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću 
za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o. ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 11/09,  3/11 
i Službeni glasnik Općine Tisno 3/14, 5/14, 10/14 i 3/15) i 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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17,98/19 )  općinski načelnik Općine Tisno donosi, 

ODLUKU
o razrješenju člana Skupštine trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno

Članak 1.
 Ante Grubišić iz Tisna, razrješuje se dužnosti člana Skupštine trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno, na 
osobni zahtjev. 

Članak 2.
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA: 013-03/20-03/1
UR.BROJ:2182/05-02-20-2
Tisno, 16.ožujka 2020.godine

NAČELNIK:
Ivan Klarin,v.r.

7.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glas-
nik Općine Tisno br. 1/18), članka 13. st. 2. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću 
za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o. ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 11/09,  3/11 
i Službeni glasnik Općine Tisno 3/14, 5/14, 10/14 i 3/15) i 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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17,98/19)  općinski načelnik Općine Tisno donosi, 

ODLUKU
o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno

Članak 1.
 Martina Mudražija iz Tisna, imenuje se članom  Skupštine trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno. 

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA: 022-05/20-01/4
UR.BROJ:2182/05-02-20-1
Tisno, 16.ožujka 2020.godine

NAČELNIK
Ivan Klarin,v.r.
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8.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10), članka 42. Statuta Općine 
Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) općinski načel-
nik  Općine Tisno donosi

P L A N
unapređenja zaštite od požara 

na području Općine Tisno za 2020. godinu

Članak 1.
 Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja oper-
ativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom 
utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Općine Tisno u 2020. godini. 

Članak 2.
 Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2020. godine, za području 
Općine Tisno pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće: 
 1) operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Tisno za 2020. godinu, 
 2) aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju 
 požara te sprječavanju širenja požara, 
 3) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora, 
 4) utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i 
 probijanja protupožarnih putova. 

Članak 3.
 Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način: 
 1. na temelju programa rada DVD-a Tisno za 2020. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva 
 na području Općine Tisno
 2. aktivnim dežurstvom vatrogasne (interventne) postrojbe, 
 3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe, 
 4. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje protupožarnih 
 prosjeka i protupožarnih putova. 

Članak 4.
 Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u Tisno od 08,00 
do 20,00 sata. U požarnoj sezoni od  svaki dan aktivno dežurstvo od 08:00 do 20:00 a ostatak dana pasivno 
dežurstvo od 20:01 do 07:59.
Aktivno dežurstvo provodit će: 
 - 3 profesionalni vatrogasac,
 - 25 operativnih vatrogasaca–aktivni vatrogasci DVD-a Tisno, 
 - 6  sezonskih vatrogasaca.  

Članak 5.
 Motriteljsko-dojavna služba djeluje prema Planu motriteljsko dojavne službe za 2020. godinu.
 Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za Općinu Tisno - obavljat će DVD Tisno, na sljedeći 
način: 
 - za šume u vlasništvu fizičkih osoba organizirat će se protupožarno motrenje sukladno Planu 
 motriteljsko-dojavne službe; 
 Plan motriteljsko-dojavne službe utvrditi će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini. 

Članak 6.
 Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protu-
požarnih putova utvrditi će se Planom godišnje provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
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Članak 7.
 Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Tisno, motrionice 
odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički sustav 
komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja. 

Članak 8.
 O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u 
Tisno te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a Tisno.

Članak 9.
 Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD-u 
Tisno odredit će nadležno tijelo DVD-a Tisno.

Članak 10.
 Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu s 
pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu određena ovim Pla-
nom. 

Članak 11.
 U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Općine Tisno, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Općina 
Tisno će iz Proračuna ili iz drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva. 

Članak 12.
 Sve neizvršene mjere i zadaće prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, 
zapovjednik DVD-a Tisno utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo 
DVD-a Tisno i Općinu Tisno (Načelnika).

Članak 13.
 Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za 
početak (1. lipnja 2020.) odnosno završetka (30. rujna 2020.) provođenja određenih operativnih mjera i zadaća iz 
ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Tisno, donijet će Načelnik. 

Članak 14.
 Sredstva Proračuna Općine Tisno namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Tisno, 
odnosno namijenjena su za financiranje rada DVD-a Tisno, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a Tisno. 
Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Tisno u skladu s ovim Pla-
nom i drugim aktima.

Članak 15.
 DVD Tisno dužno je do kraja svibnja 2020. godine dostaviti Općini Tisno (Načelniku) cjelovito izvješće o 
utrošenim sredstvima iz Proračuna namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Tisno (specificirano po svakoj stavci 
svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.), kao i izvješće o svim požarima nastalim na pod-
ručju Općine Tisno na kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a Tisno u 2019. godini. 

Članak 16.
 Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a 
Tisno, kao i za financiranje djelatnosti DVD-a Tisno, sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Tisno, kao i iz 
drugih izvora financiranja sukladno zakonu. 
 U Proračunu Općine Tisno za 2020. godinu osigurano je 450.000,00 kn, a kojim se financira: 
1/ plaće za 3 pripadnika vatrogasne (profesionalni vatrogasci) postrojbe DVD-a Tisno, 
2/ plaće za 6  pripadnika vatrogasne (sezonske interventne, 4.000,00 kn Općina Tisno i 4.000,00 kn Vatrogasna 
zajednica Šibensko-kninske županije) postrojbe DVD-a Tisno, 
3/ nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD Tisno, 
4/ materijalni troškovi DVD-a Tisno (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih 
pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.), 
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5/ motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD Tisno temeljem posebnog sporazuma između Općine Tisno i 
DVD-a Tisno. 

Članak 17.
 U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po 
ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Općine Tisno (proračunska sredstva) ili drugim izvorima finan-
ciranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Načelnik i upravna tijela Općine Tisno. 

KLASA: 022-05/20-01/6
URBROJ: 2182/05-02-20-1
Tisno, 16.ožujka 2020.godine                                                                     

NAČELNIK
Ivan Klarin v.r.

9.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz 
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini 
(»Narodne novine« broj 03/20) i članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 
5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18), načelnik Općine Tisno donosi

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 

protupožarnih putova

Članak 1.
 U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Tisno, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog 
zemljišta na području Općine Tisno, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i 
zaustavljanja požara.

Članak 2.
 Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a Tisno, 
odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili Šibens-
ko-kninske županije.
 Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Tisno ili njegovog 
zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.

Članak 3.
 Vatrogasni zapovjednik DVD-a Tisno, odnosno njegov zamjenik, određuju vrijeme, vrstu i obim korištenja 
teške građevinske mehanizacije.

Članak 4.
 Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili pre-
bivalištem na području Općine Tisno, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.
 Na području Općine Tisno postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona, buldožera, 
utovarivača, agregata, pumpi i slično:
 - Ježinac d.o.o., Tisno, Uska ulica 1, 
 - Sarađen d.o.o., Dubrava kod Tisna,
 - Autoprijevoznik Ukas vl. Anđelko Ukas, Jezera.

Članak 5.
 Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na 
odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.
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Članak 6.
 Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran 
prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjed-
nik DVD-a Tisno, odnosno njegov zamjenik ili od njih ovlaštena osoba.

Članak 7.
 U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene i 
dopune ovog Plana.

Članak 8.
 Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana.

Članak 9.
 Ovaj Plan stupa na snagu danom nakon dana objave u »Službenim glasniku Općine Tisno. 

KLASA:022-05/20-01/8
URBROJ:2182/05-02-20-1
Tisno, 16.ožujka 2020.godine

NAČELNIK
Ivan Klarin v.r.

10.

Temeljem članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.5/13 i Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike 
Hrvatske u 2020. godini („Narodne novine“ broj 03/20) i Plana zaštite od požara Općine Tisno, na prijedlog Stožera 
civilne zaštite Općine Tisno, Općinski načelnik Općine Tisno, dana 16.ožujka 2020. godine, donio je 

P L A N
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2020. godinu

 
1. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara 

 Dojava požara vrši se preko, odnosno od strane:
 - fiksne telefonske mreže,
 - bežične telefonske mreže,
 - ustrojstvene jedinice nadležne policijske uprave,
 - motritelja s motrionica s kojih se motri prostor Općine,
 - plovila s mora,
 - sustava za dojavu požara.

 Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara. 
Dojava požara vrši se pozivom na telefon: 
 - DVD Tisno, tel: 022/438-751
 - ŽVOC Šibensko – kninske županije: 193
 - ŽC 112 
 - Policijska postaja Vodice: 192, 022/348-239, 020/443-150

 Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva počela gasiti 
požar. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama 
nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjed-
nika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. U slučaju nastanka velikog požara ili neposredne opasnosti od 
nastanka velikog požara zapovjednik DVD-a Tisno dužan je o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjedni-
ka, Vatrogasno operativno središte VOS Divulje te ŽC na broj 112.
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Tablica 1. Prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Dojava požara i požarno 
uzbunjivanje 

Način dojave ili 
uzbunjivanja Napomene i postupci 

1. a)  Dojava požara prema DVD-u 
Vodice 

 
b)  Dojava požara prema ŽVOC 

 

Telefonom, 
mobitelom, 
radijskim 

postajama, osobno 
 

Telefonom, 
mobitelom, 
radijskim 

postajama, osobno 

DVD Vodice prima dojavu požara 
 
 

Dežurni u ŽVOC prima dojavu 
požara 

2. Uzbunjivanje vatrogasaca DVD – a 
Vodice 

 
  

Telefonom, 
radijskim 

postajama, 
mobitelom, 

sirenom za požarno 
uzbunjivanje 

Uzbunjivanje vatrogasaca DVD-a 
Vodice provodi dežurni 

vatrogasac, zapovjednik ili 
zamjenik zapovjednika ili dežurni 

u ŽVOC. 

3.   Uzbunjivanje vatrogasnih snaga 
ustrojenih izvan prostora Općine 

Radijskim 
postajama, 
telefonom, 
mobitelom 

U slučaju nastanka požara velikih 
razmjera koje ne mogu ugasiti 

pripadnici DVD-a Tisno, 
zapovjednik akcije gašenja požara 
o tome obavještava županijskog 
vatrogasnog zapovjednika, koji 
upućuje zahtjev za angažiranje 
dodatnih vatrogasnih snaga i 

tehnike. 
 

Tablica 2.

Postrojba/tijelo Funkcija Ime i prezime Telefon/mobitel 

DVD Tisno 
Zapovjednik Tome Belakušić 098 710 629 

Zamjenik 
zapovjednika 

Siniša Salamun 098 879 539 

Županijski vatrogasni  zapovjednik Darko Dukić 098 266 000 

VOS Divulje 

021/309-600, 021/309-601, 
021/309-602, 

specijal: 42-600, 42-601, 42-
602 

ŽC 112 
ŽVOC 193 

 
 DVD Tisno se uključuje u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po 
zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika.

2. Uključivanje tvrtki i službi u akciju gašenja požara 

2.1. Distributer električne energije 

Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se pozivaju i 
uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su upisane u sljedećoj 
tablici. 
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Tablica 3.

Hrvatska elektroprivreda 
Distributer/Ispostava Telefon 

HEP ODS Šibenik 022 336 556 
 

 Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je 
zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prijenos električnog 
napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene prostore.

2.2. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne i druge značajne poslove u akciju 
       gašenja požara

 Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom 
potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper) fizičkih i pravnih osoba, pozivan-
je tih osoba dužni su izvršiti zapovjednik DVD-a Tisno ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara. Na području 
Općine Tisno određeni su: 
 -  Ježinac d.o.o., Tisno
 -  Autoprijevoznik Ukas, Anđelko Ukas, Jezera
 
 Kada je zbog učinkovitosti vatrogasne intervencije neophodno izvoditi određene radove na cestama, o tome 
je potrebno obavijestiti Županijsku upravu za ceste na području Šibensko - kninske županije, i to pozivom upućen-
im prema stalnom dežurstvu navedenom u sljedećoj tablici. 

Tablica 4.

Ceste  
Pravna osoba Telefon 

Županijska uprava za ceste na području Šibensko - kninske županije 022/311-130 
 

 U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode određenim 
potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje požara, zahtjev za zatva-
ranje ili ograničenje dotoka vode podnijet će se pozivom na brojeve telefona i mobitela koji su upisani u sljedećoj 
tablici.

Tablica 5.

Tvrtka Služba Telefon 
Vodovod i odvodnja d.o.o., 

Šibenik 
Odjel za crpljenje i 

distribuciju 
(022) 778-103 

 
 

 U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Šibenik i to na broj telefona tel: 
022/ 212 367; fax: 022/ 212 367

2.3. Opskrba hranom i pićem 

 Gasitelji se u organizaciji načelnika ili njegovog zamjenika tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara 
koje traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju 
hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih osoba: 
 -  Dom za starije osobe Tisno, kroz cijelu godinu
 -  Hotel Borovnik, Tisno 
 Preuzimanje i dopremu hrane i pića do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi i to 
vozilima vatrogasnih postrojbi. 
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2.4. Služba prve pomoći
 
 Kada u požaru nastanu ozljede ili druge štete po zdravlje ljudi ili ako se zbog značajki požara predviđa 
mogućnost ozlijeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjednika DVD-a Tisno, odnosno 
na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv dežurnog u ŽC-u, u akciju gašenja požara ili saniranja 
akcidenta uključuju se službe hitne medicinske pomoći. Pozivanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenja požara 
vrši se pozivom na brojeve telefona upisane u sljedećoj tablici.

Tablica 6.

Redni broj Naziv ustanove Broj telefona 

1. Zavod za hitnu med. 
pomoć, Tisno 022 438 427 

2. Zavod za hitnu med. 
pomoć  Vodice 022 444 237 

 
2.5. Upoznavanje općinskih čelnika s nastalim požarom

 Obavješćivanje čelnika Općine Tisno o nastalom požaru vrši se:
 - kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te ako su 
  nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu, 
 - u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina,
 - u slučaju kada se DVD Tisno upućuje na vatrogasna djelovanja izvan prostora Općine, 
 - u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenje požara moraju osigurati uređaji, oprema i 
  gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici.

 Obavješćivanje čelnika Općine Tisno o nastalim požarima vrši ŽVOC i to na zahtjev zapovjednika akcije 
gašenja požara, pozivom na telefone koji su upisani u sljedećoj tablici.

Tablica 7.

Redni 
broj Funkcija Ime i prezime Telefon 

1. Načelnik Ivan Klarin 022/439-262 2. Zamjenik načelnika Miljenko Meštrov 
 

 U slučaju nastanka požara koji je poprimio značajke prirodne nepogode, što zahtjeva angažiranje velikog 
broja ljudi i opreme, načelnik ili od njega ovlaštena osoba, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika može:

 - zapovijediti sudjelovanje svih sposobnih osoba koje su starije od 18 godine s područja Općine Tisno u 
obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
 - zapovijediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna sredstva, tehnička i druga sredstva za potrebe 
provedbe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

2.6. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan 
       područja Općine 

 U akciju gašenja požara većih razmjera nastalih na stambenim građevinama razine izgrađenosti P+3 
pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan prostora koje imaju vozila za provedbu vatrogasnih djelovanja na 
visinama (hidraulične zglobne platforme, autoljestve). 
 U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili koriste 
velike količine opasnih tvari po procjeni zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatrogasne postrojbe iz susjed-
nih i drugih gradova i/ili općina.
 U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim tvarima, 
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pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Općine koje su opremljene za odgovarajućim vozilima, uređajima, 
opremom i sredstvima neophodnih za provedbu sigurne sanacije tih akcidenata.
 U slučaju nastanka većih požara na plovilima na moru pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan 
prostora Općine koje imaju plovila opremljena za gašenje požara na moru.
 U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Općine, posebno na nepristupačnim i teško pris-
tupačnim prostorima, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

 Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

KLASA: 022-05/20-01/5
URBROJ: 2182/05-02-20-1
Tisno, 16.ožujka 2020.godine 

NAČELNIK:
Ivan Klarin v.r.

11.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), članka 12. Pravilnika o zaštiti šuma 
od požara (NN 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2020. god. (NN 03/20) i članka 42.  Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije 
br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) općinski načelnik Općine Tisno donio je

Plan motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.
 Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) se ustrojava s ciljem ranog i pravovremenog ot-
krivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Tisno u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna 2020. 
godine. Izviđačko preventivne ophodnje ustrojavaju se s ciljem poduzimanja mjera za uklanjanje potencijalnih 
izvora opasnosti odnosno pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.

Članak 2.
 Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove odluke provode:
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno
 • Službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastanak i širenje šumskih požara
 • Ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarije Šibenik

Članak 3.
 Motrilačko mjesto se nalazi na brdu Gračina uz video nadzor, vatrogasno-operativne službe Šibenik (centar 
112) te u DVD domu Tisno.
  Služba se provodi svakodnevnom ophodnjom matičnog područja te po potrebi više puta ovisno o indeksu 
opasnosti od požara. 

Članak 4.
 Služba motrenja uz fizičku nazočost motritelja moguća je isključivo uz suglasnost i financiranje HŠ Šibe-
nik.Mmotrionica mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim 
sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, centar 
motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i 
šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtn-
jača, sjekira, lopata).
 Za potrebe motriteljsko-dojavne službe vode se dnevnici (obrasci) motrenja koji su propisani Pravilnikom 
o zaštiti šume od požara (NN 33/14).
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Članak 5.
 Temeljem  Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku za 2020. godinu (NN 03/20), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara 
Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 06,00 do 22,00 sata (uz 24 satni video nadzor).
 Služba na osmatračnici dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području 
Općine Tisno, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno. 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. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere 
za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku, a 
provodit će se na potezu potencijalno opasnog područja predviđenog internim planom rada DVD Tisno.

Članak 6.
 Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite vatrogasne zajednice.

Članak 7.
 Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tisno, na broj telefona 022 438 751 , pozivom 
na broj 112 te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Šibenik (VOC) na broj telefona 193.

Članak 8.
 Plan motriteljsko-dojavne službe objavit će se u Službenom glasniku Općine Tisno, a primjenjivat će se od 
1. lipnja 2020. godine.

KLASA:022-05/20-01/7
URBROJ:2182/05-02-20-1
Tisno, 16.ožujka 2020.godine

NAČELNIK
Ivan Klarin v.r.
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