SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TISNO

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO
Godište IX.

Tisno, 16. rujna 2022.

Broj 6.
ISSN 1849-2703

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

16. rujna 2022.

Broj 6

Strana 3

SADRŽAJ:

II. NAČELNIK
21.

Odluka o financiranju kupnje obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola
s prebivalištem na području Općine Tisno, za školsku godinu 2022/2023.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

22.

Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

5

23.

Rješenje o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

6

Strana 4

Broj 6

16. rujna 2022.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

II.
NAČELNIK
21.
Na temelju članka 53. Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 4/22) i članka 20. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 1/15, 8/15) općinski načelnik Općine Tisno donosi
ODLUKU
o financiranju kupnje obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na
području Općine Tisno, za školsku godinu 2022/2023.
Članak 1.
Općina Tisno će financirati kupnju obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola sa prebivalištem na području Općine Tisno, za školsku godinu 2022/2023, u visini stvarnih troškova sukladno popisima obveznog dodatnog školskog materijala koje su donijele i objavile osnovne škole koje pohađaju učenici s prebivalištem
na području Općine Tisno.
Članak 2.
Isplata će se vršiti na temelju popunjenog zahtjeva te obvezno priloženih dokaza/računa o kupljenom obveznom školskom radnom materijalu za školsku godinu 2022/2023, preslike osobne iskaznice roditelja /skrbnika i
preslike računa na koji će se izvršiti uplata.
Članak 3.
Sredstva za financiranje nabavke obveznog školskog radnog materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Tisno za školsku godinu 2022/2023 isplatiti će se iz proračuna Općine Tisno.
Članka 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 402-02/22-01/32
URBROJ: 2182-5-02-22-1
Tisno, 25. kolovoza 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Kristijan Jareb, spec. ing. sec.,v.r.
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22.
Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i
Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16) te članka 53
Statuta Općine Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno 4/22), Načelnik Općine Tisno donosi
Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu
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.
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

Angažiranje i koordinacija žurnih službi u slučaju tehničko-tehnološke
nesreće u gospodarskim objektima i prometu
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 tehničko-tehnološke
nesreće u gospodarskim objektima i prometu
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 2022. godine
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.

Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 240-01/22-01/18
URBROJ: 2182-5-02-22-1
Općina Tisno, 14. rujna 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Kristijan Jareb, spec. ing. sec.,v.r.
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23.
Na temelju članka 53. Statuta Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22) i članka 19. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika ( Službeni
glasnik Općine Tisno br. 5/22) općinski načelnik donosi
RJEŠENJE
o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika
Članak 1.
Marijana Pavić dipl.iur., raspoređena na radno mjesto pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu
samoupravu, imenuje se povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Tisno.
Članak 2.
Marijana Šimić bacc. oec., raspoređena na radno mjesto stručnog suradnika u Upravnom odjelu za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, imenuje se zamjenicom povjerljive osobe
za prijavljivanje nepravilnosti u Općini Tisno.
Članak 3.
Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imenuju se uz njihov prethodni pristanak.
Članak 4.
Prava i dužnosti povjerljive osobe i njezina zamjenika propisani su Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina
zamjenika.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 024-05/22-01/147
URBROJ: 2182-5-02-22-1
Tisno, 16.rujna 2022.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Kristijan Jareb, spec. ing. sec.,v.r.

Izdavač: Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno
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