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I. 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

06.

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13, 5/17 i 114/18) i članka 
32. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 5/13 i "Službeni glasnik Općine Tis-
no" br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 14. sjednici održanoj 04.veljače 2019. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU 
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONA 

LUKE POSEBNE NAMJENE - MARINA S BRODOGRADILIŠTEM

A  TEMELJNE ODREDBE
               Članak 1. 
1) Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zona luke posebne namjene - marina s brodogra-
dilištem (u daljnjem tekstu: Plan).

               Članak 2. 
1) Izrada Plana utvrđena je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona luke 
posebne namjene - marina s brodogradilištem, donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Tisno (“Službeni glas-
nik Općine Tisno”, br. 1/17).
2) Plan je izradila tvrtka Akteracija d.o.o. iz Zagreba.

               Članak 3. 
1) Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, 
režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom 
infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od 
važnosti za područje obuhvata Plana.
2) Plan se donosi za dio područja utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Tisno koje obuhvaća površinu 
od 9,64 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

               Članak 4. 
1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu “Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zona 
luke posebne namjene - marina s brodogradilištem” i sastoji se od:

● ODREDBI ZA PROVEDBU
● KARTOGRAFSKIH PRIKAZA U MJERILU 1:1000:
1.  Korištenje i namjene površina
2.1.  Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna i ulična mreža
2.2.  Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetika, pošta i elektroničke komunikacije
2.3.  Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba i odvodnja
3.1.   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
3.2.   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Mjere posebne zaštite i spašavanja
4.1.  Oblici korištenja i način gradnje
4.2.  Oblici korištenja i način gradnje - Načelni oblik građevnih čestica
● OBVEZNIH PRILOGA
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B.  ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 5.
1) U članku 6., stavku 3), postojeća tablica se briše i dodaje se nova koja glasi: “

Namjena 

Površina 

% (m2) 

Gospodarska namjena proizvodna - proizvodna hala (I1) 4,392 4.56% 

Gospodarska namjena proizvodna - brodogradilište (I3) 14,750 15.31% 

Gospodarska namjena proizvodna - odlagalište materijala (I4) 501 0.52% 

Gospodarska namjena proizvodna - bazen i manipulativna površina travel-lifta (I5) 5,389 5.59% 

Gospodarska namjena proizvodna UKUPNO: 25,032 25.98% 

Gospodarska namjena poslovna - trgovačka (K1) 4,558 4.73% 

Gospodarska namjena poslovna - komunalno servisna (K3) 2,845 2.95% 

Gospodarska namjena poslovna UKUPNO: 7,403 7.68% 

Infrastrukturni sustavi - trafostanica (IS1) 72 0.07% 

Infrastrukturni sustavi - taložnica (IS2) 21 0.02% 

Infrastrukturni sustavi - taložnica (IS2) i biološki pročistač (IS3) 197 0.20% 

Infrastrukturni sustavi UKUPNO: 290 0.30% 

Parkiralište (P1) 1,370 1.42% 

Suhi vez (P2) 3,417 3.55% 

Prometnice (javne i interne) 8,868 9.20% 

Lukobran 2,000 2.08% 

Luka posebne namjene - brodogradilište (LB) 13,598 14.11% 

Luka posebne namjene - marina (LN) 34,379 35.68% 

Promet UKUPNO: 63,632 66.03% 

Sveukupno: 96,367 100.00% 
 

2) U istom članku, stavak 5) se briše, a dosadašnji stavci 6) i 7) postaju stavci 5) i 6).
3) U istom članku, dosadašnjem stavku 6), a sad stavku 5), zarez iza teksta “granice brodogradilišta” mijenja 
 se riječju “i”, a tekst “i proširenja brodogradilišta” se briše.
4) U istom članku, stavak 8) se briše, a dosadašnji stavci 9) do 20) postaju stavci 7) do 18).
5) U istom članku, dosadašnjem stavku 11), a sad stavku 9), tekst “Unutar prostora predviđenog za proširenje 
 brodogradilišne zone, koncesionar koji u propisanom postupku dobije koncesiju može postaviti travel-lift 
 ili samohodnu dizalicu, koju je moguće postaviti unutar zone gospodarske namjene - proizvodne - 
 brodogradilište (I3)” se briše.
6) U istom članku, dosadašnjem stavku 12), a sad stavku 10), iza riječi “trgovina” dodaje se tekst “, smještajni 
 objekti, uslužno-servisni objekti”, a iza riječi “spremišta” dodaje se tekst “, sportsko-rekreacijskih građevi
 na (bazeni i sl.)”.
7) U istom članku, stavak 21) se briše, a dosadašnji stavci 22) do 24) postaju stavci 19) do 21).

               Članak 6. 
1) U članku 7., stavku 2), alineja 2. se briše.
2) U istom članku, stavak 3) se briše, a dosadašnji stavak 4) postaje stavak 3).              
3) U istom članku, dodaje se novi stavak 4) koji glasi: “
4) Na površini gospodarske namjene - proizvodne - I3 (brodogradilište) i I4 (odlagalište materijala), u 
 istočnom dijelu obuhvata, dozvoljeno je podizanje vjetrobranskog zida najveće visine 5 m i najveće dužine 
 do 70 m.”.
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               Članak 7. 
1) U članku 8., stavku 2), tekst “, odnosno, građevina se može nalaziti na međi” se briše.

               Članak 8. 
1) U članku 9., stavku 2), broj “14” mijenja se brojem “16”, a riječ “uvjetovana” mijenja se riječju 
 “uvjetovano”.

               Članak 9. 
1) Naslov iznad članka 10. i članak 10. se brišu.

               Članak 10. 
1) U članku 11., stavku 1), zarez iza teksta “cjelina brodogradilišta” mijenja se riječju “i”, a tekst “i proširenja 
 brodogradilišta” se briše.
2) U istom članku, stavak 4) se mijenja i glasi: “
4) Postojeće objekte čiji je koeficijent izgrađenosti veći od onog predviđenog prethodnim stavkom, moguće 
 je rekonstruirati bez povećanja postojećeg koeficijenta izgrađenosti, a uz maksimalni koeficijent 
 iskoristivosti (Kis) 2,0.”.

               Članak 11. 
1) U članku 12., stavku 4), broj “100” mijenja se brojem “200”.

               Članak 12. 
1) U članku 14., stavku 1), zarez iza teksta “cjelina brodogradilišta” mijenja se riječju “i”, a tekst “i proširenja 
 brodogradilišta” se briše.
2) U istom članku, stavku 2), riječ “dva” mijenja se riječju “tri”.

               Članak 13. 
1) U članku 16., stavku 2), alineji 1., iza riječi “trgovina” dodaje se tekst “, smještajni objekti, uslužno-
 servisni objekti”, a iza riječi “spremišta” dodaje se tekst “, sportsko-rekreacijskih građevina (bazeni i sl.)”.
2) U istom članku, dodaju se novi stavci 3) i 4) koji glase: “
3) Na površini gospodarske namjene - poslovne - K3 (komunalno servisna), u istočnom dijelu obuhvata, 
 dozvoljeno je podizanje vjetrobranskog zida najveće visine 5 m i najveće dužine do 70 m.
4) Postojeća površina za travel-lift, u južnom dijelu akvatorija marine, do privođenja planiranoj namjeni 
 (gospodarska namjena - poslovna - K1), može se koristiti kao manipulativni prostor travel-lifta.”.

               Članak 14. 
1) U članku 17., stavku 3), tekst “, odnosno, građevina se može nalaziti na međi” se briše.

               Članak 15. 
1) U članku 18., stavku 2), broj “14” mijenja se brojem “16”, a riječ “uvjetovana” mijenja se riječju 
 “uvjetovano”.

               Članak 16. 
1) Naslov iznad članka 19. i članak 19. se brišu.

               Članak 17. 
1) U članku 20., stavku 1), zarez iza teksta “cjelina brodogradilišta” mijenja se riječju “i”, a tekst “i proširenja 
 brodogradilišta” se briše.
2) U istom članku, stavku 3), broj “0,8” mijenja se brojem “2,0”.

               Članak 18. 
1) U članku 23., stavku 1), zarez iza teksta “cjelina brodogradilišta” mijenja se riječju “i”, a tekst “i proširenja 
 brodogradilišta” se briše.
2) U istom članku, stavku 2), riječ “dva” mijenja se riječju “tri”.
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               Članak 19. 
1) U članku 28., stavku 4), zarez iza teksta “cjelina brodogradilišta” mijenja se riječju “i”, a tekst “i proširenja 
 brodogradilišta” se briše.
2) U istom članku, stavku 5), riječ “dva” mijenja se riječju “tri”.

               Članak 20. 
1) U članku 29., dodaje se novi stavak 8) koji glasi: “
8) Na svim površinama uz morski dio luke moguće je uređivanje staza betoniranjem i postavljanjem gafa i 
 polera za privez plovila.”.

               Članak 21. 
1) U članku 30., stavku 1), riječ “dva” mijenja se riječju “tri”.
2) U istom članku, stavku 2), tekst “U istočnom dijelu obuhvata određena je površina za proširenje 
 brodogradilišta koje može funkcionirati samostalno ili kao proširenje postojećeg brodogradilišta.“ se briše.

               Članak 22. 
1) U članku 31., stavak 1) mijenja se i glasi: “
1) Na lukobranu se planira izgradnja vjetrobranskog zida maksimalne visine 4 m, uređenje staze i obale s 
 unutrašnje strane s instalacijom gafa i polera.”.

               Članak 23. 
1) U članku 33., stavku 3), tekst “, odnosno, unutar proširenja brodogradilišta” se briše.

               Članak 24. 
1) U članku 34., dodaje se novi stavak 9) koji glasi:
9) Planom se omogućuje postavljanje eventualno potrebnih građevina (vanjskih kabinet-ormarića) za smještaj 
 elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora 
 odnosno rekonfiguracije mreže.”.
2) U istom članku, dosadašnji stavci 9) do 11) postaju stavci 10) do 12).

               Članak 25. 
1) U naslovu iznad članka 38., zarez iza riječi “Brodogradilište” mijenja se riječju “i”, a tekst “i proširenja 
 brodogradilišta” se briše.
2) U članku 38., stavku 3), zarez iza teksta “cjelina brodogradilišta” mijenja se riječju “i”, a tekst “i proširenja 
 brodogradilišta” se briše.

               Članak 26. 
1) U članku 40., dodaje se novi stavak 11) koji glasi:
11) Potrošači koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda priključuju svoje otpadne vode čija je kvaliteta 
 različita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnološke otpadne vode), obavezan je predtretman do 
 standarda komunalnih otpadnih voda.”.

               Članak 27. 
1) U članku 42., stavku 1), tekst “određene su dvije površina zaštitnog zelenila” mijenja se tekstom “nisu 
 određene površine javnih i ostalih zelenih površina”.
2) U istom članku, stavak 2) se briše.

               Članak 28. 
1) Iza članka 43., dodaje se novi članak 43.a koji glasi: “

Članak 43.a
1) Na području obuhvata Plana nema nalazišta strogo zaštićenih vrsta niti zaštićenih područja.
2) Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži te predstavlja područja 
ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Ekološku mrežu RH (EU ekološku mrežu Natura 2000) prema Uredbi 
o ekološkoj mreži čine područja očuvanja značajna za ptice 
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- POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku 
uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područ-
ja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za 
očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od 
interesa za Europsku uniju). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži unutar obuhvata Plana nalaze se sljedeća područja 
ekološke mreže:
- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS:
● HR2001050 - Murter.
3) Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste, ciljna staništa i 
cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti 
prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu. Od zahvata koji mogu 
imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti planirane radove regulacije vodotoka, 
vjetroelektrane, solarne elektrane, bioplinska postrojenja, centre za gospodarenje otpadom, obuhvatne infrastruk-
turne projekte/koridore, hidrotehničke i melioracijske zahvate i razvoj turističkih zona.
4) Područja ekološke mreže prikazana su na kartografskom prikazu “3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite 
površina”.”.

               Članak 29. 
1) U članku 45. dodaje se novi stavak 7) koji glasi: “
7) Na kartografskom prikazu "3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Mjere posebne zaštite i 
spašavanja" prikazane su mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. Način uzbunjivanja i obav-
ješćivanja stanovništva te evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i materijalnih resursa odvijati će se sukladno  
Planu zaštite i spašavanja Općine Tisno. Sirena za uzbunjivanje stanovništva može biti postavljena u prostorima 
marine. Evakuacija unutar obuhvata plana obavljat će se preko prometne mreže. Radi osiguranja pristupa intervent-
nih vozila i omogućavanja evakuacije propisane su visine i udaljenosti građevina od prometnih površina kako bi se 
spriječilo njihovo rušenje na prometne površine. Osim evakuacije kopnenim putem, evakuacija je moguća i mor-
skim putem. Za okupljanje i zbrinjavanje stanovništva, zaposlenika i gostiju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća 
koristi se neizgrađena površina parkirališta. Ovim planom nije predviđena gradnja jednonamjenskih skloništa.”.

2) U istom članku, dosadašnji stavak 7) postaje stavak 8).

C.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
               Članak 30. 
1) Ovaj Plan izrađen je u 5 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Tisno i potpisom 
 predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno.
2) Izvornici Plana čuvaju se u:
●      Općini Tisno 
●      Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Šibensko kninskoj županiji
●      Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
●      Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i
●      Akteracija d.o.o.
               Članak 31.   
1) Sukladno čl. 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13, 5/17 i 114/18) u roku od 30 
dana objavit će se i pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Plana.

               Članak 32.   
1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom glasniku Općine Tisno". 
 
KLASA:350-01/19- 14.V/2
URBROJ:2182/05-01/19-14.V/2
Tisno, 04.veljače 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
                                                                                        

Predsjednik: 
Petar Jakovčev, v.r.
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07.
Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 32. Statu-
ta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tis-
no“ br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 14.  sjednici održanoj  04.veljače 2019.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
Članak 12. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Tisno“ br.6/18), mijenja se i glasi:

„Članak 12.

(1) Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika može djelomično ili u cijelosti osloboditi obveze plaćanja komu-
nalnog doprinosa investitore (obveznike) koji grade dograđuju, nadograđuju ili rekonstruiraju odnosno ozakonjuju 
građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, protupožarnoj zaštiti, kulturi, tehničkoj kulturi, 
športu, predškolskom odgoju (vrtić), osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovanju, građevine u vlasništvu 
Općine Tisno, građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Tisno ili 
Šibensko-kninske županije odnosno korisnici proračuna Općine Tisno, te za izgradnju stambenih građevina prema 
planu poticane stanogradnje.
(2) Sve fizičke osobe u funkciji obveznika plaćanja komunalnog doprinosa koje imaju dokaz o prijavljenom 
prebivalištu na području Općine Tisno najmanje 5 (pet) godina, te sve pravne osobe ili obrti u funkciji obveznika 
plaćanja komunalnog doprinosa koji imaju sjedište na području Općine Tisno 5 (pet) i više godina prema izvodu 
odnosno uvidom u podatke iz obrtnog odnosno sudskog registra RH, računajući:
a) u postupcima po službenoj dužnosti:
- od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno ako se 
radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske doz-
vole od dana uredne prijave početka građenja;
b) u postupcima po zahtjevu stranke:
- od dana urednog zahtjeva stranke za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu;
dakle, zadnjih 5 (pet) godina neprekidno, prema pristigloj (zaprimljenoj) projektnoj dokumentaciji u nadležnom 
Upravnom odjelu Općine Tisno, jednokratno se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine 
(zgrade) u I. zoni u 87,68 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, u zoni II. u 91,85 %-tnom iznosu komunalnog 
doprinosa, te u zoni III. u 70 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa u odnosu na jediničnu vrijednost komunalnog 
doprinosa definiranu člankom 8. stavkom 1. ove Odluke.
(3) Članovi obitelji (bračni drug, djeca i roditelji) smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja 
iz Domovinskog rata te HRVI sa 100 %-tnim oštećenjem organizma (koji imaju potvrdu nadležnog državnog tijela 
o statusu), u funkciji obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, a koji imaju dokaz o prijavljenom prebivalištu na 
području Općine Tisno najmanje 5 (pet) godina, računajući:
a) u postupcima po službenoj dužnosti:
- od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno ako se 
radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske doz-
vole od dana uredne prijave početka građenja;
b) u postupcima po zahtjevu stranke:
- od dana urednog zahtjeva stranke za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu;
dakle, zadnjih 5 (pet) godina neprekidno, prema pristigloj (zaprimljenoj) projektnoj dokumentaciji u nadležnom 
Upravnom odjelu Općine Tisno, jednokratno se oslobađaju u 100% iznosu komunalnog doprinosa neovisno o nam-
jeni građevine.

(4) HRVI iz Domovinskog rata (koji imaju potvrdu nadležnog državnog tijela o statusu), u funkciji obveznika 
plaćanja komunalnog doprinosa, a koji imaju dokaz o prijavljenom prebivalištu na području Općine Tisno najmanje 
5 (pet) godina, računajući:
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a) u postupcima po službenoj dužnosti:
- od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno ako se 
radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske doz-
vole od dana uredne prijave početka građenja;
b) u postupcima po zahtjevu stranke:
- od dana urednog zahtjeva stranke za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu;
dakle, zadnjih 5 (pet) godina neprekidno, prema pristigloj (zaprimljenoj) projektnoj dokumentaciji u nadležnom 
Upravnom odjelu Općine Tisno, dodatno se jednokratno oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa kako 
slijedi: 

1. za 20-30 % oštećenja organizma (invalidnosti) – u 60 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, 

2. za 40-50 % oštećenja organizma (invalidnosti) – u 70 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, 

3. za 60-70 % oštećenja organizma (invalidnosti) – u 80 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, 

4. za 80-90 % oštećenja organizma (invalidnosti) – u 90 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa,

neovisno o namjeni građevine. Sve prema iznosima definiranim u članku 8. ove Odluke. Postotak oslobađanja iz 
ovog stavka ne može se zbrajati sa postotkom oslobađanja iz stavka 5. ovog članka (za slučaj kada obveznik ima 
oba statusa, uzima se u obzir status koji je povoljniji za obveznika).

(5) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te dragovoljci Domovinskog rata (koji imaju potvrdu nadležnog 
državnog tijela o statusu), u funkciji obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, a koji imaju dokaz o prijavljenom 
prebivalištu na području Općine Tisno najmanje 5 (pet) godina, računajući:
a) u postupcima po službenoj dužnosti:
- od dana pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno ako se 
radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske doz-
vole od dana uredne prijave početka građenja;
b) u postupcima po zahtjevu stranke:
- od dana urednog zahtjeva stranke za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu;
dakle, zadnjih 5 (pet) godina neprekidno, prema pristigloj (zaprimljenoj) projektnoj dokumentaciji u nadležnom 
Upravnom odjelu Općine Tisno, dodatno se jednokratno oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa kako 
slijedi:

1. za sudjelovanje do 1 (jedne) godine – u 10 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, 

2. za sudjelovanje više od 1 (jedne) do 2 (dvije) godine – u 20 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, 

3. za sudjelovanje više od 2 (dvije) do 3 (tri) godine – u 30 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, 

4. za sudjelovanje više od 3 (tri) do 4 (četiri) godine – u 40 %-tnom iznosu komunalnog doprinosa, 

5. za sudjelovanje više od 4 (četiri) godine te dragovoljci Domovinskog rata – u 50 %-tnom iznosu 
 komunalnog doprinosa,
neovisno o namjeni građevine. Sve prema iznosima definiranim u članku 8. ove Odluke. Postotak oslobađanja iz 
ovog stavka ne može se zbrajati sa postotkom oslobađanja iz stavka 4. ovog članka (za slučaj kada obveznik ima 
oba statusa, uzima se u obzir status koji je povoljniji za obveznika).

(6) Sve fizičke i pravne osobe ili obrti u funkciji obveznika plaćanja komunalnog doprinosa u postupcima:

a) po službenoj dužnosti:
- prema danu pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno ako se radi o građevini koja se prema posebnim 
propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole prema danu uredne prijave početka 
građenja, odnosno za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno
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nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole;
b) po zahtjevu stranke:
- prema danu urednog zahtjeva stranke za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu;
jednokratno se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine (zgrade) u IV. zoni u 90 %-tnom iznosu 
komunalnog doprinosa u odnosu na jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa definiranu člankom 8. stavkom 1. 
ove Odluke. Sve s ciljem privlačenja i poticanja investicija i poslovnih subjekata unutar obuhvata ove (IV.) položa-
jne zone.“

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

KLASA: 363-05/19-14.V/3
URBROJ: 2182/05-01/19-14.V/3
Tisno,  04.veljače 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik: 
Petar Jakovčev, v.r.

08.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (Narodne Novine br: 19/98, 50/12, 89/17) i članka 32. Statuta 
Općine Tisno  (Službeni vjesnik Šibensko kninske- županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno) na prijedlog 
načelnika općine, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 14. sjednici održanoj dana  04.veljače 2019.godine donosi,

ODLUKU
o dopuni Odluke o upravljanju grobljima

Članak 1. 
U Odluci o upravljanju grobljima (Službeni glasnik Općine Tisno br. 11/14, 8/15 i 5/17) u članku 27., iza stavka 5., 
dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„ Obveze plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka temeljem predanog zahtjeva mogu se osloboditi:
 a) socijalno ugrožene kategorije stanovništva koje ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, 
  a sve prema rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb,
 b) roditelj ili bračni drug stradalog vatrogasca u Kornatskoj tragediji 2007.godine
 c) obveznici plaćanja godišnje grobne naknade za grobna mjesta koja su dodijeljena na korištenje 
  bratovštinama i župnim uredima. „ 

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

KLASA:363-02/19-14.V/4
URBROJ:2182/05-01/19-14.V/4
Tisno, 04.veljače 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.
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09.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/13 i 
„Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18) i Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivan-
je imena ulica i trgova na području Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 2/11), 
Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 04.veljače  2019.godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju ulice Martina Klarina u Općini Tisno, u naselju Jezera

Članak 1.
U Općini Tisno, u naselju Jezera, imenuje se nova ulica koja dobiva naziv „Martina Klarina“, koja u naravi pred-
stavlja makadamsku cestu – javnoprometnu površinu (ulicu) i proteže se od nekretnine katastarske oznake čest.
zem.469/107 do sjevernog dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem.469/113 K.O. Jezera (stara izmjera), 
odnosno sve onako kako je i izvedena na terenu u svojim gabaritima postojanosti, a koja je jasno vidljiva i na Geo-
portalu DOF 5 od lipnja 2011.godine, i prolazi pretežito preko dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem.469/1 
K.O. Jezera (stara izmjera), te uz minimalno zahvaćanje okolnih zemljišta koja graniče uz istu. 

Članak 2.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu: 
       -    preris katastarskog plana.
Grafički prikaz iz stavka 1. ovog članka ovjerit će se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno, te se 
prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni i obvezni dio.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“. 

KLASA: 015-08/19-14.V/5
URBROJ: 2182/05-01/19-14.V/5
Tisno, 04.veljače 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r. 

10.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ( NN br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o 
zakupu poslovnog prostora ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 5/14, 5/15) te članka 32. Statuta Općine Tisno ( 
Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18), na prijedlog načel-
nika općine,  Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 14. sjednici održanoj dana 04.veljače 2019.godine donosi, 

ODLUKA
o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno Uska ulica 1, zemljišnok-
njižne oznake čest.zgr.6/1 i čest.zgr.6/2 K.O.Tisno, u  prizemlju, ulaz s Trga dr. Šime Vlašića,  koji se sastoji od: 
prostorije sa šalterima za rad sa strankama, skladišta i sanitarija,   ukupne  neto korisne površine 50,20 m2 te koji 
čini zasebnu funkcionalnu cjelinu sa posebnim ulazom.
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Članak 2.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup HP- Hrvatska pošta d.d., dosadašnjem zakupniku ( dalje 
u tekstu zakupnik) kao pravnoj osobi u vlasništvu Republike Hrvatske za obavljanje registriranih djelatnosti od 
općeg, gospodarskog i socijalnog napretka i interesa za stanovnike Općine Tisno. 
                                                                   

Članak 3.
Poslovni prostor opisan u članku 1. ove Odluke  daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina, 
računajući od dana sklapanja ovog Ugovora uz mogućnost produljenja sukladno  odredbama važećeg Zakona o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Općine Tisno.

Članak. 4. 
Zakupnik je dužan plaćati zakupodavcu mjesečnu zakupninu u iznosu 1.255,00 kuna (slovima:tisućudvijestope-
desetipetkunainulalipa)  bez PDV-a, sukladno procjeni cijene najma poslovnog prostora u zgradi k.č.br.6/1 i 6/2 
K.O.Tisno koju je izradio Mirko Sladoljev, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina od dana 
10.10.2018.godine. 
Zakupnik je  dužan  zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu, na temelju 
ovog Ugovora te izdanog računa od strane zakupodavca. 
Visina mjesečna zakupnine može mijenjati isključivo na temelju prethodne odluke Općinskog vijeća Općine Tisno 
uz prethodnu procjenu ovlaštenog sudskog vještaka kojom je utvrđeno povećanje / smanjenje zakupnine.

Članak 5.
U poslovnom prostoru opisanom u čl.1. ove Odluke zakupnik smije obavljati isključivo  registriranu djelatnost.
      

Članak 6.
Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.
Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, manji popravci na instalacijama i slično. 
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio ili su je 
prouzročile osobe koje su se koristile predmetnim poslovnim prostorom.
                                                                    

Članak 7.
Zakupnik ne smije poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup,  te ga je dužan koristit isključivo 
prema njegovoj namjeni. 

Članak  8.
Zakupnik je dužan voditi brigu o poslovnom prostoru kao dobar gospodarstvenik.
Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake predmetnog poslovnog prostora kojima se bitno 
mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled nekretnine.
U slučaju iz st. 2. ovog članka, zakupodavac ima pravo na naknadu štete.

Članak 9.
U slučaju prestanka Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji će se sklopiti na temelju ove Odluke,  zakupnik je 
dužan vratiti poslovni prostor Općini Tisno, slobodan od osoba i stvari, u stanju predaje odnosno izvršene adaptaci-
je sukladno odobrenju Općine Tisno. 

Članak 10.
Daje se suglasnost načelniku općine da sukladno odredbama ove odluke i zakona sklopi s  zakupnikom ugovor o 
zakupu poslovnog prostora potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. 
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora detaljnije će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana glede 
predmetnog zakupa. 

Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:940-01/19-14.V/6
URBROJ:2182/05-02/19-14.V/6
Tisno, 04.veljače 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik: 

Petar Jakovčev,v.r.
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Na temelju članka 32. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 6/18) 
te članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 5/13 i „Službeni glasnik 
Općine Tisno“ broj 1/18), Općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj dana 04.veljače 2019.godine donosi

ODLUKU 
o izmjeni Tržnog reda tržnica na malo u Općini Tisno

Članak 1.
U Tržnom redu tržnica na malo u Općini Tisno (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije” br. 7/10) članak 9. 
se mijenja i glasi:
„Radno vrijeme tržnica i ribarnica u mjestima Tisno, Jezera i Betina utvrđuje se kako slijedi:
- u razdoblju od 01.listopada do 31.svibnja posluju svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) ujutro od 
 07,00 do 12,00 sati . Subotom, nedjeljom i blagdanima, u ovom razdoblju, tržnice i ribarnice ne posluju. 
- u razdoblju od 01.lipnja do 30.rujna posluju svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) i subotom od 
 06,00 do 13,00 sati. Nedjeljom i blagdanima u ovom razdoblju, tržnice i ribarnice posluju od 07,00 do 
 12,00 sati. 
Tržnicama i ribarnicama, po zahtjevu koncesionara, načelnik općine  može odobriti i drugačije radno vrijeme.“

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

KLASA:363-01/19- 14.V/7
URBROJ: 2182/05-01/19- 14.V/7
Tisno, 04.veljače 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik: 
Petar Jakovčev, v.r. 

11.

12.
Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno ( Službe-
ni glasnik Općine Tisno br. 6/18 i 1/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibens-
ko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog načelnika općine, 
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 14. sjednici održanoj dana 04.veljače 2019.godine donosi, 

ODLUKU
o davanju  prethodne suglasnosti na

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojni-
ka unutar groblja  koje je donijelo trgovačko društvo Ježinac d.o.o. iz Tisna, od dana 29.siječnja 2019.godine, 
Ur.Broj:199/2019, 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:363-01/19-14.V/8
URBROJ:2182/05-01/19-14.V/8
Tisno, 04.veljače 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:

Petar Jakovčev,v.r.
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Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/1, 78/15), članka 24. 
Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine RH” broj 79/07.,125/07.,79/09.,89/09.,133/09.,78/12. i 56/13), Zakona 
o grobljima („Narodne novine“ 19/98, 50/12), Pravilnika o grobljima („Narodne novine“ 99/02), Odluke o upravl-
janju grobljem (Službeni glasnik Općine Tisno br. 11/14, 8/15) i Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o upravljanju 
grobljima ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 5/17), direktor Komunalnog društva Ježinac d.o.o. dana 29.siječnja 
2019. donosi

OPĆE UVJETE
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE

UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA
(dalje u tekstu: „Opći uvjeti“)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima uređuju se kako slijedi:
• međusobni odnosi između isporučitelja i korisnika usluge ukopa pokojnika na mjesnim grobljima Općine 
Tisno,
 • prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge,
 • osnovni tehnički uvjeti usluge,
 • način obračuna i plaćanja usluge.
Isporučitelj usluge ne obavlja uslugu kremiranja pokojnika, ali je dužan izvršiti ukop urne, uz ogovarajuću 
primjenu odredaba Općih uvjeta.

II. ODREĐIVANJE POJMOVA

Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje i utvrđeni su važećim Zakonom o grobljima, Pravilni-
kom o grobljima, Odlukom o upravljanju grobljem, Odlukom o izmijeni i dopuni Odluke o upravljanju grobljima  i 
ovim Općim uvjetima:
1. Isporučitelj komunalne usluge – na području Općine Tisno grobljem upravlja komunalno društvo Ježinac 
d.o.o. za komunalne poslove, Uska ulica 1, 22 240 Tisno (u daljnjem tekstu: „Isporučitelj“);
2. Korisnik komunalne usluge  – fizička osoba s pravom korištenja grobnog mjesta nakon dodjele grobnog 
mjesta na korištenje, uz uvjet da ga održava i plaća godišnju grobnu naknadu (u daljnjem tekstu: „Korisnik“);
3. Komunalna usluga ukopa pokojnika – podrazumijeva sve poslove specificirane cjenikom Isporučitelja, od 
trenutka preuzimanja umrle osobe o trenutka ukopa na groblju (dalje u tekstu: „Usluga“); 
4. Groblje – ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna 
infrastruktura
5. Održavanje groblja – uređenje i održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa umrlih, održa-
vanje uređaja i instalacija, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje 
reda na groblju.

III. UGOVORNI ODNOSI IZMEĐU ISPORUČITELJA I KORISNIKA 

Članak 3.
Ugovorni odnos zaključuje se po primitku zahtjeva za isporuku Usluge, u trenutku izdavanja računa za tražene 
usluge.
Grobljanske usluge isporučuju se na neodređeno vrijeme.
Podnošenjem zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva, prihvaća Opće uvjete u 
cijelosti.
Isporučitelj je obvezan, na zahtjev Korisnika odnosno podnositelja zahtjeva, bez naknade uručiti mu pisani 
otpravak Općih uvjeta.



Strana 16 Broj 2 06. veljače 2019. SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

IV. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA

Članak 4.
Prava i obveze Isporučitelja regulirana su Zakonom o grobljima, Pravilnikom o grobljima, Odlukom o upravljanju 
grobljem, Pravilima ponašanja na groblju Ur. broj:2221/2017  i ostalim pravnim propisima kojima je regulirana ova 
djelatnost Isporučitelja.

Članak 5.
Isporučitelj vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i 
registra umrlih osoba („Narodne novine“ 143/98).

Članak 6.
Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, 
pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ 23/94).

Članak 7.
Prijava za ukop može se obaviti radnim danom (ponedjeljak do petak), u vremenu od 7:00 do 15:00 sati na broj 
telefona 022/439-257 ili neposredno, osobnim dolaskom u sjedište Isporučitelja.
Iza 15:00 sati prijava ukopa može se obavit na broj mobitela objavljen na mrežnoj stranici www.jezinac.hr. 

Članak 8.
Neradnim danom i blagdanom ukopi će se obavljati samo u iznimnim situacijama.

Članak 9.
Svi detalji u vezi ukopa pokojnika (lokacija grobnog mjesta, način ukopa), dogovaraju se s Isporučiteljom, najkas-
nije dan prije termina ukopa, u radnom vremenu od 7:00 do 15:00 sati.
Termin ukopa pokojnika određuje se redoslijedom dolaska.

Članak 10.
Ukop pokojnika se obavlja prema unaprijed dogovorenom terminu.

Članak 11.
Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na grobnom mjestu ako za to nema dokaza, već je dužan postupiti suk-
ladno Odluci o grobljima.

Članak 12.
Korisnik je dužan koristiti Uslugu na način i pod uvjetima utvrđenim Općim uvjetima.
Korisnik je dužan dostaviti Isporučitelju podatke i dokumentaciju potrebne za izvršenje Usluge.

Članak 13.
Radovi na uređenju ili izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo po ishođenju pre-
thodnog odobrenja Isporučitelja i plaćanja naknade za korištenje infrastrukture groblja, a isti moraju biti sukladni 
općim aktima Općine Tisno i Isporučitelja.
Izvođač radova dužan je pridržavati se odredbi članka 11. i 12. Odluke o pravilima ponašanja na  grobljima.
Sve zahtjeve Korisnik podnosi, u prostorijama Isporučitelja u Tisnom, Istočna Gomilica 2, radnim danom u vrijeme 
primanja stranaka.

Članak 14.
Korisnik je dužan održavati grobno mjesto sukladno članku 13. i 14. Odluke o upravljanju grobljem.

Članak 15.
Korisniku nije dozvoljeno oko grobnog mjesta postavljati klupe.
Korisniku nije dozvoljeno saditi biljni materijal oko grobnog mjesta bez odobrenja Isporučitelja.
Ukoliko Korisnik postupa protivno stavku 1. i 2. ovog članka, Isporučitelj ima pravo ukloniti navedeno o trošku 
Korisnika.



SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO 06. veljače 2019. Broj 2 Strana 17

Članak 16.
Radovi na uređenju ili izgradnji grobova i drugih objekata na groblju u ljetnom razdoblju mogu se obavljati radnim 
danom od 7:00 do 18:00 sati, a u zimsko razdoblju u vremenu od 7:00 do 16:00 sati.
Iznimno, u vrijeme trajanja pogreba, izvođači radova dužni su prekinuti sve radove do završetka ceremonije obre-
da.
Neradnim danima i blagdanom radovi na uređenju ili izgradnji nisu dozvoljeni.

V. NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGE I PLAĆANJA 

Članak 17.
Cijene Usluge utvrđene su važećim Cjenikom grobnih komunalnih usluga Isporučitelja koji utvrđuje Isporučitelj uz 
suglasnost općinskog načelnika.
Cjenik Usluge objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja - www.jezinac.hr.

Članak 18.
Korisniku je dužan, u roku 15 (petnaest) dana o dana primitka računa, platiti naknadu za zatraženu odnosno is-
poručenu uslugu na blagajni Isporučitelja ili na račun Isporučitelja broj HR3524070001100345210 otvoren kod Otp 
banke d.d. 

Članak 19.
Korisnik ima pravo, u roku 8 (osam) dana od dana primitka računa, uložiti prigovor na obračun naknade za Uslugu.
U slučaju utvrđenja osnovanosti prigovora iz prethodnog stavka, Isporučitelj će izvršiti usklađenje obračuna u svo-
jim poslovnim knjigama.

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Opći uvjeti  objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Tisno“, na web stranici Općine Tisno, te na oglasnoj ploči 
i web stranici trgovačkog društva Ježinac d.o.o.. 

Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na službenoj stranici Ježinca d.o.o.

Na Opće uvjete dana je suglasnost Općinskog vijeća Općine Tisno Odlukom od 04. veljače 2019. godine pod 
Klasa: 363-01/9-14. V/8  Ur.br.:2182/05-01/19-14. V/8 .

Ur.broj: 199/2019

U Tisnom, 29.siječnja 2019. godine

Direktorica:
Sandra Perina
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13.

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno ( Službe-
ni glasnik Općine Tisno br. 6/18 i 1/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibens-
ko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog načelnika općine, 
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 14. sjednici održanoj dana 04.veljače 2019.godine  donosi, 

ODLUKU
o davanju  prethodne suglasnosti na

Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na pod-
ručju Općine Tisno, koje je donijelo trgovačko društvo Ježinac d.o.o. iz Tisna, od dana 29.siječnja 2019.godine, 
Ur.Broj:206/2019, 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:363-01/19-14.V/9
URBROJ:2182/05-01/19-14.V/9
Tisno, 04.veljače 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

Na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (''Službeni vjesnik Općine Tisno'' Br: 6/14) i članka 
12. Izjave o osnivanju,  društvo ''JEŽINAC'' d.o.o., Tisno, Uska ulica br.1., OIB: 51893359623, zastupano po direk-
torici Sandri Perini dipl. iur., dana 16. travnja 2018. godine donosi 

Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno

Članak 1.
Ovim uvjetima se određuju: 
(1) vrijeme naplate javnih parkirališta, 
(2) parkirališne zone, 
(3) vremensko ograničenje i trajanje parkiranja,
(4) sadržaj satnih parkirališnih karata
(5) sadržaj običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i parkirališnih karata za invalide,  
(6) uvjeti izdavanja običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i parkirališnih karata za invalide, 
(7) zone u kojima važe obične (mjesečna i tjedna), povlaštene i parkirne karte za invalide,
(8) korištenje parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Tisno i  
(9) cijena dnevne parkirališne karte (DPK). 

Vrijeme naplate javnih parkirališta

Članak 2.
Parking na području Općine Tisno naplaćuje se u vremenu od 01. svibnja pa do 30. rujna, tekuće godine.
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Parkirališne zone

Članak 3.
Parking je organiziran i naplaćuje se u 2 zone:

1. zona (crvena)

Tisno Trg Rudina, Trg Dr. Šime Vlašića 
Jezera Obala Sv. Ivana 
Betina Trg na moru 

 m – Parking broj: 708555

2. zona (žuta) 

m – Parking broj: 708556

Vremensko ograničenje i trajanje parkiranja

Članak 4.
Vrijeme u kojem se vrši naplata parkiranja je od 07:00 h do 23:00 h svaki dan, a odnosi se na 1. i 2. Zonu u mjesti-
ma Tisno, Jezera i Betina.

Vrijeme trajanja parkiranja nije ograničeno, dakle vozilo može biti parkirano u 1. ili 2. zoni na području Općine 
Tisno bez vremenskog ograničenja. 

Sadržaj satnih parkirališnih karata

Članak 5.
Satna parkirališna karta kupljena na automatu mora sadržavati slijedeće podatke: 
 (1) naziv pružatelja usluge, adresu sjedišta te OIB,
 (2) vrijeme trajanja parkirne karte,
 (3) zonu naplate,
 (4) cijenu parkirališne kate,
 (5) naznaka da se parkirna karta obavezno mora istaknuti na vidljivom mjestu. 

Satna parkirališna karta kupljena slanjem SMS poruke mora sadržavati slijedeće podatke: 
 (1) registracijsku oznaku vozila za koje je kupljena karta,
 (2) vrijeme trajanja parkirne karte,
 (3) zonu naplate,
 (4) broj transakcije/pin/kod,
 (5) cijenu parkirališne karte. 

Sadržaj običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i parkirališnih karta za invalide

Članak 6. 
Obična (mjesečna i tjedna) parkirališna karta, povlaštena, te parkirališna karta za invalide, moraju sadržavati  sl-
jedeće podatke:  
(1) naziv pružatelja usluge, adresu sjedišta te OIB,

Tisno Put Jazine 1. i 2., Istočna Gomilica, Zapadna Gomilica, Put Brošćice, Trg 
Tišnjanskih domoljuba, Obala D. Rajića, Trg Marka Stegića, Trg 
Tišnjanskih bratovština 

Jezera Trg Rudina, Put Zaratića, Don Antuna Božića 
Betina Dolac, Zdraće, Kralja P. Krešimira IV. 
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(2) ime i prezime korisnika, adresu korisnika te OIB korisnika, 
(3) registraciju vozila za koje se izdaje parkirna karta ili ime i prezime iznajmljivača/ naziv apartmana ako se 
 radi o povlaštenoj karti za iznajmljivače, te 
(4) vrijeme trajanja parkirne karte.

Parkirališna karte za osobe s invaliditetom vrijedi od datuma izdavanja do kraja naplaćivanja parkiranja u tekućoj 
godini. 

Uvjeti izdavanja običnih (mjesečnih i tjednih), povlaštenih i parkirališnih karata za invalide

Članak 7.
Za izdavanje obične (mjesečna i tjedna), povlaštene i parkirališne karte za invalide potrebno je priložiti fotokopije 
dokumenata navedenih u nastavku te čitko popunjen i potpisan zahtjev za izdavanje parkirališne karte.
Uz dokumente koji se prilažu za izdavanje parkirališne karte potrebno je priložiti i originalne dokumente na uvid.

Obična (mjesečna i tjedna) parkirališna karta izdaje se uz slijedeće dokumente:
(1) Osobna iskaznica, putovnica, ili neki drugi važeći dokument koji sadrži podatke o korisniku iz Članka 6. 
Stavak 1. Točka 2. ovih Općih uvjeta, 
(2) Prometna dozvola ili ugovor o najmu (rent-a car) i
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte. 

Povlaštena parkirališna karta za osobe koje žive na području Općine Tisno izdaje se korisniku usluge uz slijedeće 
dokumente:
(1) Dokaz da ima prebivalište prebivalište: 
 a. Osobna iskaznica ili potvrda MUP-a
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu:
 a. Prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte. 

Povlaštena parkirališna karta za vlasnike kuća za odmor na području Općine Tisno izdaje se korisniku usluge uz 
slijedeće dokumente:
(1) Dokaz da je vlasnik kuće za odmor:
 a. Rješenje porezne uprave i/ili vlasnički list
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu:
 a. Prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.

Povlaštena parkirališna karta za iznajmljivače na području Općine Tisno izdaje se iznajmljivaču uz slijedeće 
dokumente:
(1) Dokaz da je registrirani iznajmljivač: 
 a. Rješenje ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko 
  pravne poslove, Odsjek za turizam kao dokaz o iznajmljivanju 
(2) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte. 
 
Ova karta može se izdat korisniku u najvišem broju koliko smještajnih jedinica ima registriranih, što znači da is-
tovremeno aktivnih karata može imati u maksimalnom broju koliko ima registriranih smještajnih jedinica.

Povlaštena parkirališna karta za osobe kojima je mjesto rada na području Općine Tisno izdaje se korisniku usluge 
uz slijedeće dokumente: 
(1) Dokaz o zaposlenju:
 a. pisana potvrda o zaposlenju izdana od strane poslodavca ili ugovor o radu ili potvrda o 
  radnopravnom statusu (HZMO) 
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu:
 a. prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte. 
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Povlaštena parkirališna karta za pravne osobe izdaje se korisniku usluge uz slijedeće dokumente: 
(1) Dokaz da je sjedište pravne osobe na području Općine Tisno:
 a. izvadak iz sudskog registra ili obrtnica 
(2) Dokaz da ima vozilo u vlasništvu ili leasingu (pravna osoba je vlasnik vozila ili korisnik leasinga) : 
 a. prometna dozvola
(3) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.

Parkirna karta za osobe s invaliditetom izdaje se korisniku usluge uz slijedeće dokumente:
(1) Rješenje na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti,
(2) Prometnu dozvolu vozila za koje se izdaje parkirna karta za osobe s invaliditetom
(3) Znak pristupačnosti i 
(4) Ispunjen zahtjev za izdavanje parkirne karte.

Zone u kojima važe obične (mjesečna i tjedna), povlaštene i parkirne karte za invalide

Članak 8.
Obična parkirališna  karta (mjesečna i tjedna) vrijedi u 1. Zoni i 2. Zoni u mjestima Tisno, Jezera i Betina.
Povlaštena parkirališna karta vrijedi u 1. Zoni i 2. Zoni u mjestima Tisno, Jezera i Betina.
Parkirališna karta za invalide vrijedi u 1. Zoni i 2. Zoni u mjestima Tisno, Jezera i Betina. 

Korištenje parkirališnih karata 
na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Tisno

Članak 9.
Nakon izdavanja parkirališne karte – obična (mjesečna i tjedna) i/ili povlaštena, organizator parkiranja korisnicima 
usluge će izdati PVC karticu koja sadrži: 
(1) naziv pružatelja usluge i adresu sjedišta 
(2) registracijski broj vozila za kojeg je izdana parkirališna karta ili 
 ime i prezime iznajmljivača, naziv apartmana i sl. ukoliko se radi o povlaštenoj parkirališnoj karti za 
 iznajmljivače, 
(3) te vrijeme do kada vrijedi parkirališna karta.

Nakon izdavanja parkirališne karte za invalide, organizator parkiranja korisniku usluge će izdati PVC karticu koja 
sadrži: 
(1) naziv pružatelja usluge i adresu sjedišta 
(2) naznaku – OSOBA S INVALIDITETOM
(3) registracijski broj vozila za kojeg je izdana parkirališna karta, 
(4) te vrijeme do kada vrijedi parkirna karta.

Parkirališna kartu satnu kupljenu na parkirnom automatu, korisnik mora istaknuti na vidljivom mjestu u vozilu 
(ispod vjetrobranskog stakla) kako bi ista bila vidljiva kontroloru parkirališta, sa svim svojim sadržajem. 

Parkirališnu kartu: običnu (tjedna i mjesečna), povlaštenu i za osobe s invaliditetom, korisnik mora istaknuti na 
vidljivom mjestu u vozilu (ispod vjetrobranskog stakla) kako bi ista bila vidljiva kontroloru parkirališta, sa svim 
svojim sadržajem. 

Parkirališna karta kupljena putem SMS poruke smatra kupljenom ukoliko zaprimite povratnu SMS poruku kojom 
se korisnik obavještava o uspješnosti zatražene kupnje. 
Ukoliko povratna SMS poruka ne stigne u roku od dvije minute ili ne stigne uopće smatra se da kupnja nije uspjela. 

Članak 10.
Osobe s invaliditetom mogu parkirati na javnim parkiralištima s naplatom bez plaćanja.

Isticanje samo znaka pristupačnosti bez PVC kartice iz Članka 9., stavka 2. ovih Općih uvjeta nije dovoljno za 
stjecanje prava besplatnog parkiranja na javnim parkiralištima s naplatom. 
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Cijena dnevne parkirališne karte (DPK)

Članak 11.
Cijena dnevne parkirališne karte (DPK) na području Općine Tisno iznosi 100,00 kn (slovima: sto kuna) i vrijedi od 
trenutka izdavanja 24 sata. 

Članak 12.
Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom glasniku Općine Tisno,  na mrežnim stranicama Općine Tisno, te na 
oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Ježinca d.o.o. .

Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na službenoj stranici Ježinca d.o.o. .

Na opće uvjete dana je suglasnost Općinskog vijeća Općine Tisno Odlukom od dana 
04. veljače 2019. godine pod Klasa:363-01/19-14. V/9  Ur.br.: 2182/05-01/19-14.V/9.

Tisno, 29. siječnja 2019. godine
Ur. Broj: 206/2019

                                                                     JEŽINAC D.O.O.
                                                                     Sandra Perina, direktorica

14.

Na temelju članka 22. i 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), članka 109. Za-
kona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), te članka 32. Statuta Općine Tis-
no („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 14. sjednici održanoj dana 04.veljače 2019.godine godine donijelo je  

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 
Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 2/11, „Službeni glasnik 
Općine Tisno“ broj 5/14, 1/16, 4/17 i 6/18), u članku 33. nadopunjuje se Popis nerazvrstanih cesta u Općini Tisno, 
za naselje Jezera, na način da se:
(1) U točki 2., iza alineje 45. dodaju tri nove alineje, 46., 47. i 48., koje glase: “
 - Put Zaratića
 - Kneza Domagoja (dio)
 - Martina Klarina “

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
 
KLASA: 340-01/19-14.V/10
URBROJ: 2182/05-01/19-14.V/10
U Tisnom, 04.veljače 2019.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 43., st.1., točka 1., podtočka 5. Statuta „Dječjeg vrtića Spužvica“ od dana 25.travn-
ja 2016.godine,  Općinsko   vijeće  Općine  Tisno na svojoj  14. sjednici održanoj dana 04.veljače 2019.godine donosi,

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Spužvica 

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Spužvica  od dana 29.01.2019.godine u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke. 

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

KLASA: 601-01/19- 14.V/11
UR.BROJ:2182/05-01/19-14.V/11
Tisno, 04.veljače 2019.godine
                                                           

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

II. 
NAČELNIK

03.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko kninske župani-
je br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) na prijedlog pročelnika, općinski načelnik Općine Tisno donosi,

IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA U SLUŽBU
U UPRAVNE ODJELE OPĆINE TISNO ZA 2019.GODINU

Članak 1.
U Planu prijma u službu u upravne odjele Općine Tisno za 2019.godinu u članku 4. stavak 1. iza točke 2. znak „.“ 
briše se te se dodaje  nova točka 3. koja glasi: 
„   - 1 službenika/službenice na radno mjesto viši stručni suradnik za prostorno uređenje i 
        gradnju te pripremu i vođenje projekta u Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, 
        prostorno uređenje i planiranje, te komunalne poslove. „

Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna Plana prijma u službu na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Tisno. 

KLASA: 100-01/19-364
URBROJ: 2182/05-02/19-01
Tisno, ¬05.veljače 2019.godine 

Načelnik:
Ivan Klarin,v.r.
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