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I. 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

104.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 5/13 i Službeni glas-
nik Općine Tisno br. 1/18) i članka 14. Odluke o priznanjima Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije br. 15/01) na prijedlog Odbora za priznanja Općine Tisno,  Općinsko vijeće Općine Tisno  na 20. sjednici 
održanoj dana 28.listopada 2019.godine donosi

O D L U K U 
o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2019.godinu

Članak 1. 
 Usvaja se prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Tisno za 2019.godinu koji je predložilo Odbor za  
priznanja Općine Tisno,  u tekstu kako slijedi:

I. Nagrada za životno djelo u obliku zlatnog grba Općine Tisno dodjeljuje se:
 mr.sc. Josipu Ćuzeli.

II. Nagrada Općine Tisno u obliku plakete dodjeljuje 
 Anti Crvelinu.

III. Priznanje  Općine Tisno dodjeljuje se:
 - posthumno Ivanici Kaleb,
 - posthumno Krsti Reškovu, 
 - Andrei Mintaković,
 - Rozariju Vodanu, 
 - Anti Stegiću,
 - Vesni Brkić,
 - Meliti Pavić,
 - Valeriji Strunje,
 - Frani Gabre,
 - Dominiku Obratovu,
 - Adrianu Belakušiću,
 - Matei Obratov,
 - Bernardi Klarin. 

IV.   Zahvalnica Općine Tisno dodjeljuje se:
 - Ani Mijat,
 - Laura Lilly,
 - Joe Lilly,
 - Barbari Pirija.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA: 610-01/19- 20.v/2
URBROJ: 2182/05-01/19-20.v/2
Tisno, 28.listopada 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev, v.r.
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105.

Na temelju članka 35. st. 4. i članka 53. st. 3.  Zakon 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) te članka 32. Statuta 
Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18), na 
prijedlog općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održanoj dana 28.listopada 2019.
godine donosi 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno

Članak 1.
 U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno ( Službeno vjesnik Šibensko-kninske županije br. 
12/10) u članku 2.  iza riječi „….Tajništvo Općine Tisno“ znak „ .“ briše se,  te se dodaju riječi  „ (dalje u tekstu: 
Upravni odjeli). “ . 

Članak 2.
 Članak 3. mijenja se i glasi:
„  Upravnim odjelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje i u radu nadzire općins-
ki načelnik.“  .

Članak 3.
 Članak 4.  mijenja se i glasi:
„ Upravni odjeli unutar svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Općine Tisno 
te obavljaju i druge poslove u skladu s propisima. “ .

Članak 4.
 Članak 5. mijenja se i glasi: 
„ Sredstva za rad Upravnih odjela osiguravaju se u proračunu Općine Tisno te iz drugih izvora u skladu sa 
zakonom.“ . 

Članak 5.
 U članku 10., stavak 1.  iza riječi „ … rukovode pročelnici“,  riječi „ odnosno tajnik…“ brišu se. 

Članak 6.
 Članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
„  Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Upravnih odje-
la uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Tisno.“ .

Članak 7.
 Članak 12. mijenja se i glasi:
„  Danom stupanja na snagu ove Odluke novoustrojeni Upravni odjeli nastavljaju s radom u okviru djelokru-
ga propisanog ovom Odlukom“

Članak 8.
 U članku 13. stavak 1.  iza riječi  „…unutar Upravnih odjela“,  riječi „ i Tajništva Općine Tisno…“ brišu se. 

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA:023-05/19-20.v/3
URBROJ:2182/05-01/19-20.v/3
Tisno, 28.listopada 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev,v.r.



Strana 6 Broj 7 29. listopada 2019. SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

106.
Na temelju  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 20. sjednici održanoj dana 28.listopada 2019.godine 
donosi 

P R A V I L N I K
o stipendiranju i drugim oblicima potpore  učenicima i studentima  s područja Općine Tisno

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
 Ovim se Pravilnikom uređuju opći uvjeti,  postupak i kriteriji za dodjelu stipendije  Općine Tisno, te prava i 
obveze korisnika stipendije. 
Ovim se Pravilnikom ujedno uređuje način dodjele potpora darovitim učenicima i studentima za ostvarene rezultate 
na znanstvenim, umjetničkim, sportskim ili drugim područjima.
Ovim se Pravilnikom ujedno uređuje način dodjele potpore za vrijeme trajanja doktorskog studija. 

Članak 2.
 Sredstva za stipendiju osiguravaju se u proračunu Općine Tisno. 

Članak 3.
 Općina Tisno stipendira redovne studente i učenike s područja Općine Tisno koji ostvare pravo na stipendi-
ju  prema uvjetima ovog Pravilnika kako slijedi:

 - studenti sveučilišnih studija  u iznosu od 700,00 kuna mjesečno
 - studenti veleučilišnih studija u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
 - učenici srednjih škola u iznosu od 400,00 kuna mjesečno 

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 4.
 Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

- da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija 
- da su redovni studenti viših godina sveučilišnih studija u Republici Hrvatskoj  i da su  redovno završili 
 prethodne godine te su  na protekloj godini studija ostvarili prosjek ocjena ili su od svih položenih ispita na 
 prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 2,80 za studije Sveučilišnog studija 
 smjera A (biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti) i  3,50 na 
 studijima Sveučilišnog studija smjera B (društvene znanosti, humanističke znanosti, interdisciplinarna 
 područja znanosti, umjetničko područje)
- da su redovni studenti prve godine sveučilišnih studija koji su upisali studij direktnim upisom ili u prvih 
 10% od ukupnog broja upisanih studenata u upisanom studijskom smjeru sa ostvarenim prosjekom ocjena 
 srednje škole najmanje 4,00
- da su redovni studenti viših godina veleučilišnih studija i da su redovno završili prethodne godine te  na 
 protekloj godini studija ostvarili prosjek ocjena ili su od svih položenih ispita na prethodnim godinama 
 studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,60 za studije Veleučilišnog studija smjera A (biomedicina i 
 zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti) i  3,80 na studijima Veleučilišnog smjera B (društvene 
 znanosti)
- u natječaju ne mogu sudjelovati studenti koji studiraju na učilištima koja su u sustavu visokog privatnog 
 obrazovanja
- da imaju prebivalište na području Općine Tisno  najmanje 2 (dvije) zadnje godine,
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 26 godine
- da ne primaju neku drugu stipendiju. 
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Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da nisu osim zdravstvenih razloga ponavljali godinu školovanja
- da su upisani u obrazovni program koji je na listi deficitarnih zanimanja za područje Šibensko-kninske 
 županije prema službenoj statistici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za tekuću školsku godinu
- da su učenici viših razreda srednjih škola  koji su završili prethodne  razrede srednje škole sa prosjekom   
 najmanje 2,90 
- da su učenici prvih razreda srednjih škola obrazovnog programa (lista deficitarnih zanimanja)
- da imaju prebivalište na području Općine Tisno  najmanje 2 (dvije) zadnje godine,
- da su državljani Republike Hrvatske, 
- da ne primaju neku drugu stipendiju. 
                                                                                                                                                                  

Članak 5.
  Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Pravilnikom za razdo-
blje jedne akademske godine.

III. DODJELA STIPENDIJE 

Članak 6.
 O dodjeli stipendije Općine Tisno odlučuje i donosi odnosne odluke načelnik Općine Tisno.
                

Članak 7.
Stručne i administrativne poslove za  Načelnika obavljaju stručne službe Općine Tisno. 
 
IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 8.
 Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog poziva.
Javni poziv raspisuje Načelnik Općine Tisno   svake godine početkom mjeseca listopada.
Načelnik Općine Tisno raspisuje javni poziv za dodjelu ukupno:
- 30 studentske stipendije (sveučilišni studiji)
- 5 studentskih stipendija (veleučilišni studiji)
- Sve učeničke stipendije koje zadovoljavaju uvjete iz članka 4. stavak 2 ovog Pravilnika

Javni poziv se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama  Općine Tisno. 

Članak 9.
 Javni poziv sadrži:
 - naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
 - trajanje javnog poziva,
 - naziv tijela kojemu se zahtjevi podnose,
 - opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
 - dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije koji su navedeni u članku 4. Ove Odluke
 - trajanje stipendije,
 - broj stipendija koje će biti dodijeljene prema članku 8 ovog Pravilnika
 - rok u kojem će biti objavljene liste stipendista,
 - prava i obveze stipendista

Članak 10.
 Načelnik će za postupak otvaranja pristiglih prijava po javnom pozivu i postupak bodovanja prijava imeno-
vati posebno povjerenstvo.

Članak 11.
- Prema dostavljenim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavak 1, točka 2. (studenti viših godina 
sveučilišnih studija) uspjeh se boduje na slijedeći način:
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a) Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta (Sveučilišni studij smjer A) boduje se na način:

Prosjek ocjena Broj bodova
2,80-2,99 50
3,00-3,49 60
3,50-3,99 70
4,00-4,49 80
4,50-5,00 90

b) Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta (Sveučilišni studij smjer B) boduje se na način:
   

Prosjek ocjena Broj bodova
3,50-3,90 60
3,91-4,25 70
4,26-4,50 80
4,51-5,00 90

   
- Prema dostavljenim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavak 1, točka 3. (studenti prve godine 
 sveučilišnih studija)  uspjeh se boduje na slijedeći način:

a) Ostvareni prosjek ocjena srednje škole  (Sveučilišni studij smjer A i B) boduje se na način:

Prosjek ocjena Broj bodova
4,00 – 4,20 50
4,21-   4,40 60
4,41 – 4,60 70
4,61 – 4,80 80
4,81 – 5,00 90

- Prema dostavljenim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavak 1, točka 4. (studenti viših godina 
 veleučilišnih studija) uspjeh se boduje na slijedeći način:

a) Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta (Veleučilišni studij smjer A) boduje se na način:

Prosjek ocjena Broj bodova
3,60-3,90 50
3,91-4,20 60
4,21-4,50 70
4,51-4,70 80
4,71-5,00 90

b) Ostvareni prosjek ocjena viših godina visokog učilišta (Veleučilišni studij smjer B) boduje se na način:
   

Prosjek ocjena Broj bodova
3,80-4,09 60
4,10-4,39 70
4,40-4,69 80
4,70-5,00 90
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- Prema kriteriju godine studija dodjeljuje se sljedeći broj bodova:

Godina studija Broj bodova
Upisana 2. godina 10
Upisana 3. godina 20
Upisana 4. godina 30
Upisana 5. godina 40
Upisana 6. godina 50

- Dodatno će se bodovati sa 25 bodova studiji za deficitarna zanimanja i to temeljem službene preporuke 
 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o obrazovnim programima u kojima treba povećati broj upisanih i 
 stipendiranih studenata na području Šibensko-kninske županije za studijsku godinu za koju se raspisuje 
 javni poziv

- Dodatno će se bodovati studenti koji imaju slijedeći socijalni status:

Status  Broj bodova
Dijete bez oba roditelja 40
Dijete poginulog hrvatskog branitelja 30
Dijete samohranog roditelja – dijete bez jednog roditelja 25
Dijete invalida domovinskog rata 20
Dijete samohranog rastavljenog roditelja 20
Korisnik pomoći za uzdržavanje 15
Za člana obitelji osim podnositelja prijave koji studira, a ne prima stipendiju 10

Članak 12. 
- Prema dostavljenim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavak 2, točka 2. (učenici viših razreda 
 srednje škole)  uspjeh se boduje na slijedeći način: 

Prosjek ocjena Broj bodova
2,90-3,20 50
3,21-3,50 60
3,51-4,00 70
4,01-4,50 80
4,51-5,00 90

a) Dodatno će se bodovati učenici koji imaju slijedeći socijalni status:

Status  Broj bodova
Dijete bez oba roditelja 40
Dijete poginulog hrvatskog branitelja 30
Dijete samohranog roditelja – dijete bez jednog roditelja 25
Dijete invalida domovinskog rata 20
Dijete samohranog rastavljenog roditelja 20
Korisnik pomoći za uzdržavanje 15
Za člana obitelji osim podnositelja prijave koji studira, a ne prima stipendiju 10
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Članak 13.
 Nakon izvršenog bodovanja po pojedinim kriterijima iz članaka 11. I 12.  izrađuje se bodovna lista na kojoj 
se temeljem ukupnog broja bodova sakupljenog po svim kriterijima, svrstavaju redom od većeg broja bodova pre-
ma manjem, pojedini kandidati i tako se dobije lista prvenstva za svaku obrazovnu kategoriju.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju 
uspješnosti iskazane na više decimala tj. za svaki traženi razred izračunava se prosječna ocjena na više decimalnih 
mjesta.  Ukoliko i tada rezultat bude izjednačen, prednost će se dati onom kandidatu koji bude imao bolji težinski 
prosjek. 

V. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE

Članak 14. 
 Na temelju Odluke o dodjeli stipendije,  načelnik ili osoba koju on ovlasti i stipendist potpisuju ugovor o 
korištenju stipendije.
Ugovor sadrži:

 - ime, odnosno naziv ugovornih strana,
 - naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena stipendija,
 - iznos stipendije,
 - vrijeme i način korištenja stipendije, 
 - obavezu prijave studenta o završetku studija ( najkasnije u roku 30 dana od završetku)
 - način i uvjeti vraćanja  stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora.
 - druge odredbe od značenja za reguliranje međusobnih odnosa.

Članak 15.
 Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme koje je prema statutima visokog i srednjeg 
obrazovanja predviđeno za završetak obrazovanja, a za vrijeme redovitog apsolventskog  statusa najduže do šest 
mjeseci.  

Članak 16.
 Korisnik stipendije dužan je godišnje jednom javiti se na mogući poziv od strane Općine Tisno i Savjeta 
mladih  i najmanje 10 sati sudjelovati u radu jedne od općinskih ustanova ili u pojedinim projektima Općine Tisno i 
Savjeta mladih. Takav poziv može biti upućen isključivo u vrijeme kada student nema obaveza na fakultetu. 
 

Članak 17.
 Stipendija se vraća ako korisnik svojom krivnjom ne poštuje odredbe ugovora, te otkaže ugovor.
Uvjeti vraćanja stipendije regulirani su međusobnim ugovorom.

Članak 18.
 Stipendija se isplaćuje korisnicima do 15. u mjesecu drugom dijelu mjeseca za protekli mjesec i to na 
tekuće ili žiro-račune računa izabranih banaka.

VI.    DRUGI OBLICI POTPORE

Članak 19.
 Pravo na druge oblike potpore podnositelj zahtjeva može ostvariti na prijedlog obrazovne ustanove u kojoj 
se školuje, osoban zahtjev ili prijedlog  Općinskog načelnika.

Prijedlog za dodjelu potpore potkrepljuje se dokazima o postignutim rezultatima na znanstvenim, umjetničkim, 
sportskim ili drugim područjima, te o upisanom doktorskom studiju.

Potpora se može dodijeliti u jednokratnom iznosu  ili u mjesečnim iznosima u visini najviše do iznosa stipendije iz 
članka 3., točka 1. ovog Pravilnika.
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107.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i 
članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/13 i “Službeni glasnik Općine 
Tisno“ br. 1/18), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno na 20. sjednici održanoj dana 
28.listopada 2019.godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE 

PRISLIGA-JAZINE I S TIM POVEZANE IZMJENE I DOPUNE PPUO TISNO

Članak 1.
 1) Članak 4. Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Turističko-ugostiteljske zone Prisliga - Jazine i s 
tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno (“Službeni glasnik Općine Tisno”, 01/17), mijenja se i glasi:
“Članak 4.
  1) Površina obuhvata ovih Izmjena i dopuna UPU-a povećava se u odnosu na obuhvat  
 važećeg UPU-a 
 iz razloga što se ovim izmjenama i dopunama UPU-a proširuje izdvojeno građevinsko područje 
 ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja do površine planirane Prostornim planom Šibensko-
 kninske županije od 24 ha. Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a, osim predmetnog izdvojenog 
 građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja (T1 – hotel i T3 – kamp), 
 obuhvaća i površine športsko-rekreacijske namjene (R3 – kupalište), akvatorij uz ugostiteljsko-turističku 
 zonu (PR – privezište), postojeće i planirane pristupne prometnice te dio športsko-rekreacijske površine – 
 rekreacija (R2) izvan naselja. Obvezni i sastavni prilog ove Odluke čini grafički prikaz obuhvata Izmjena i 
 dopuna UPU-a (prilog 1).
  2) Obuhvat izmjena i dopuna PPUO Tisno odnosi se na obuhvat Izmjena i dopuna UPU-a.".

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

KLASA: 350-02/19-20.V/5
URBROJ: 2182/05-01/19-20.v/5
Tisno, 28.listopada 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

VII.   ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak  20.
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom nakon dana objave u  Službenom glasniku Općine Tisno. 

Članak 21.
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore  
studentima s područja Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/17, 5/17, 2/18). 

KLASA:604-02/19-20.V/4
URBROJ:2182/05-01/19-20.v/4
Tisno, 28.listopada 2019.godine

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK 
Petar Jakovčev,v.r.



Strana 12 Broj 7 29. listopada 2019. SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

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 20. sjednici održanoj dana 28. listopada 2019.godine donosi,

ODLUKU
o produljenju roka početka izgradnje objekata unutar obuhvata 

Turističko ugostiteljske zone  Prisliga- Jazine  

Članak 1.
 Utvrđuje se sljedeće:

- da su Općina Tisno kao prodavatelj i trgovačko društvo Aqua Relaxio d.o.o. iz Tisna kao kupac 
 sklopili Ugovor o kupoprodaji nekretnina unutar obuhvata Turističko -ugostiteljske zone Prisliga- Jazine,  
 solemniziran po javnom bilježniku Mariji Ivančić iz Solina br.:OV-21265/14 od dana 08.12.2014.godine ( 
 dalje u tekstu: Ugovor), 
- da se člankom 8. stavcima 8.8., 8.9., 8.10., citiranog Ugovora  propisuje  između ostalog,  rok početka 
 gradnje objekata od strane kupca u trajanju od 5 godina od dana sklapanja Ugovora, pravne posljedice ne
 započinjanja gradnje,  opravdani razlozi nemogućnosti početka gradnje, ishodovanje koncesije te obveza 
 kupca da zatraži od vijeća prodavatelja produljenje roka izgradnje objekata turističko ugostiteljske 
 namjene,
- da je trgovačko društvo Aqua Relaxio d.o.o. iz Tisna podnijelo Zamolbu za produljenje roka početka 
 izgradnje objekata u Ugostiteljsko – turističkoj zoni „Jazine“ u Tisnom koju je Općina Tisno zaprimila dana 
 23.listopada 2019.godine.

Članak 2.
 Usvaja se Zamolba za produljenje roka početka izgradnje objekata u Ugostiteljsko – turističkoj zoni 
„Jazine“ u Tisnom koju je uputilo je trgovačko društvo Aqua Relaxio d.o.o. iz Tisna  zaprimljena u Općini Tisno 
dana 23.10.2019.godine, iz opravdanih razloga navedenih u predmetnoj zamolbi, koja se nalazi u prilogu i sastavni 
je dio ove Odluke. 

Članak 3.
 Temeljem opravdanih razloga navedenih u zamolbi opisanoj u stavku 1. ovog članka odobrava se produl-
jenje roka početka gradnje objekta unutar obuhvata Turističko- ugostiteljske zone Prisliga- Jazine“  vezano za čla-
nak 8. stavak 8.8., 8.9. i 8.10. Ugovora, na način da je kupac dužan započeti s izgradnjom objekata unutar obuhvata 
Turističko- ugostiteljske zone Prisliga- Jazine u roku od  1 (jedne) godine računajući od dana stupanja na snagu 
pravomoćnog akta o gradnji. 

Članak 4.
 Ovlašćuje se načelnik općine da sukladno odredbama ove Odluke sklopi dodatak Ugovoru opisanom u čl. 
1. stavak 1. točka 1. ove Odluke.

Članak 5.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno. 

KLASA:361-08/19- 20.v/6
URBROJ:2182/05-01/19-20.v/6
Tisno, 28.listopada 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar  Jakovčev,v.r. 

108.
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109.

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 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14), Općinsko vijeće Općine Tisno, na prijedlog načelnika općine, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 
28.listopada 2019.godine donosi

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste – dijela ulice Put Zaratića – dijela 

katastarske čestice oznake čest.zem.5700/43 K.O. Jezera

Članak 1.
 Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivog vlasništva dijela nerazvrstane ceste odnosno 
dijela ulice Put Zaratića odnosno dijela katastarske čestice oznake čest.zem.5700/43 K.O. Jezera, u naselju Jezera, 
definiranog Geodetskim situacijskim nacrtom za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrađenim od društva 
„Podloga“ d.o.o., ovlaštenog inženjera geodezije Karlo Štampalija, dipl.ing.geod., od dana 23.listopada 2019.godine, 
označeno i unutar granica obuhvata točaka 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 (rezerviranog podbroja kat. čestice 5700/46), 
ukupne površine 103 m², koji nacrt čini obvezni i sastavni dio ove Odluke, a što predstavlja udio od 103/5299 dijela 
od ukupne čest.zem.5700/43 K.O. Jezera, te isti obuhvat prema načinu uporabe katastarske čestice više nije javno 
dobro u općoj uporabi.
 Iz prethodno navedenog proizlazi da preostali dio iste katastarske čestice oznake čest.zem.5700/43 K.O. 
Jezera odnosno izvan granica obuhvata točaka 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 (rezerviranog podbroja kat. čestice 
5700/46) istog nacrta, a što predstavlja udio od 5196/5299 dijela od ukupne čest.zem.5700/43 K.O. Jezera, prema 
načinu uporabe katastarske čestice zadržava status javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivog vlasništva nerazvrs-
tane ceste – ulice Put Zaratića, ali joj se ukupna površina zbog izuzimanja predmetnog dijela iz statusa javnog dobra 
smanjuje za istih 103 m².

Članak 2.
 Temeljem odredbi članka 1. ove Odluke zatražit će se provođenje predmetne promjene od nadležnog ureda 
za katastar i nadležnog suda.

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

KLASA: 936-02/19-20.v/7
URBROJ: 2182/05-01/19-20.v/7
Tisno, 28.listopada 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
                                                                              

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v. r.
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110.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.5/13 i „Službeni 
glasnik Općine Tisno“ br. 1/18),  članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima ( NN br. 54/88) i Odluke o načelima, krit-
erijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-knin-
ske županije“ br. 2/11), Općinsko vijeće Općine Tisno, na prijedlog načelnika Općine Tisno, na svojoj 20. sjednici, 
održanoj dana 28.listoapda 2019.godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju ulice Trg Jezerana u Općini Tisno, u naselju Jezera

Članak 1.
 U Općini Tisno, u naselju Jezera, imenuje se nova ulica koja dobiva naziv „Trg Jezerana“, koji prostor u 
naravi predstavlja nerazvrstanu cestu kao javno dobro u općoj uporabi i obuhvaća nekretnine katastarske oznake 
čest.zem.5735/11, 351/4, 5700/17, 351/1, 5735/17, 351/2, 5735/18, 5700/18, 351/7, 5735/19, 351/3 i 5735/10 K.O. 
Jezera (stara izmjera), odnosno sve onako kako je i izvedeno na terenu u svojim gabaritima postojanosti, a koje je 
jasno vidljivo i na Geoportalu DOF 5 od lipnja 2011.godine.

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: 015-08/19-20.v/8
URBROJ: 2182/05-01/19-20.v/8
Tisno, 28.listopada 2019.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 i „Službeni glas-
nik Općine Tisno“ br. 1/18), članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima ( NN br. 54/88) i Odluke o načelima, kriterijima i 
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske župani-
je“ br. 2/11), Općinsko vijeće Općine Tisno, na prijedlog načelnika Općine Tisno, na svojoj 20.sjednici  održanoj 
dana 28.listopada 2019.godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno, u naselju Betina

Članak 1.
 U Općini Tisno, u naselju Betina, imenuje se nova ulica koja dobiva naziv „Pačipolje“, koja u naravi pred-
stavlja makadamsku (nerazvrstanu) cestu – javnoprometnu površinu (ulicu), i proteže se od nekretnine katastarske 
oznake čest.zem.13459/11 K.O. Murter-Betina (ulice Obala kralja Petra Krešimira IV) do nekretnine katastarske 
oznake čest.zem.6565/3 odnosno 6779/2 K.O. Murter-Betina, odnosno sve onako kako je i izvedena na terenu u svo-
jim gabaritima postojanosti, a koja je jasno vidljiva i na Geoportalu DOF 5 od lipnja 2011.godine, i prolazi pretežito 
preko dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem.13463/2 K.O. Murter-Betina, te uz minimalno zahvaćanje okol-
nih zemljišta koja graniče uz istu. 

111.
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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“. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno, u nasel-
ju Betina ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/19). 

KLASA: 015-08/19-20.v/9
URBROJ: 2182/05-01/19-20.v/9
Tisno, 28.listopada  2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r. 

112.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13, Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 1/18)  i članka 20. stavaka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno (Službeni glasnik 
Općine Tisno br. 2/18) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održanoj dana 28.listopada 2019.godine 
donosi,

ODLUKU
o davanju odobrenja na  Programa rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu

Članak 1.
 Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu od dana 30.kolovoza 
2019.godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. 

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

KLASA:021-05/19- 20.v/10
URBROJ:2182/05-01/19-20.v/10
Tisno, 28.listopada 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev,v.r.
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113.

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 20. sjednici održanoj dana 28.listopada 2019.godine donosi,

ODLUKU
o financiranju  uređenja i adaptacije I. kata zgrade „Baganelovice“ u Jezerima 

 

Članak 1.
 Općina Tisno će  temeljem zahtjeva  Župnog ureda župe Gospe od Zdravlja Jezera zast. po župniku don 
Tuni Joziću zaprimljenog dana 18.10.2019.godine, financirati adaptaciju i uređenje I. kata, zgrade oznake čest.
zgr.156 K.O.Jezera zv. „Baganelovica“ u Jezerima, Ribarska 19, vlasništva  Crkve katoličke apostolske rimske 
Blažene Djevice Marije od Zdravlja Jezera.

Članak 2.
 Općina Tisno će sudjelovati u financiranju uređenja I. kata zgrade opisane u čl. 1. ove Odluke isključivo 
u svrhu uređenja prostora namijenjenog održavanju različitih pastoralno-kulturnih sadržaja u mjestu Jezera, čime 
se zajedno sa već uređenim prostorom prizemlja, mjestu Jezera osigurava prostor za održavanje kulturnih sadržaja 
kojim do sada nije raspolagalo.

Članak 3.
 Općina Tisno će financirati  adaptaciju i uređenje  I. kata zgrade opisane u čl. 1. ove Odluke u ukupnom 
iznosu od 202.155,63 kune ( s PDV-om) sukladno Troškovniku građevinskih radova na pastoralnom domu u Jezer-
ima- uređenje I kata, kojeg je izradio Bino Commerce d.o.o. iz Zadra, i koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin 
je sastavni dio. 

Članak 4.
 Župa Gospe od Zdravlja iz Jezera dužna je odabrati izvođača radova na uređenju i adaptaciji I. kata zgrade 
Baganelovice u Jezerima 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 Gospe od Zdravlja, 
Jezera  na temelju zahtjeva i ispostavljenih nespornih privremenih i okončane situacije u roku od 30 dana od dana 
njihove dostave.

Članak 6.
 Župa Gospe od Zdravlja, Jezera dužna je doznačena joj sredstva utrošiti u namjenu određenu ovom Odlu-
kom, a u koliko se dokaže suprotno Općina Tisno će zatražiti povrat nenamjenski utrošenih sredstava  te obustaviti 
daljnje uplate. 
Župa Gospe od Zdravlja je dužna o izvršenom plaćanju izvoditelju radova bez odgode dostaviti Općini Tisno 
izvješće o utrošenim sredstvima, a u koliko ne dostavi izvješće ili se utvrdi da je sredstva utrošila u drugu namjenu, 
Općina Tisno će od Župe Gospe od Zdravlja potraživati uplaćena sredstva. 

Članak 7.
 Općina Tisno i Župa Gospe od Zdravlja iz Jezera sklopiti će sporazum kojim će detaljnije regulirati među-
sobna prava i obveze glede financiranja radova na uređenju i adaptaciji I. kata zgrade Baganelovice u Jezerima.

Članak 8.
 Općina Tisno i Župa Gospe od Zdravlja iz Jezera sklopiti će Aneks Sporazumu o korištenju prostora u 
zgradi „Baganelovice“ u Jezerima. 
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Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA:402-08/19-20.v/11
URBROJ: 2182/05-01/19-20.v/11
U Tisnom, 28.listopada 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
                                                                        

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev, v.r.

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 20. sjednici održanoj dana 28. listopada 2019.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 23.09.2019.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 invalidima omogućio dolazak i parkiranje osobnim 
vozilima do crkve sv. Frane radi sudjelovanja u različitim aktivnostima koji se odvijaju u crkvi, 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 100.000,00 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. 

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 daljn-
je uplate. Župa Sv. Frane iz Betine je dužna o izvršenom plaćanju izvoditelju radova bez odgode dostaviti Općini 
Tisno izvješće o utrošenim sredstvima, a u koliko ne dostavi izvješće ili se utvrdi da je sredstva utrošila u drugu 
namjenu, Općina Tisno će od  Župa Sv. Frane iz Betine potraživati uplaćena sredstva. 
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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 Tisno.

KLASA:402-08/19-20.v/12
UR:BROJ: 2182/05-01/19-20.v/12
U Tisnom, 28.listopada 2019.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 20. sjednici 
održanoj dana 28.listopada 2019.godine donosi, 

ODLUKU
o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima 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, zaprimljenog dana 
08.siječnja 2019.godine, čije je dijete ostvaruje pravo na uslugu poludnevnog boravaka radi rehabilitacije u Udruzi 
osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ u Kninu, sufinancirati troškove putovanja djeteta na rehabilitaciju u Udru-
gu 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 2019.godine.  

Članak 2.
 Korisnici su dužni  pravodobno izvijestiti Općinu Tisno o svakoj promjeni  činjenica koje utječu na ost-
varivanje prava propisanih ovom Odlukom. 

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

KLASA: 551-08/19-20.v/13
URBROJ:2182/05-01/19-20.v/13
Tisno, 28.listopada 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK
Petar Jakovčev,v.r.
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Na temelju članka 32.  Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 05/13 i Službeni glas-
nik Općine Tisno br. 1/18 ) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici 
održanoj dana 28. listopada 2019.godine donosi,

O D L U K U
o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima  Osnovne glazbene škole u okviru 

Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom 
u školskoj godini 2019/2020

Članak 1.
 Osnovnoj glazbenoj školi kao proširenoj djelatnosti Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno financirati će 
se putni trošak vanjskih suradnika te škole, u školskoj godini 2019/2020 u punom iznosu prema obračunima koje će 
Općini Tisno dostaviti O.Š. Vjekoslava Kaleba, Glazbena škola Tisno.

Članak 2.
 Odobrena novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke uplatiti će se na žiro račun Šibensko- kninske župani-
je kao osnivača, IBAN: HR 5524110061800015002 MODEL:65 POZIV NA BROJ:3186-094-12743  u roku od 
najkasnije 15 dana od dana kada Općina Tisno zaprimi uredan zahtjev za isplatu. 

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

KLASA: 402-07/19-20.v/14
URBROJ:2182/05-01/19-20.v/14
Tisno, 28.listopada 2019.godine
                                                        

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev, v.r.
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Članak 2.
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Tisno“.
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage „Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cesta-
ma“ („Službeni glasnik Općine Tisno“ br.4/19).

KLASA: 340-01/19-20.v/15
URBROJ: 2182/05-01/19-20.v/15
U Tisnom, 28.listopada  2019.godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev, v.r. 

117.

Na temelju članka 22. i 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 109. 
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), te članka 32. Statuta Općine Tisno 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 1/18), na prijedlog 
općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 20. sjednici održanoj dana 28.listopada 2019. 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, 6/18, 2/19 i 4/19), u članku 33. nadopunjuje se Popis nerazvrstanih 
cesta u Općini Tisno, na način da se:
(1) Za naselje Jezera, u točki 2., iza alineje 48. dodaje alineja 49., koja glasi: “
 - Trg Jezerana “
(2) Za naselje Betina, u točki 3., iza alineje 29. dodaje alineja 30., koja glasi: “
 - Pačipolje “.
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