
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'' br. 

05/13) na prijedlog načelnika općine, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 

_______sjednici održanoj dana ________ donosi 

 

 

ZAKLJUČAK  

o   izvještajima udruga  koje su korisnici  Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu 

 

 

 

Članak 1.  

Prihvaćaju se financijski izvještaji udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2018.godinu, i 

to:  

- KUD „Hatić“ Tisno,  

- KUD „Koledišće“  Jezera,  

- KUD „Zora“ Betina  

- Udruga „Tišnjanski tovar“ 

- „Argonauta“ 

- Udruga „Betinska gajeta 1740“, 

- MNK „Jezera“,  

- Vaterpolo klub „Tisno“, 

- Veslački klub „Dupin“ Tisno,  

- Ekološka udruga „Krka“ Knin, 

- ŠRU „Slanica“,  

- Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, 

- Mirage Kreativni studio  

- Udruga Šibenik Meteo- Motrenje i prognoziranje vremena,  

- JK „Žal“, 

- Karate klub „Okit“, Karate škola „Tisno“, 

- Košarkaški klub „Otok“, 

- Sportsko ribolovno društvo „Punta rata“, 

- Boćarski klub „Betina“, 

sve u tekstu koji se nalazi u prilogu i  sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

 

Članak 2. 

Ne prihvaćaju se financijski izvještaji udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 

2018.godinu i to:  

- Udruga „Južne strane“, Jezera, 

- Udruga za zaštitu prirode i prava vlasnika nekretnina „ Modrave Murter- Betina“ 

- VK „ Brodograditelj“. 

 

Pozivaju se udruge iz stavka 1. ovog članka da u roku od 30 dana od dana primitka 

ovog zaključka Općini Tisno dostave  dopunjene i ispravljene financijske izvještaje za 

2018.godinu. 

U koliko udruge iz stavka 1. ovog članka, u danom im roku od 30 dana ne dostave 

dopunjene i ispravljene financijske izvještaje za 2018.godinu, ovo Općinsko vijeće odlučiti će 

o obustavi isplate sredstava dodijeljenih u 2019.godini.  

 

 

        

        



 

 

 

Članak 3.  

 Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Tisno.  

 

 

KLASA: 400-02/ 

URBROJ: 2182/05-01/ 

Tisno,  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

                                                                   Predsjednik: 

                                                                  Petar  Jakovčev, v.r. 
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