
Zapisnik sa 26. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

(neverificirani)  

     

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno je uslijed izvanrednih okolnosti zbog 

razvoja nepovoljne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 na području Općine 

Tisno, a u cilju umanjivanja rizika od širenja virusa,  održana dana 6. studenog 2020.godine 

putem telefona odnosno izjašnjavanjem putem  e mail pošte s početkom u 12:30 sati.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je uvažavajući uputu Ministarstva uprave 

KLASA:023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od dana 13. ožujka 2020.godine 

obzirom da se radi o žurnim odlukama, da se radi o iznenadnom razvoju nepovoljne 

epidemiološke situacije na području Općine Tisno, da u ovom trenutku nema drugih 

tehnoloških rješenja održavanja sjednice, a nakon konzultacija sa svim vijećnicima Općinskog 

vijeća Općine Tisno, predložio  da se 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno prvotno 

zakazana  za dan 6.studenog 2020.godine u 17:00 sati u Društvenom domu u Tisnom, održi 

istog dana, ali putem telefona odnosno izjašnjavanjem putem e pošte  što su vijećnici 

jednoglasno prihvatili.  

Početak sjednice određen je za 12:30 dok je krajnji rok za sudjelovanje na sjednici 

putem e pošte bio do 17:00 sati.   

Sjednici je na ovaj način sudjelovalo  trinaest od trinaest vijećnika: Petar Jakovčev, 

Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Marin Mikin, Velimir Reškov, Andrea Vlaić, 

Ivana Vlašić, Lovre Crvelin, Nevijo Bilan, Zoran Bokan, Mario Vodanov i Daniel Crvelin, 

stoga je utvrđeno da postoji kvorum za valjano odlučivanje.  

Predsjednik vijeća predložio je izmjenu predloženog dnevnog reda na način  da se 

predložena točka 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., 

Tisno za 2019.godinu odgodi za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.  

Vijećnici su materijale za sjednicu vijeća primili prethodno u zato predviđenom roku 

sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Tisno.  

Nakon što je Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno po uputama 

predsjednika vijeća, svakog pojedinog vijećnika upoznala sa predloženim dnevnim redom, 

vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2020.godinu,  

3. Prijedlog Odluke o promjeni granice naselja između Općine Tisno i Općine Pirovac, 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,  

5. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno, u naselju Betina, 

6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke 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, 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na k.č.br.5700/22, 

k.č.br.5700/24 i k.č.br.5700/25 sve K.O.Jezera radi izgradnje mreže 

GP_SVK_22_CARNET, MURTER- JEZERA, Gornji put 1,  

8. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 

K.O.Tisno za zahvat u prostoru Priključni DV 2x110 kVod TS 110/30(20)-

30/10(20) kV Kapela od postojećeg DV 110 kV Bilice- Biograd,  



9. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 

K.O.Tisno za zahvat u prostoru Rekonstrukcija DV 35 kV Kapela- Crljenik na 

raspletu kod TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela, 

10. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija i Plana zaštite od požara za Općinu Tisno, *  

11. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine 

Tisno za 2021.godinu,  

12. Zaključak o odgodi točke 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog 

društva Prisliga d.o.o., Tisno za 2019.godinu, za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Tisno,  

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu 

javne ustanove Dječji vrtić Spužvica, 

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu 

javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno,  

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u javnoj ustanovi Sportski objekti 

Općine Tisno,  

16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno. 

 

Predsjednik vijeća dao je riječ Marijani Pavić, pročelnici Tajništva da svakom 

pojedinom vijećniku   kratko  obrazloži sve točke dnevnog reda.  

Vijećnici usvojili odluke kako slijedi:  

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici su sa  11 (jedanaest) glasova „za“ , 1 (jedan) glas „protiv“ i 1 (jedan) 

„suzdržan“ glas usvojili  

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2020.godinu,  

Vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2020.godinu 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o promjeni granice naselja između Općine Tisno i Općine Pirovac, 

Vijećnici su sa 10 (deset) glasova „za“ , 1 (jedan) glas „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ 

glasa usvojili 

ODLUKU 

o promjeni granice naselja između Općine Tisno i Općine Pirovac, 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,  



Vijećnici su sa 10 (deset) glasova „za“ , 1 (jedan) glas „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ 

glasa usvojili 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno, u naselju Betina, 

Vijećnici su sa 10 (deset) glasova „za“, 1 (jedan) glas „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ 

glasa usvojili 

ODLUKU 

o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno, u naselju Betina, 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke 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, 

Vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“, 1 (jedan) glas „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa 

usvojili 

ODLUKU 

o stavljanju van snage Odluke 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 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na k.č.br.5700/22, 

k.č.br.5700/24 i k.č.br.5700/25 sve K.O.Jezera radi izgradnje mreže GP_SVK_22_CARNET, 

MURTER- JEZERA, Gornji put 1,  

Vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“, 1 (jedan) glas „protiv“ i 1 (jedan) 

„suzdržan“ glas usvojili 

ODLUKU 

o osnivanju prava služnosti vodova na k.č.br.5700/22, k.č.br.5700/24 i k.č.br.5700/25 sve 

K.O.Jezera radi izgradnje mreže GP_SVK_22_CARNET, MURTER- JEZERA, Gornji put 1, 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 

K.O.Tisno za zahvat u prostoru Priključni DV 2x110 kVod TS 110/30(20)-30/10(20) kV 

Kapela od postojećeg DV 110 kV Bilice- Biograd,  

Vijećnici su 11 (jedanaest) glasova „za“, 1 (jedan) glas „protiv“, 1 (jedan) „suzdržan“ 

glas usvojili  

ODLUKU 

o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 K.O.Tisno za zahvat u 

prostoru Priključni DV 2x110 kVod TS 110/30(20)-30/10(20) kV Kapela od postojećeg DV 

110 kV Bilice- Biograd 

 



Točka 9. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 

K.O.Tisno za zahvat u prostoru Rekonstrukcija DV 35 kV Kapela- Crljenik na raspletu kod TS 

110/30(20)-30/10(20) kV Kapela, 

Vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 1 (jedan) glas „protiv“ i 1 (jedan) „suzdržan“ glas 

usvojili 

ODLUKU 

o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 K.O.Tisno za zahvat u 

prostoru Rekonstrukcija DV 35 kV Kapela- Crljenik na raspletu kod TS 110/30(20)-30/10(20) 

kV Kapela 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija i Plana zaštite od požara za Općinu Tisno,  

Vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“, 1 (jedan) glas „protiv“ i 1 (jedan) 

„suzdržan“ glas usvojili  

ODLUKU 

o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara 

za Općinu Tisno 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine 

Tisno za 2021.godinu,  

Vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“,  5 (suzdržanih) glasova, 1 (jedan) glas „protiv“ 

usvojili 

ODLUKU 

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu, 

 

Točka 12. Zaključak o odgodi točke 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog 

društva Prisliga d.o.o., Tisno za 2019.godinu, 

Vijećnici su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1 (jedan) glas „protiv“ usvojili 

ZAKLJUČAK 

o odgodi točke 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., 

Tisno za 2019.godinu, za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu 

javne ustanove Dječji vrtić Spužvica, 

Vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“, 1 (jedan ) glas „protiv“ i 1 (jedan) 

„suzdržan“ glas usvojili 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu javne ustanove Dječji vrtić 

Spužvica, 

 



Točka 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu 

javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno,  

Vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 3 (tri) glasa „protiv“ i  3 (tri) „suzdržna“ glasa 

usvojili 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu javne ustanove 

Sportski objekti Općine Tisno 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u javnoj ustanovi Sportski objekti Općine 

Tisno,  

Vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 4 (četiri) glasa „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ 

glasa usvojili 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 

radnih mjesta u javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno 

Vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 4 (četiri) glasa „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ 

glasa usvojili 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima 

javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno 

 

Ovime su iscrpljene sve točke dnevnog reda  te je predsjednik vijeća 26. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno zaključio sjednicu u  17:12 sati.  

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                       Predsjednik: 

Marijana Pavić                                                                                          Petar Jakovčev 


