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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE TISNO
23.

O D L U K U o kupnji dijela nekretnine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ katastarske oznake čest.zem.23 k.o.Tisno
br.5/13), te članka 5. Odluke o stjecanju nekretni- u površini od 31,5 m2, u naselju Tisno, na
na te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nelokaciji obala dr.Franje Tuđmana
kretninama u vlasništvu Općine Tisno („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.11/11), OpČlanak 1.
ćinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 6.izvanrednoj
Odobrava se kupnja dijela nekretnine katastarsjednici održanoj dana 25.veljače 2014.g., donosi
ske oznake čest.zem.23 k.o.Tisno u površini od 31,5
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m2, u naselju Tisno, definiranog i označenog unutar obuhvata točaka A-B-C-D-A (naziva „dio 23“,
površine 42 m2 – obuhvat koji odgovara novoformiranoj čest.zem.23/2 k.o.Tisno, prema parcelacijskom elaboratu ŠI-9/14, izrada „Podloga“ d.o.o.,
od 31.01.2014.g.), prikazanog na geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s uklopljenim
katastarskim planom, izrađeno od tvrtke „Podloga“
d.o.o., od dana 24.02.2014.godine, na lokaciji obala
dr.Franje Tuđmana, a u svrhu ostvarenja društvenih interesa – izgradnja i uređenje obale dr.Franje
Tuđmana u naselju Tisno, sve iz razloga što smo u
istom označenom obuhvatu vlasnici idealnog udjela
od ¼ odnosno 10,5 m2 površine (dakle, do 42 m2
nam je potrebno 31,5 m2), obzirom da je predmetnim projektom uređenja obuhvaćena površina od 42
m2 (ukupna površina cijele nekretnine je 56 m2).
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iste nekretnine iznosi ukupno 3.780 eura odnosno
28.954,80 kuna.
Članak 3.
Predmetni dio nekretnine iz članka 1.ove Odluke definiran je i označen unutar obuhvata točaka
A-B-C-D-A (naziva „dio 23“, površine 42 m2 – obuhvat koji odgovara novoformiranoj čest.zem.23/2
k.o.Tisno, prema parcelacijskom elaboratu ŠI-9/14,
izrada „Podloga“ d.o.o., od 31.01.2014.g.), na grafičkom prikazu – geodetskom situacijskom nacrtu
stvarnog stanja za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa s uklopljenim katastarskim planom, izrađeno od tvrtke „Podloga“ d.o.o., od dana
24.02.2014.godine, koji čini sastavni i obvezni prilog
ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Tisno“.

Članak 2.
Dio nekretnine unutar obuhvata točaka A-B-CD-A koji je predmet kupoprodaje opisane u članku Klasa: 944-02/14-06.IZV/01
1.ove Odluke, prema Elaboratu tržišne vrijednosti Ur. broj: 2182/05-01/14-06.IZV/01
nekretnine – procjeni ovlaštenog stalnog sudskog Tisno, 25.veljače 2014.godine.
vještaka za graditeljstvo g.Mirka Sladoljeva d.i.a.,
od dana 24.02.2014.godine, kupit će se po cijeni od
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
120,00 eur/m² (1 euro = 7,66 kuna, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan
Predsjednik
24.02.2014.godine), što za ukupnih 31,5 m² površine
Petar Jakovčev, v. r.

24.
Na temelju članka 28.stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine« broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110(04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84711, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) i članka 32.
Statuta Općine Tisno ( «Službeni vjesnik Šibenskokninske županije« broj 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 7. redovnoj sjednici održanoj dana
14.travnja 2014.godine donosi,

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u
2013. godini
Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2013.godine izvršeno
održavanje komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti kako slijedi:
I Održavanje čistoće javnih površina
Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih
površina obuhvaća komunalne poslove održavanja
čistoće javnih površina, pješačkih staza , pješačkih
zona otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova,
dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti
dijelovi ne održavanju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjereni su Komunalnom poduzeću «Ježinac» sukladno
Programu.
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Za provođenje programa 		

Proračun		
360.000,00 kn

Izvršenje
359.075,15 kn

Članak 2.
II Održavanje javnih površina
Poslovi održavanja čistoće javnih i zelenih povrOdržavanje javnih površina obuhvaća komunal- šina povjereni su Komunalnom poduzeću «Ježinac»
ne poslove koje se odnose na prekope, podzidavanja sukladno Programu. Osim u dijelu koje Komunalizgradnju zidića, popločavanje dijelova ulica ra- no poduzeće zbog tehnički i tehnoloških razloga ne
dove na hortikulturnom uređenju parkova i nasada , može izvršiti te su isti povjereni trećim pravnim osoodržavanju zelenila , nabavu sadnog materijala, ko- bama.
šenje trave, održavanje košarica za otpatke ,i dr.
								
Proračun
U okviru ovog programa izvršeno je kako slijedi:
- A) Održavanje javnih površina ………………………… 460.000,00kn
- B) Održavanje zelenih površina ……………… ……… 130.000,00 kn
Ukupno …………………………………………………… 590.000,00 kn

Izvršenje
451.162,91 kn
129.733,00 kn
580.895,91 kn

Članak 3.
III Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća : odrputeva
žavanje opreme i prometne signalizacije na nerazOdržavanje nerazvrstanih cesta znači održavanje vrstanim cestama , održavanje kolnika , održavanje
površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj rubnjaka i staza , održavanje površina koje služe za
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne se većem
, a nisu razvrstane ceste prema posebnim propisima broju korisnika , presvlačenje asfaltnim slojem i dr.
, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrUređenje poljskih puteva obuhvaća čišćenje putestane ceste .
va od zarasle šikare i granja te zasipanje jalovinom.
									
Proračun
- A) Uređenja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva……………… 1.095.000,00 kn
Ukupno …………………………………………

1.095.000,00 kn

Izvršenje
1.074.376,69 kn
1.074.376,69 kn

Članak 4.
IV Održavanje groblja
Koje je Općina povjerila komunalnom poduzeU okviru ovog programa izvršena je nabavka ću „Ježinac“
materijala te su obavljeni radovi za uređenje groblja
					
1. Uređenje groblja 			

Proračun
170.000,00

Izvršenje
168.234,69 kn

Članak 5.
V Održavanje javne rasvjete
Proračun
Izvršenje
A) Potrošnja javne rasvjete ………………….… 390.000,00kn
376.398,46kn
B) Zamjena žarulja grla prigušnica i ostalog materijala prema troškovniku
iz Ugovora o održavanju javne rasvjete ……….. 240.000,00kn
228.840,00 kn
Ukupno ………………………………………… 630.000,00 kn
605.239,35 kn
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Članak 6.
VI Provođenje godišnje dezinsekcije i deratizacije
U okviru ove pozicije izvršene su usluge iz programa obavezne preventivne dezinsekcije i
deratizacije te lov i zbrinjavanje pasa lutalica .
				
Proračun
Izvršenje
Ukupno …………
60.000,00 kn
56.500,00 kn
Članak 7.
Analizirajući točke Programa zbirno , dade se zaključiti:
1. Realizacija Programa iznosi 		
2.844.321,59 kn
2. U odnosu na planiranih			
2.905.000,00kn program je realiziran sa 97%.
U odnosu na priliv osnovnih prihoda kojima se Program financira :
- komunalna naknada			
1.260.014,95 kn
Razlika utrošenih sredstava pokrila se iz poreznih prihoda te ostalih prihoda Općine Tisno.
Članak 8.
Ovo izvješće stupa na snagu danom donošenja a 							
objaviti će se u « Službenom glasniku Općine Tisno.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
				
Klasa: 363-05/14-07.V/02
Predsjednik:
Urbroj:2182/05-01/14- 07.V/02
Petar Jakovčev v.r.
Tisno, 14.travnja 2014.godine

25.
Na temelju članka 28.stavka 4. Zakona o koČlanak 1.
munalnom gospodarstvu („Narodne novine« broj
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komu36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, nalne infrastrukture za 2013.godinu usvaja se u tek82/04, 110(04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, stu koji je sastavni dio ovog zaključka.
84711, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) i članka 32.
Statuta Općine Tisno ( «Službeni vjesnik ŠibenskoČlanak 2.
kninske županije« broj 05/13) Općinsko vijeće OpOvaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
ćine Tisno na 7. redovnoj sjednici održanoj dana dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
14.travnja 2014.godine donosi,
Klasa: 363-05/14-07.V/02-2
Urbroj:2182/05-01/14- 07.V/02-2
Tisno, 14.travnja 2014.godine
ZAKLJUČAK
				
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

održavanja komunalne
infrastrukture za 2013.godinu

Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
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26.
Na temelju članka 30.stavka 4. Zakona o komu- sno na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 14.travnja
nalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 36/95, 2014.godine, donosi
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110(04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84711, IZVJEŠĆE o izvršenju programa gradnje
90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) i članka 32. Statuta
objekata i uređaja komunalne
Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
infrastrukture za 2013.g
županije , broj 05/13) Općinsko vijeće Općine TiČlanak 1.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i va te iskaz financijskih sredstava koja su utrošena za
uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslo- realizaciju pojedinih projekata.
Članak 2.
U skladu ostvarenih prihoda izvršeno je kako slijedi :
		
Proračun
1. Uređenje prometnica , trgova i ostalih objekata

		

Izvršenje

1. Uređenje ulice Put Dvorine …………………………..
2. Uređenje platoa u Tisnom …………………………….
3. Uređenje Trga iza Doma u Jezerima …………………..
4. Uređenje prostora u ulici gomilica ……………………
5. Uređenje galerine ulice u Jezerima ………………….
6. Uređenje ulice Put Hartić ……………………………..
7. Uređenje uske ulice u Tisnom …………………………
8. Ostala dodatna ulaganja –Kokoć……………………..

0,00 kn		
60.000,00 kn
461.000,00 kn
84.000,00 kn		
85.000,00 kn		
25.000,00 kn		
55.000,00 kn		
100.000,00 kn		

0,00 kn
56.445,63 kn
460.288,93 kn
83.832,50 kn
69.960,00 kn
24.937,00 kn
51.312,50 kn
87.187,50 kn

UKUPNO ………………………………………………

870.000,00 kn		

833.964,60 kn

Članak 3.

2. Izgradnja javne rasvjete
U okviru ovog programa izvršeno je kako slijedi:

		
1. Izgradnja javne rasvjete u ulici Pod Garmom u Tisnom ..
2. Izgradnja javne rasvjete u ulici Žal i Jertić ……………
3. Izgradnja javne rasvjete na mostu
……………
4. Izgradnja javne rasvjete u ulici M.Gubca ……………..
5. Izgradnja javne rasvjete na igralištu u Betini……………
6. Izgradnja javne rasvjete u Tisnom Gomilica ……………
7. Izgradnja javne rasvjete u Jezerima Broščica …………………
8. Izgradnja javne rasvjete Šetnica Dolac………………………
9. Izgradnja ekološke javne rasvjete –šetnica……………………
10. Uređenje javne rasvjete Put Hartić…………………………
11. Izgradnja javne rasvjete Petrića glava ………………………
12. Izgradnja javne rasvjete u ulici Donji kraj……………………
13. Izgradnja javne rasvjete –prostor ispred Općine……………

Proračun
170.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
25.000,00 kn
55.000,00 kn
10.000,00 kn
90.000,00 kn
15.000,00 kn
0,00 kn
36.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn

Izvršenje
167.863,75kn
0,00
0,00
20.312,50kn
50.700,00kn
6.125,00 kn
84.663,75 kn
14.287,50kn
0,00 kn
35.250,00kn
28.750,00kn
29.187,50kn
0,00 kn

									
Proračun
Izvršenje
UKUPNO …………………………………………………………… 491.000,00 kn 437.140,00 kn
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Članak 4.
2. Izgradnja groblja
U okviru ovog programa predviđa se izgradnja groblja
Proračun
1. Uređenje groblja u Dubravi ………………………………………40.000,00 kn
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Izvršenje
35.809,96 kn

SVEUKUPNO I Program ………………………………………...... 1.401.000,00 kn 1.306.914,56kn
II Program gradnje vodovoda i kanalizacije
Članak 5.
U skladu ostvarenih prihoda izvršena je izgradnja slijedećih projekata
Proračun
Izvršenje
1. Opskrba pitkom vodom
Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja mjesne vodovodne mreže te sanacija cesta nakon postavljanja mreže u mjestima na području Općine Tisno .
Ukupno……………………………………………………

40.000,00 kn

35.051,00 kn

Ukupno ……………………………………………………

40.000,00 kn

35.051,00 kn

Sveukupno II Program ……………………………………

40.000,00 kn

35.051,00 kn

III Ostala dodatna ulaganja
Program predviđa dodatna ulaganja na sanaciji i uređenju ostalih objekata u vlasništvu Općine Tisno :
		
Proračun
Izvršenje
-Uređenje Društvenog Doma u Dazlini…………………		
175.000,00kn
165.495,20 kn
SVEUKUPNO III Program ……………………………………..175.000,00kn

165.495,20kn

IV Ulaganje u ostale infrastrukturne objekte
Program predviđa ulaganje u ostale infrastrukturne objekte
Nabava kanti za selektivni ………………………… 		

179.515,63 kn

Članak 6.
Ukupna sredstva ostvarena za provođenje programa :

		
od ………………………………………………………

191.000,00 kn

Proračun
1.807.000,00

Izvršenje
1.686.976,10 kn

Članak 7.
Analizirajući točke Program zbirno dade se zaključiti:
1.Realizacija Programa iznosi 1.807.000,00 kn kuna
2. U odnosu na planiranih 1.686.976,00 kuna program je realiziran sa 93%
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa : 363-01/14-07.V/03
Urbroj : 2182/05-01/14-07.V/03
Tisno, 14.travnja 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev
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27.
Na temelju članka 30.stavka 4. Zakona o koIzvješće o izvršenju Programa gradnje objekata
munalnom gospodarstvu („Narodne novine« broj i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, usvaja se u tekstu koji je sastavni dio ovog zaključka.
82/04, 110(04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84711, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) i članka 32.
Statuta Općine Tisno ( «Službeni vjesnik ŠibenskoČlanak 2.
kninske županije« broj 05/13) Općinsko vijeće OpOvaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
ćine Tisno na 7. redovnoj sjednici održanoj dana dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
14.travnja 2014.godine donosi,
Klasa: 363-05/14-07.V/03-2
Urbroj:2182/05-01/14- 07.V/03-2
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Tisno, 14.travnja 2014.godine
				
gradnje objekata i uređaja komunalne
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
infrastrukture za 2013.godinu
					
Predsjednik:
Članak 1.
				
Petar Jakovčev v.r.

28.
Na temelju članka 9., 9a. i 10. Zakona o financi- redovnoj sjednici održanoj dana 14.travnja 2014.
ranju javnih potreba u kulturi (‘’Narodne novine’’ br. godine donosi
47/90 27/93, 38/09) te članka 32. Statuta Općine Tisno (‘’Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije’’
IZVRŠENJE plana javnih potreba
br.05/13.) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7.
u kulturi za 2013. godinu
Članak 1.
Sufinanciranje redovitog rada KUD-ova na području Općine Tisno (dopuna kostima, nošnji, instrumenata, financiranje voditelja, promidžba i sl.) planirano je izvršeno kako slijedi– pozicija proračuna R0042
Proračunska svota I izm. i dop.

II izmjene i dopune

Izvršenje

KUD «Hartić» Tisno

85.000,00

50.000,00

150.000,00

147.000,00

KUD «Koledišće» Jezera

75.000,00

30.000,00

30.000,00

19.000,00

KUD «Zora» Betina

30.000,00

30.000,00

30.000,00

28.500,00

KUD «Travulin» Tisno

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno:

210.000,00

210.000,00

Članak 2.
Sufinanciranje potreba regionalnog i šireg značaja planirano je izvršeno kako slijedi: – pozicija proračuna
R0043
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Proračunska svota I izmjene i d. II izmjene i dopune
Ostale manifestacije,
izložbe i slično
Ukupno:

300.000,00

300.000,00

350.000,00

300.000,00

300.000,00

350.000,00
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Izvršenje
338.363,80
338.363,80

Članak 3.
Sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture za 2013. godinu planirano je i izvršeno kako slijedi:
Proračunska svota I izmjene i dopune II izmjene i dopune Izvršenje
Postavljanje
izložbe arheološkog
nalazišta Sv. Martin
R0045
Otkup kuće
za Muzej
brodogradnje u
Betini R0044
Uređenje stepeništa
do crkve Gospe od
Karavaja R0046
Uređenje
unutrašnjosti
zvonika crkve Sv.
Duha R0047
Uređenje okoliša
Crkve Sv. Nikole
R0047A

30.000,00

30.000,00

30.000,00

25.821,94

100.000,00

452.000,00

515.000,00

505.548,85

140.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

38.262,50

Ukupno:

Članak 4.
Ukupni iznos izdvojen iz Općinskog proračuna za javne potrebe vezane za kulturu i kulturna dobra za
2013. g. predviđen je i utrošen kako slijedi:
Proračunska svota

I izmjene i dopune

II izmjene i dopune

810.000,00

1.062.000,00

1.145.000,00

Izvršenje
1.102.497,09

Članak 5.
U okviru proračunskih sredstava za javne potrebe u kulturi utvrđenih ovim Programom, preraspodjela
planskih sredstava je bila dopuštena između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba, te ako se to odobri odlukom Načelnika Općine.
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Članak 6.
O izvršenju ovog Programa javnih potreba i utrošku financijskih sredstava iz članka 2 pojedini korisnici
podnose godišnje izvješće Općinskom Načelniku Općine Tisno do 14. ožujka 2014. godine.
Klasa: 402-08/14-07.V/04
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/04
Tisno, 14.travnja 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik
Petar Jakovčev, v.r.

29.
Na temelju članka 9., 9a. i 10. Zakona o finan- treba u kulturi Općine Tisno za 2013. Godinu u tekciranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' stu koji je sastavni dio ovog zaključka.
br. 47/90 27/93, 38/09) te članka 32. Statuta Općine
Tisno (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije''
Članak 2.
br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
7.redovnoj sjednici održanoj dana 14.travnja 2014. dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
godine donosi
Klasa: 402-08/14-07.V/04-2
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/04-2
ZAKLJUČAK o prihvaćanju
izvršenja plana javnih potreba u kulturi Tisno, 14.travnja 2014.godine

za 2013. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju plana javnih po-

Predsjednik
Petar Jakovčev, v.r.

30.
Na temelju članka 74, 75. i 76. Zakona o športu nici održanoj dana 14.travnja 2014. godine donosi
(NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 06/12 i 94/13),
te članka 32. Statuta Općine Tisno (“ Službeni vjeIZVJEŠĆE o izvršenju programa javnih
snik Šibensko kninske županije” br. 05/13), Općinpotreba u športu za 2013. godinu
sko vijeće Općine Tisno na svojoj 7. redovnoj sjedČlanak 1.
Program javnih potreba u športu Općine Tisno temelji se:
- dosad postignutim rezultatima, aktivnosti u radu s mladima, rangom natjecanja,
- pristiglih prijava temeljem financijskog plana rada,
- očekivanog priliva sredstava u proračun.
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Članak 2.
Sredstva su planirana i izvršena u proračunu Općine Tisno, te su raspoređena po klubovima kako slijedi:
- pozicija proračuna R0048
Proračunska svota

Izmjene i dopune

Izvršenje

Veslački klub Dupin
Tisno

125.000,00

135.000,00

134.681,60

Vaterpolo klub
Brodograditelj

80.000,00

83.000,00

83.000,00

Jedriličarski klub Žal
Betina

40.000,00

39.000,00

36.000,00

MNK Jezera

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Vaterpolo klub Tisno

20.000,00

20.000,00

20.000,00

MNK Dubrava KT

5.000,00

0,00

0,00

Boćarski klub Betina

10.000,00

14.000,00

14.000,00

MNK Tišnjanska
Rudina

6.000,00

10.000,00

9.800,00

MNK Kalafat Betina

6.000,00

3.000,00

3.000,00

Karate klub Okit

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Stolnoteniski klub
Pudarica

2.000,00

2.000,00

2.000,00

KK Otok Murter

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Konjički klub Kukurin
Jezera

3.000,00

3.000,00

0,00

Udruga Equus Asinus
Jezera

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

NK Otok Murter
Ukupno:

Članak 3.
Odobrena sredstva odnose se isključivo za pogon mlađih uzrasta.

Članak 4.
Za organizaciju ili suorganizaciju posebnih športskih priredaba planirano je i izvršeno kako slijedi:
					
Big Game Fisching, tradicionalna
Jedriličarske regate, dvanaesta
cestovna trka Murter-Tisno- Murter
i sl. proračunska pozicija R0049

Proračunska svota

Izmjene i dopune

80.000,00

70.000,00

Izvršenje

69.993,11

Strana 12

Broj 3

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

22. svibnja 2014.

Članak 5.
Za uređenje sportskih objekata planirano je i izvršeno kako slijedi:
Uređenje bočališta u
Dubravi kod Tisnog

Proračunska svota

Izmjene i dopune

Izvršenje

20.000,00

13.000,00

12.600,00

Članak 6.
Ukupno je planirano i utrošeno za javne potrebe u športu i športskim priredbama za 2013. godinu kako
slijedi:
Proračunska svota

Izmjene i dopune

430.000,00

430.000,00

Izvršenje
418.074,71

Članak 7.
U okviru proračunskih sredstava za javne potrebe u športu utvrđenih ovim Programom, preraspodjela
planskih sredstava je bila dopuštena između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba, te ako se to odobri odlukom Načelnika Općine Tisno.
Članak 8.
O izvršenju ovog Programa javnih potreba i utrošku financijskih sredstava iz članka 2. pojedini korisnici
podnose godišnje izvješće Općinskom Načelniku Općine Tisno do 15. ožujka 2014. godine.
Klasa: 620-01/14-07.V/05
Ur.broj: 2182/05-01/14-07.V/05
Tisno, 14. travnja 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik
Petar Jakovčev, v.r.

31.
Na temelju članka 74, 75. i 76. Zakona o športu tekstu koji je sastavni dio ovog zaključka.
(NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 06/12 i 94/13),
te članka 32. Statuta Općine Tisno (“ Službeni vjeČlanak 2.
snik Šibensko kninske županije” br. 05/13), OpćinOvaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
sko vijeće Općine Tisno na svojoj 7. redovnoj sjed- dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
nici održanoj dana 14.travnja 2014. godine donosi
Klasa: 402-08/14-07.V/05-2
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/05-2
ZAKLJUČAK o prihvaćanju
Tisno, 14.travnja 2014.godine
izvršenja programa javnih potreba u

sportu za 2013. godinu

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa javnih
potreba u sportu Općine Tisno za 2013. Godinu u

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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32.
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi
(NN br. 32/12 ) i članka 32.Statuta Općine Tisno
(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7.
redovnoj sjednici održanoj dana 14. travnja 2014.
godine donosi

IZVJEŠĆE o izvršenju programa
socijalnih potreba Općine
Tisno za 2013. godinu

Članak 1.
Na osnovu Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2013.godinu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br 14/12 ) izvršeno je kako slijedi:
OBLICI POMOĆI
Jednokratne novčane pomoći
Pogrebeni troškovi

Planirano (kn)

Izvršeno (kn)

170.000,00kn

156.370,05 kn

20.000,00 kn

0,00 kn

Podmirenje troškova ogrijeva

130.000,00 kn

120.650,00kn

Ostali oblici pomoći

120.000,00kn

112.000,00kn

470.000,00 kn

389.020,05 kn

UKUPNO

Članak 2.
Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa:550-01/14-07.V/06
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/06
U Tisnom, 14. travnja 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

33.
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi tekstu koji je sastavni dio ovog zaključka.
(NN br. 32/12 ) i članka 32.Statuta Općine Tisno
(Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
Članak 2.
05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
redovnoj sjednici održanoj dana 14. travnja 2014. dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
godine donosi
Klasa:550-01/14-07.V/06-2
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/06-2
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o
U Tisnom, 14. travnja 2014.godine
izvršenju Programa socijalnih potreba

Općine Tisno za 2013.godinu

Članak 1.
Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2013.godinu, prihvaća se u

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r
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34.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno koji je sastavni dio ovog zaključka.
(''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'' br.
05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7.reČlanak 2.
dovnoj sjednici održanoj dana 14.travnja 2014. goOvaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dine donosi
dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

ZAKLJUČAK o pruhvaćanju financijskog
izvještaja trgovačkog društva Prisliga
d.o.o., Tisno za 2013.godinu
Članak 1.
Financijski izvještaj trgovačkog društva Prisliga
d.o.o., Tisno, za 2013.godinu, prihvaća se u tekstu

Klasa: 400-02/14-07.V/07
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/07
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik
Petar Jakovčev, v.r.

35.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''SlužČlanak 2.
beni vjesnik Šibensko-kninske županije'' br. 05/13) OpOvaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
ćinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7.redovnoj sjed- dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
nici održanoj dana 14.travnja 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog Klasa: 400-02/14-07.V/08
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/08
izvještaja Dobrovoljnog vatrogasnog
Tisno, 14.travnja 2014.godine
društva Tisno (DVD Tisno) za 2013.godinu
Članak 1.
Financijski izvještaj Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Tisno (DVD Tisno) za 2013.godinu, prihvaća se u tekstu koji je sastavni dio ovog zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

36.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'' br. 05/13) OpČlanak 2.
ćinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7.redovnoj sjedOvaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
nici održanoj dana 14.travnja 2014. godine donosi
dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskih
izvještaja sportskih udruga korisnika
proračuna Općine Tisno, za 2013.godinu
Članak 1.
Financijski izvještaji sportskih udruga korisnika
proračuna Općine Tisno za 2013.godinu, prihvaćaju
se u tekstu koji je sastavni dio ovog zaključka.

Klasa: 400-02/14-07.V/10
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/10
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.
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37.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije'' br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj dana 14.travnja 2014. godine donosi

ne Tisno financijska izvješća za proteklu godinu u
zakonskom roku za predaju godišnjih financijskih
izvješća, neće im se odobriti sredstva iz proračuna
Općine Tisno za narednu godinu.

ZAKLJUČAK o dužnosti dostavljanja godišnjih financijskih izvješća udruga korisnika sredstava Proračuna Općine Tisno

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

Klasa: 400-02/14-07.V/10a
Članak 1.
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/10a
Udruge korisnici sredstava proračuna Općine Tisno, 14.travnja 2014.godine
Tisno, obvezne su dostavljati Općinskom vijeću Općine Tisno godišnja financijska izvješća za proteklu
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
godinu u zakonskom roku za predaju godišnjih financijskih izvješća.
PREDSJEDNIK:
U koliko udruge korisnici sredstava proračuna
Petar Jakovčev, v.r.
Općine Tisno ne dostave Općinskom vijeću Opći-

38.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Služ- se u tekstu koji je sastavni dio ovog zaključka.
beni vjesnik Šibensko-kninske županije'' br. 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 7.redovnoj sjedČlanak 2.
nici održanoj dana 14. travnja 2014. godine donosi
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskih
izvještaja kulturnih udruga korisnika
proračuna Općine Tisno, za 2013.godinu

Članak 1.
Financijski izvještaji kulturnih udruga korisnika
proračuna Općine Tisno za 2013.godinu, prihvaćaju

Klasa: 400-02/14-07.V/11
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/11
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

39.
Na temelju članka 18. stavku 3. Zakona o javnoj
Članak 1.
nabavi ( Narodne Novine br. 90/11, 83/13, 143/13,
U Odluci o provedbi postupaka javne nabave ba13/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni gatelne vrijednosti ( Službeni glasnik Općine Tisno
vjesnik šibensko- kninske županije br. 05/13) Općin- br. 01/14) u članku 9. stavak 5. mijenja se i glasi:
sko vijeće Općine Tisno na svojoj 7. redovnoj sjednici
„Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i
održanoj dana 14.travnja 2014.godine donosi
razini tržišnog natjecanja poziv za dostavu ponuda
može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu u slučajevima :
O D L U K U o izmjenama i dopunama
-Kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi
Odluke o provedbi postupaka
, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih

javne nabave bagatelne vrijednosti
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prava na temelju posebnih Zakona i dr.propisa,
-kod hotelskih i restoranskih usluga , odvjetničkih usluga , javnobiljžničkih usluga, zdradstvenih
usluga, socijalnih usluga , usluga obrazovanja , konzultantskih usluga , konzervatorskih usluga, usluga
vještaka , usluga tekućeg održavanja skloništa kod
kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za
obavljanje istih poslova ,
-kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili
radova na dovršenju započetih a povezanih funkcionalnih ili prostornih cijelina,
- u slučajevima kad u prethodno provedenom postupku bagatelne vrijednosti nije pristigla niti jedna
ponuda ili nijedna prikladna ponuda
-kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtjeva
žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci Naručitelja
U slučaju kad u prethodno provedenom postupku bagatelne vrijednosti nije pristigla niti jedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda poziv za dostavu
ponuda u novom postupku za isti predmet nabave
upućuje se 1(jednom) gospodarskom subjektu te ne
objavljuje na internetskim stranicama već se po sklopljenom ugovoru objavljuje Obavijest o sklopljenom
ugovoru. „

dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja poziva za dostavu ponuda na web stranici osim u slučajevima kada se provodi ponovni postupak nabave.“

Članak 2.
U čanku 9. stavak 7. mijenja se i glasi:
„ Rok za dostavu ponuda smije biti kraći od 10

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

Članak 3.
Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:
„Članak 21a.
Gospodarski subjekt nakon primitka Obavijesti o odabiru ponude može uložiti prigovor u roku
od 5 dana od dana zaprimanja Obavijesti o odabiru ponude. O zaprimljenom prigovoru odlučuje
Povjerenstvo za nabavu. U roku od osam (8) dana
od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvo donosi
očitovanje o osnovanosti prigovora gospodarskog
subjekta. Do donošenja očitovanja Povjerenstva za
postupak nabave bagatelne vrijednosti miruje.
Ako stručno povjerenstvo utvrdi da je prigovor
gospodarskog subjekta osnovan postupak i /ili dio
postupka nabave bagatelne vrijednosti se poništava.„
KLASA:400-02/14-07.V/12
UR:BROJ:2182/05-01/14-07.V/12
U Tisnom, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

40.
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), odredbi Zakona
o lokalnim izborima (NN br.144/12) i članka 58.
Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije» br. 5/13 ), Općinsko vijeće Općine
Tisno, na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 14.travnja 2014.godine donosi

O D L U K U o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na
području Općine Tisno ( u daljnjem tekstu: Općina).
Riječi i pojmovi u ovoj odluci koji imaju rodno
značenje odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog
odbora koji imaju biračko pravo.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima
(u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.
Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima
biračko pravo i prebivalište na području mjesnog
odbora čije se vijeće bira.
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smetano funkcioniranje mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje teći danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća
izabranih na redovnim izborima.
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu
opozivi.
Članak 3.
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odJamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost nji- govoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja,
hova glasovanja.
izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama
Birač na istim izborima može glasati samo jedan- vijeća.
put.
Prava i dužnosti članova vijeća započinju danom
Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
konstituiranja vijeća.
Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača o
njegovom glasačkom opredjeljenju.
Članak 7.
Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeČlan vijeća ne može istovremeno biti:
ljenje.
- pročelnik, službenik i namještenik u upravnom
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog odjelu ili službi Općine
glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.
- načelnik Općine odnosno njegov zamjenik
- član upravnih tijela trgovačkih društava u vlaČlanak 4.
sništvu Općine ili u kojima Općina ima većinski paIzbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće ket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge
Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). neprofitne pravne osobe kojoj je Općina osnivač
Odlukom Općinskog vijeća kojom se raspisuju
izbori određuje se dan njihove provedbe.
Članak 8.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti
izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 može se kandidirati za člana vijeća, a ako bude izadana.
brana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna
Redovni izbori za vijeća raspisuju se svake četvrte je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvagodine.
ćanju dužnosti člana vijeća obavijestit Tajništvo Općine.
Članak 5.
Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata priPrijevremeni izbori za članove vijeća kojima je hvati obnašanje nespojive dužnosti, dužan je o tome
mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u obavijestit predsjednika vijeća u roku od 8 (osam)
roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.
dana od dana prihvaćanja dužnosti, a mandat mu
Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. ovog počinje mirovati protekom tog roka.
članka trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj
Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz st.1. i 2.
se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održa- ovog članka mandat miruje po sili zakona.
vanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član
neće održati.
vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju
prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani
Članak 6.
zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani zahtjev dužan je
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana prestanizborima počinje danom konstituiranja vijeća i tra- ka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje manje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o data prestati će 8 (osmog) dana od dana podnošenja
raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu sa pisanog zahtjeva.
ovom odlukom.
Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive
Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog vi- dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog
jeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog pred- članka, smatrati će se da mu mandat miruje iz osobsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati nih razloga.
samo poslove koji su neophodni za redovito i neČlan vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata
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staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva
iz st. 6. ovog članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne
može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka
mirovanja mandata, osmog dana od dana dostave
obavijesti predsjedniku vijeća.
Člana vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme
mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s
ovom odlukom.
Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po
sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno ovoj odluci.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća
na temelju prestanka mirovanja mandata može se
tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu
dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane
prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao
ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je
bila predlagatelj liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je
mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen određuju ga dogovorno, a ako
ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu
ili postignutom dogovoru političke stranke dužne su
obavijestit Tajništvo Općine.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani
kandidat s te liste.
Članak 9.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi poČlanu vijeća mandat prestaje prije isteka redovi- litičke stranke koja je nakon provedenih izbora britog četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučaje- sana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi
vima:
sljedeći neizabrani kandidat s liste.
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim
II. KANDIDIRANJE
Zakonom o općem upravnom postupku
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuČlanak 11.
no lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnoKandidiranje je postupak predlaganja kandidacijsti sudske odluke
skih lista od strane ovlaštenih predlagatelja.
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuOvlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su pođen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem litičke stranke i birači.
od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske prePredlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštisude
vati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno poseb- ako mu prestane prebivalište na području mje- nom zakonu.
snog odbora, danom prestanka prebivališta
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
Članak 12.
prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatPravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve
skom državljanstvu
političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj
- smrću
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izPisana ostavka člana vijeća podnesena na način bora.
propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka
Kandidacijske liste može predložiti jedna političtreba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije za- ka stranka te dvije ili više političkih stranaka.
kazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed
člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika kandidata na kandidacijskim listama na način prednajranije osam dana prije njezina podnošenja.
viđen njihovim statutom, odnosno posebnom odluOstavka podnesena suprotno stavku 1. podstavku kom donesenom na temelju statuta.
1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.
Političke stranke određuju na temelju odredbi
svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske
Članak 10.
liste.
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Članak 13.
Birači mogu predlagati kandidacijske liste:
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu
kandidacijsku listu za njenu pravovaljanost dužni su
prikupiti odgovarajući broj potpisa u zavisnosti od
broja birača odnosnog mjesnog odbora:
- 10 potpisa birača u mjesnom odboru do 100 stanovnika
- 25 potpisa birača u mjesnom odboru od 101 do
200 stanovnika
- 30 potpisa birača u mjesnom odboru do 201 do
300 stanovnika
- 50 potpisa birača u mjesnom odboru u mjesnom
odboru preko 300 stanovnika
Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po
redu potpisnika kandidacijske liste.

odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je „Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora __________“.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi
kandidat na listi.
Za svakog kandidata u prijedlogu kandidacijske
liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata,
nacionalnost, prebivalište datum rođenja, osobni
identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 15.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata
na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog
povjerenstva.
Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana
vijeća navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.
Uz prijedlog kandidacijske liste obvezno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1
zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima,
smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke
stranke, dvaju ili više političkih stranka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su
političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke

Članak 17.
Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost
predloženih kandidacijskih lista odnosno u skladu s
ovom odlukom.
Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane liste će rješenjem odbaciti odnosno odbiti.

Članak 16.
Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom
povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na
snagu odluke o raspisivanju izbora.
Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno ovoj odluci.
Članak 14.
Ako izborno povjerenstvo ocjeni da kandidacijPotpisi birača prikupljaju se na propisanom ska lista nije podnesena u skladu s ovom odlukom,
obrascu u koji se unose:
pozvati će podnositelja zahtjeva da u roku od 48 sati,
- Ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni
rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol uočene nedostatke.
predloženih kandidata,
Izborno povjerenstvo može podnositelju kandi- Ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće dacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje neosobne iskaznice birača i mjesto izdavanje te potpis dostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje
birača
od 48 sati.

Članak 18.
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim
pravovaljanim kandidacijskim listama.
Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste
te ime i prezime nositelja svake liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema
abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno
prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više stranaka predložilo zajednički kandidacijsku listu, ona će se unijeti
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na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke
stranke u prijedlogu.
Članak 19.
Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči
mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na
internetskim stranicama Općine sve pravovaljane
predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor
članova vijeća.
Članak 20.
Političke stranke koje su predložile prihvaćene
kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije
48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena
od strane izbornog povjerenstva. Za kandidacijsku
listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz st. 1 ovoga članka.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih
kandidata.
U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s
kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje,
izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. stavka 3. ove odluke.
Članak 21.
Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za
izbor u isto vijeće, izborno povjerenstvo će pozvati
tog kandidata da se u roku od 48 sati od isteka roka
za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.
Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste
s koje je kandidat iz stavka 1. ovog članka odustao da
listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.
Ako predlagatelj iz stavka 2. ovog članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupiti će u skladu
odredbom članka 17. ove odluke.
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ga predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisati će se s kandidacijske
liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed
ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata
koji je umro pomoče se za jedno mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će
se dopuniti na način određen stavkom 2. ovog članka, a nositelj liste postati će drugi po redu kandidat
naveden na kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovog članka objavljuje
se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće
izbori provode i na internetskim stranicama Općine
u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske
liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi
umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrati će se pravovaljanom.
Članak 23.
Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu
pod jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih
lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Članak 24.
Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u
19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno
predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu
kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih rezultata, neslužbenih izbora, izjava i intervjua sudionika
izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili
pisanih dijela.
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članka 25.
Članak 22.
Broj članova vijeća određuje se Statuom Općine
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi Tisno.
umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste,
politička stranka odnosno dvije ili više političkih
Članak 26.
stranaka koje su predložile kandidata i podnositelj
Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sukandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto nje- stavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora
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čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju pre- bornog povjerenstva moraju biti magistri pravne
bivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe struke.
glasovanje, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve
Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje
članove vijeća.
se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavČlanak 27.
nika većinske političke stranke, odnosno političkih
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika
imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% va- oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu
žećih glasova birača.
Općinskog vijeća.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o
kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastabroj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista vu izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni
dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se sastav izbornog povjerenstva ždrijebom na način da
članovi vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimal- će predstavnike stranaka rasporediti sukladno strani ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u načkom sastavu Općinskog vijeća.
vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko
Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjebrojčano najvećih rezultata, uključujući decimalne njuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili
ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih li- spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi
sta dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je po- članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava
stigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano i dužnosti.
najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog saAko su glasovi tako podIjeljeni da se ne može stava izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti
utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će jedne političke stranke, niti kandidati za članove vipripasti onoj listi koja je dobila najviše glasova.
jeća.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može
Članovi proširenog sastava izbornog povjerenutvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila mje- stva ne smiju biti kandidati za članove vijeća.
sto u vijeću ono će pripasti svakoj od tih lista.
U slučaju iz stavka 4. ovog članka, broj članova
Članak 31.
vijeća povećati će se te broj članova vijeća može biti
Izborno povjerenstvo:
paran.
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi
izbora za članove vijeća,
Članak 28.
- obavlja tehničke pripreme za obavljanje izbora
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kan- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju
didati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je kandidature za članove vijeća
određena lista dobila mjesta u vijeću.
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje
kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća
Članak 29.
- imenuje i raspušta biračke odbore za izbor člaTijela za provedbu izbora za članove vijeća su iz- nova vijeća
borno povjerenstvo i birački odbori.
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjeČlanovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora stima
imaju pravo na naknadu za svoj rad.
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova vijeća u skladu sa ovom odlukom,
Članak 30.
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračIzborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. kim mjestima,
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine pred- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
sjednik, potpredsjednik i četiri člana.
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora
Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje na- za članove vijeća
čelnik.
Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava izČlanak 32.
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Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i trajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik
i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje
većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka odnosno
stranke sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti
o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore,
njihov raspored odrediti će izborno povjerenstvo
ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena
u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupan broj svojih predstavnika
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova izbornom
povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja
izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne
prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove
biračkih odbora.
Izborno povjerenstvo imenovati će predsjednika
potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 5 dana prije održavanja izbora.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog
odbora ne smiju biti kandidati za članove vijeća, a
predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne
smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i
dužnosti.
V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 33.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na
biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu,
objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili trajnom korištenju političke stranke ili kandidata koji sudjeluje
na izborima te u prostorijama u kojima se poslužuju
ili konzumiraju alkoholna pića.
Biračka mjesta određuje izborno povjerenstvo
vodeći računa o broju birača koji će na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti te veličini
prostorije za glasovanje, na način da se glasovanje
bez teškoća može odvijati u vremenu određenom za
glasovanje.
Svako biračko mjesto ima redni broj.
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Članak 34.
Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim
pločama mjesnog odbora za čije se vijeća provode
izbori te na internetskim stranicama Općine koja su
biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana prije izbora.
Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj
biračkog mjesta, sjedište odnosno potpunu adresu s
naznakom prostora u kojem se nalazi te potpis pripadajućih ulica i trgova iz kojih birači glasuju na tom
biračkom mjestu.
Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne
može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti
pomiješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema
dolje da se ne vidi serijski broj listića.
Članak 35.
Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije jedan sat
prije početka glasovanja.
Birački odbor dužan je na svakom biračkom mjestu prije njegova otvaranja, na biračima vidljivom
mjestu, istaknuti oglas o svim prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste.
Na biračkom mjestu ne smije bit promidžbeni
materijal, ako niti u neposrednoj blizini biračkog
mjesta.
Birački odbor je dužan na prednju stranu svake
glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.
Članak 36.
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i nevladine
udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i
građanskih prava imaju pravo odrediti promatrače
koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
Na način određivanja promatrača, podnošenje
zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice
promatrača, promatranje rada biračkog odbora i izbornog povjerenstva te ovlasti izbornih tijela prema
promatračima na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Izborno povjerenstvo će obveznim uputama podobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača te na-
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Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten
osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme
glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.
Ako je nužno radi očuvanja reda i mira te radi
nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na
biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.
Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biračko
mjesto naoružan.

Članak 37.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu
glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
- naziv liste
- ime i prezime nositelja liste
- naputak o načinu glasovanja,
- serijski broj
Članak 42.
- pečat Općinskog vijeća
Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteKandidacijske liste navode se na glasačkom listi- ni član dužan je za svakog birača koji pristupi glaću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi sovanje utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u
kandidacijskih lista.
izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.
Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom
ispravo, sukladno posebnim zakonima.
Članak 38.
Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača,
Glasuje se smo za kandidacijske liste navedene na predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni
glasačkom listiću.
član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu dokaže
redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju potvrdom nadležnog državnog tijela.
se glasuje.
Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan
predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatČlanak 39.
ka iz popisa birača za to biračko mjesto.
Važeći glasački listić je onaj iz kojega na siguran i
nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijČlanak 43.
sku listu birač glasovao.
Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračNevažeći glasački listić je:
kom mjestu, član biračkog odbora biraču predaje
- nepopunjeni glasački listić,
glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upu- glasački listić popunjen na način da se ne može ćuje ga na mjesto glasovanja. Član biračkog odbora
sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu dužan je voditi računa o tome da se onemogući uvid
birač glasovao i
u serijski broj listića koji se predaje biraču.
- glasački listić na kome je birač glasovao za dvije
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga
ili više kandidacijskih lista.
što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati,
može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja
Članak 40.
je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaoGlasovanje traje neprekidno od sedam do devet- kružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
naest sati.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili
Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati, a bi- nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjeračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom sto može o tome obavijestiti izborno povjerenstvo
mjestu mora se omogućiti glasovanje.
najranije tri dana prije održavanja izbora ili birački
odbor na dan održavanja izbora.
Članak 41.
Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača
U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mje- za glasovanjem izvan biračkog mjesta predaju nadstu moraju biti stalno prisutan predsjednik biračkog ležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni
odbora ili njegov zamjenik te najmanje dva člana bi- materijal.
račkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje dva
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje
člana biračkog odbora.
dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u
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mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vo- broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu
deći računa o tajnosti glasovanja.
uz pomoć druge osobe,
Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji
- koliko je ukupno birača glasovalo,
pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invalidno- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista i
sti onemogućena pristupačnost biračkom mjestu na
- broj nevažećih glasačkih listića.
odgovarajući način se primjenjuje odredba stavka 5.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve
ovog članka.
druge činjenice koje su važe za glasovanje.
Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane
o radu biračkog odbora poimenično navesti glasova- primjedbe na zapisnik.
nje birača u smislu stavaka 2., 3. i 6., ovoga članka.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije dati potpisati
Članak 44.
zapisnik, o tome se u zapisniku stavlja službene biPo završenom glasovanju birački odbor će najpri- lješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisije prebrojati neupotrebljene glasačke listiće i staviti vanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora
ih u poseban omot koji će zapečatiti.
navede.
Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj
birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu,
Članak 46.
prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležZapisnik o radu i ostali izborni materijal binog tijela.
rački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkaNakon utvrđivanja broja birača koji su glasova- snije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.
li, birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije,
prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.
Članak 47.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića
O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja biZapisnik obvezno sadrži:
rača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po
- broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača
glasačkim listićima.
i priloženim potvrdama za glasovanje,
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića
- broj birača koji su glasovali,
utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broj bi- broj nevažećih glasačkih listića,
rača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska
glasačkim listićima.
lista.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića
Svaki član izbornog povjerenstva može dati priutvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja bi- mjedbe na zapisnik.
rača koji su glasovali, birački odbor odmah o tome
Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjeobavještava izborno povjerenstvo. Izborno povje- renstva.
renstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje
Ako član izbornog povjerenstva odbije potpisati
novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom bi- zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti službena
račkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potdana prvog glasovanja.
pisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član izbornog poRezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u vjerenstva navede.
roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.
Članak 48.
Članak 45.
Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborKad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na no povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na
biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježiti svim biračkim mjestima.
će:
- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i
Članak 49.
broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela,
Kada izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glaso- broj birača koji su pristupili glasovanju prema vanja za članove vijeća bez odgode će objaviti:
izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,
- broj birača upisanih u popis birača
- broj birača koji su glasovali izvan biračkog mje- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandista
dacijska lista,
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- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske
liste koji su izabrani za članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnih odbora za čija se vijeća izbori provode te na internetskim stranicama Općine Tisno.
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Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle
utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo
poništiti će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor
ponoviti.

Članak 54.
Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj
VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne
uprave u Šibensko- kninskoj županiji.
Članak 50.
Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem
Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući
izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu od dana primitka pobijanog rješenja.
Općine.
Ured državne uprave u Šibensko- kninskoj žuSredstvima za provedbu izbora u mjesnim odbo- paniji će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana
rima raspolaže izborno povjerenstvo.
primitka žalbe.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 55.
Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izborČlanak 51.
nog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidi- koje su propisane ovom odlukom.
ranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu
podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske
Članak 56.
liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmaNa podneske i rješenja u postupku po odredbama
nje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se ove odluke ne plaćaju se upravne pristojbe.
vijeće provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političIX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
kih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim
i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Članak 57.
Političke stranke će na temelju svojih statuta
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva općinski
odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnosite- načelnik ili osoba koju on ovlasti.
ljem prigovora.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvati će se u
roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata
Članak 52.
izbora.
Prigovor iz članka 51. ove odluke podnosi se izAko se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući ka 2. ovog članka, ovlašteni sazivač sazvati će novu
od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je konstitirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana
stavljen prigovor.
kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni
prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je do- sazivač sazvati će novu konstituirajuću sjednicu u
stavljen prigovor, odnosno od dana kada su dostav- nastavnom roku od 30 dana.
ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.
Konsitiuirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske
Članak 53.
liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista
Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovo- dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjedru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utje- nici predsjedati će prvi izabrani kandidat s liste koja
cale na rezultate izbora, poništiti će radnje i odrediti je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
da se u određenom roku, kojim mora omogućiti da
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predse izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje sjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna
ponove.
većina svih članova vijeća.
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Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka
2. i 3. ovoga članka, raspisati će se novi izbori.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 026-01/14-07.V/13
Članak 58.
URBROJ:2182/05-01/14-07.V/13
Danom stupanja na snagu ove odluke pre- U Tisnom, 14.travnja 2014.godine
staje važiti Statutarna odluka o osnivanju mjesnih
odbora i pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.:
03/02 ).
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

41.
Na temelju članka 10.stavka 1. Zakona o plaća- nici održanoj dana 14.travnja 2014.godine donosi,
ma u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o
Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
koeficijentima za obračun plaće
županije“ br. 05/13 ) na prijedlog Načelnika, Općinslužbenika i namještenika Općine Tisno
sko vijeće Općine Tisno na svojoj 7. redovnoj sjedČlanak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno (Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije br. 12/10, 8/11, 8/13 i 10/13) mijenja se članak 2. na način da isti sada glasi:
Koeficijenti iz članka 1. Ove Odluke iznose :
RADNO MJESTO
1.
Radna mjesta 1. kvalifikacijskog ranga
a.
Pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
b.
Pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode
c.
Tajnik Općine Tisno

KOEFICIJENT

2,34
2,34
2,34

2.

Radna mjesta 2. kvalifikacijskog ranga

2,16

3.

Radna mjesta 3. kvalifikacijskog ranga

2,15

4.

Radna mjesta 4. kvalifikacijskog ranga

2,14

5.

Radna mjesta 5. kvalifikacijskog ranga

2,13

6.
-

Radna mjesta 6. Kvalifikacijskog ranga
Viši stručni suradnik za proračun
Viši stručni suradnik za pravne poslove
Viši stručni suradnik

2,12
2,12
2,12

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO
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7.
-

Radna mjesta 7. Kvalifikacijskog ranga
Voditelj komunalnog i prometnog redarstva

1,72

8.
-

Radna mjesta 8.Kvalifikacijskog ranga
Stručni suradnik

1,56

9.
-

Radna mjesta 9.Kvalifikacijskog ranga
Komunalni i prometni redar- viši referent
10.

Radna mjesta 10.Kvalifikacijskog ranga

Broj 3

Strana 27

1,55

1,54

11. Radna mjesta 11.Kvalifikacijskog ranga
Administrativni tajnik
Knjigovodstveni referent
Domar

1,45
1,45
1,27

12. Radna mjesta 12.Kvalifikacijskog ranga

1,27

13. Radna mjesta 13.kvalifikacijskog ranga
- Pomoćni radnik u komunalnom redarstvu

1,12

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa: 119-01/14-07.V/14
Urbroj: 2182/05-01/14-07.V/14
U Tisnom, 14.travnja 2014.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

42.
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13 i 158/13) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije« broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na
svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj 14.travnja 2014.
godine, donosi

"Članak 22.
Organizator parkiranja uz suglasnost odnosno
odobrenje Općinskog načelnika određuje lokacije i
korisnike rezerviranih parkirališnih mjesta, te odlučuje o naplati na tim mjestima.
Rezervirana parkirališna mjesta odobravaju se po
zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.
Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti
državnim tijelima, sudbenoj vlasti, tijelima jedinica
ODLUKU o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa i korištenju lokalne i područne (regionalne) samouprave, veleposlanstvima, konzulatima, pravnim i fizičkim osoparkirališta na području Općine Tisno
bama.
Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebČlanak 1.
no označeno.
Mijenja se i dopunjuje članak 22. Odluke o ureZa horizontalnu signalizaciju rezerviranoga parđenju prometa i korištenju parkirališta na području kirališnog mjesta koristi se žuta boja.
Općine Tisno, te isti sada glasi:
Lokacije za autotaksi stajališta i broj stajališnih
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mjesta po lokacijama su utvrđeni kako slijedi:
1. Tisno:
a) Trg dr.Šime Vlašića – 2 mjesta (otočni parking
pored Hotela Borovnik, na čelu-prva dva)
b) Velika Rudina – 3 mjesta (uz zelene parkove, s
vanjske strane, uz obalnu prometnicu)
c) Istočna gomilica – 3 mjesta (uz autobusno stajalište).
2. Jezera:
a) Obala Sv.Ivana – 2 mjesta (uz križanje Obale
Sv.Ivana i Trga Rudina, uz zeleni park na obali)
3. Betina:
a) Trg na moru – 2 mjesta (uz obalnu šetnicu),
b) Prosika – uvala Porat – 10 mjesta (uz desni rub
prometnice k.č.23556 k.o.Murter-Betina (do mora),

43.
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u predjelu ispred k.č.13632/1 k.o.Murter-Betina).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Općine Tisno”.
Klasa: 211-01/14-07.V/15
Ur.Broj: 2182/05-01/14-07.V/15
Tisno, 14.travnja 2014.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), a sukladno odredbama članka 10. Odluke o
autotaksi prijevozu („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije 5/13), Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici održanoj dana
14.travnja 2014.g. donosi

vanje novih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Općine Tisno sukladno Odluci o autotaksi prijevozu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije 5/13).

O D L U K U o raspisivanju javnog poziva
za dostavu dokumentacije za izdavanje
novih dozvola za obavljanje autotaksi
prijevoza na području Općine Tisno

Klasa: 340-01/14-07.V/16
Ur. broj: 2182/05-01/14-07.V/16
Tisno, 14.travnja 2014.godine

Članak 1.
Odobrava se Načelniku Općine Tisno raspisivanje javnog poziva za dostavu dokumentacije za izda-

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v. r.

44.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj O D L U K U o imenovanju ulice u Općini
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije 02/11) Općinsko vijeće Općine
Članak 1.
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, ime14. travnja 2014.godine, donosi,
nuje se nova ulica koja nosi naziv „ Vlašići „.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO
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Članak 2.
Imenovana ulica čini dio od čest.zem 7923/2, prema sjeveru do čest. zem 7760/13 k.o Tisno, te istočno do čest.zem 7891/5 k.o Tisno.
Članak 3.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:
- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014.
god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine
Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni
dio.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa: 015-08/14-07.V/18
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/18
Tisno, 14.travnja 2014.godine
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem
je sadržano da od čest.zem 7923/2, prema sjeveru
do čest. zem 7760/13 k.o Tisno, te istočno do čest.
zem 7891/5 k.o Tisno, u naselju Dubrava kod Tisna,
a koji dio nema službeno određen naziv ulice iako
se na tom predjelu nalaze objekti čiji stanovnici su
u nekoliko navrata izrazili želju da imaju kućni broj
što im bi olakšalo različita administrativna postupanja, potrebno je izvršiti imenovanje predmetne ulice. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno
utvrđeno je da ista nije do sada imenovana.
Obzirom da je navedeni predio poznat pod narodnim nazivom Vlašići predlaže se da se ulica imenuje upravo nazivom „Vlašići „.

45.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br.: 02/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
14. travnja 2014.godine, donosi,

O D L U K U o redefiniranju ulice u
Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna

zu:

Imenovana ulica označena je na grafičkom prika-

- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014.
god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine
Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni
dio.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, rede- Klasa: 015-08/14-07.V/19
finira se postojeća ulica koja nosi naziv„ Špadine II „ Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/19
Tisno, 14.travnja 2014.godine
Članak 2.
Imenovana ulica čini dio od račve ulica Meštrovi
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
i ulice Put Jandrića (čestice oznake 7934/2 k.o Tisno)
do čest. zem. 8907 k.o Tisno.
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
Članak 3.
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do čest. zem. 8907 k.o Tisno. u naselju Dubrava kod
Tisna, a koji dio naselja ima službeno određen naNa prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je ziv, potrebno je izvršiti redefiniranje predmetne ulisadržano da dio naselja od račve ulice Meštrovi i uli- ce. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno
ce Put Jandrića (čestice oznake 7934/2 k.o Tisno) utvrđeno je da ista posjeduje naziv „Špadine II“.

46.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 02/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
14. travnja 2014.godine, donosi,

O D L U K U o imenovanju ulice u Općini
Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, imenuje se nova ulica koja nosi naziv „ Put Jandrića „.
Članak 2.
Imenovana ulica čini dio od račve ulice Meštrovi i ulice Špadine II (čestice oznake 7934/2) do čest.
oznake 588 k.o Tisno.
Članak 3.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:
- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014.
god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa: 015-08/14-07.V/20
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/20
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je
sadržano da dio od račve ulice Meštrovi i ulice Špadine II (čestice oznake 7934/2) do čest. oznake 588
k.o Tisno, u naselju Dubrava kod Tisna, a koji dio
nema službeno određen naziv ulice iako se na tom
predjelu nalaze objekti čiji stanovnici su u nekoliko
navrata izrazili želju da imaju kućni broj što bi im
olakšalo različita administrativna postupanja, potrebno je izvršiti imenovanje predmetne ulice. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je da ista nije do sada imenovana.
Obzirom da je navedeni predio poznat pod narodnim nazivom Put Jandrića predlaže se da se ulica
imenuje upravo nazivom „Put Jandrića „.

47.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj 14. travnja 2014.godine, donosi,
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na poO D L U K U o redefiniranju ulice u
dručju Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
kninske županije br: 02/11) Općinsko vijeće Općine
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Članak 1.
objave u Službenom glasnik Općine Tisno.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, redefinira se postojeća ulica koja nosi naziv „ Meštrovi „ Klasa: 015-08/14-07.V/21
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/21
Članak 2.
Tisno, 14.travnja 2014.godine
Imenovana ulica čini dio od čest. zem. 9975/1 k.o
Tisno, do račve ulice Put Jandrića i ulice Špadine II
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
(do čestice oznake 7934/2 k.o Tisno.)
Predsjednik:
Članak 3.
Petar Jakovčev v.r.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:
- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014.
O B R A Z L O Ž E NJ E
god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će sadržano da dio naselja od čest. zem. 9975/1 k.o Tise potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine sno, do račve ulice Put Jandrića i ulice Špadine II, (do
Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni čestice oznake 7934/2 k.o Tisno.) u naselju Dubrava
dio.
kod Tisna, a koji dio naselja ima službeno određen
naziv , potrebno je izvršiti redefiniranje predmetne
Članak 4.
ulice. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine TiOva odluka stupa na snagu osmog dana od dana sno utvrđeno je da ista posjeduje naziv „Meštrovi“.

48.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br:02/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
14. travnja 2014.godine, donosi,

O D L U K U o imenovanju ulice u Općini
Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, imenuje se nova ulica koja nosi naziv „ Frkići„.
Članak 2.
Imenovana ulica proteže se okomito sjever - jug
od čest.zem 7860 na do čest.zem. 7930/7 k.o Tisno.

god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa: 015-08/14-07.V/22
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/22
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
PREDSJEDNIK:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E

Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem
Članak 3.
je sadržano da se novoimenovana ulica proteže
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu: okomito sjever – jug od čest.zem 7860 do čest.zem.
- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014. 7930/7 k.o Tisno.. u naselju Dubrava kod Tisna, a
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koji dio nema službeno određen naziv ulice iako se
na tom predjelu nalaze objekti čiji stanovnici su u
nekoliko navrata izrazili želju da imaju kućni broj
što im bi olakšalo različita administrativna postupanja, potrebno je izvršiti imenovanje predmetne uli-

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

ce. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno
utvrđeno je da ista nije do sada imenovana.
Obzirom da je navedeni predio poznat pod narodnim nazivom Frkići predlaže se da se ulica imenuje upravo nazivom „Frkići „.

49.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije»,
broj 5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima
i postupku za određivanje imena ulica i trgova na
području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br. 02/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
14. travnja 2014.godine, donosi,

O D L U K U o imenovanju ulice u Općini
Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, dosadašnji naziv „REŠKOVI“ ukida se te se imenuje
nova ulica koja nosi naziv „ Reškovi II„.

sno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasnik Općine Tisno.
Klasa: 015-08/14-07.V/23
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/23
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E

Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je
Članak 2.
sadržano da dio naselja od čest.zem 7760/28 do čest.
Imenovana ulica čini dio od čest.zem 7760/13 do zem 9178/31 k.o Tisno., u naselju Dubrava kod Tičest.zem 9178/31 k.o Tisno.
sna, a koji dio nema službeno određen naziv ulice
iako se na tom predjelu nalaze objekti čiji stanovnici
Članak 3.
su u nekoliko navrata izrazili želju da imaju kućni
Imenovana ulica označena je na grafičkom pri- broj što im bi olakšalo različita administrativna pokazu:
stupanja, potrebno je izvršiti imenovanje predmetne
- preris katastarskog plana od 10. travnja 2014. ulice. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tigod. KLASA: 935-06/14-01/1202, URBROJ: 541-24- sno utvrđeno je da ista nije do sada imenovana.
02/6-14-2.
Obzirom da je navedeni predio poznat pod naGrafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će rodnim nazivom Reškovi predlaže se da se ulica
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Ti- imenuje upravo nazivom „Reškovi II „.

50.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj 14. travnja 2014.godine, donosi,
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na poO D L U K U o redefiniranju ulice u
dručju Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
kninske županije br. 02/11) Općinsko vijeće Općine
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Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, rede- Klasa: 015-08/14-07.V/24
finira se postojeća ulica koja nosi naziv „ Strunjini„. Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/24
Tisno, 14.travnja 2014.godine
Članak 2.
Imenovana ulica čini dio od čest.zem 9178/31 do
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
čest. zem. 9178/21 k.o Tisno.
Predsjednik:
Članak 3.
Petar Jakovčev v.r.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:
- preris katastarskog plana od 10. travnja 2014.
O B R A Z L O Ž E NJ E
god. KLASA: 935-06/14-01/1202, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će sadržano da dio naselja od čest.zem 9178/31 do čest.
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Ti- zem. 9178/21 k.o Tisno, u naselju Dubrava kod Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio. sna, a koji dio naselja ima službeno određen naziv,
potrebno je izvršiti redefiniranje predmetne ulice.
Članak 4.
Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana utvrđeno je da ista posjeduje naziv „Strunjini“.
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

51.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br.:02/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
14. travnja 2014.godine, donosi,

O D L U K U o redefiniranju ulice u
Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, redefinira se postojeća ulica koja nosi naziv „ Vodanovi„.
Članak 2.
Imenovana ulica čini dio od čest. zem. 7891/5, do
čest. zem. 9975/1 k.o Tisno.
Članak 3.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:
- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014.
god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će

se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine
Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni
dio.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa: 015-08/14-07.V/25
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/25
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je
sadržano da dio naselja od čest. zem. 7891/5 do čest.
zem. 9975/1. u naselju Dubrava kod Tisna, a koji dio
naselja ima službeno određen naziv , potrebno je izvršiti redefiniranje predmetne ulice. Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je da
ista posjeduje naziv „Vodanovi“.
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52.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibenskokninske županije br.02/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
14. travnja 2014.godine, donosi,

O D L U K U o imenovanju ulice u Općini
Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, dosadašnji naziv „REŠKOVI“ ukida se te se imenuje
nova ulica koja nosi naziv „ Reškovi I„.
Članak 2.
Imenovana ulica čini dio od čest.zem 8907 do
čest.zem. 8963/2 k.o Tisno.

zu:

Članak 3.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prika-

- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014.
god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-2402/6-14-2.
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
Klasa: 015-08/14-07.V/26
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/26
Tisno, 14.travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem
je sadržano da dio naselja od čest.zem 8907 do čest.
zem. 8963/2 k.o Tisno, u naselju Dubrava kod Tisna,
a koji dio nema službeno određen naziv ulice iako
se na tom predjelu nalaze objekti čiji stanovnici su
u nekoliko navrata izrazili želju da imaju kućni broj
što im bi olakšalo različita administrativna postupanja, potrebno je izvršiti imenovanje predmetne ulice
(obzirom na dosada nejasne nazive). Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je da
ista nije do sada imenovana.
Obzirom da je navedeni predio poznat pod narodnim nazivom Reškovi predlaže se da se ulica
imenuje upravo nazivom „Reškovi I „.

53.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno definira se postojeća ulica koja nosi naziv „ Krnići„.
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
Članak 2.
postupku za određivanje imena ulica i trgova na poImenovana ulica čini dio od državne ceste D59
dručju Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- čest.zem 9968/1 do čest.zem. 7815/1k.o Tisno.
kninske županije br.02/11) Općinsko vijeće Općine
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
Članak 3.
14. travnja 2014.godine, donosi,
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:
- preris katastarskog plana od 10. travnja 2014.
god.
KLASA: 935-06/14-01/1202, URBROJ: 541-24O D L U K U o redefiniranju ulice u
Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna 02/6-14-2.
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine TiČlanak 1.
sno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, re-
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Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je
Klasa: 015-08/14-07.V/27
sadržano da dio naselja od državne ceste D59 čest.
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/27
zem 9968/1 do čest.zem. 7815/1k.o Tisno, u naselju
Tisno, 14.travnja 2014.godine
Dubrava kod Tisna, a koji dio naselja ima službeno određen naziv, potrebno je izvršiti redefiniranje
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO predmetne ulice. Uvidom u evidenciju ulica i trgoPredsjednik: va Općine Tisno utvrđeno je da ista posjeduje naziv
Petar Jakovčev v.r. „Krnići“.

54.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Ti5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i sno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.
postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Tisno ( Službeni vjesnik ŠibenskoČlanak 4.
kninske županije br. 02/11) Općinsko vijeće Općine
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
14. travnja 2014.godine, donosi,
Klasa: 015-08/14-07.V/28
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/28
O D L U K U o redefiniranju ulice u
Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna Tisno, 14.travnja 2014.godine
Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, redefinira se postojeća ulica koja nosi naziv „ Špadine I„.
Članak 2.
Imenovana ulica čini dio od čest.zem 8963/2 do
čest.zem 9094 k.o Tisno.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
O B R A Z L O Ž E NJ E

Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem
je sadržano da dio naselja od čest. zem. 8963/2 k.o
Članak 3.
Tisno, do čest.zem 9094 k.o Tisno, a koji dio naseImenovana ulica označena je na grafičkom prikazu: lja ima službeno određen naziv, potrebno je izvršiti
- preris katastarskog plana od 9. travnja 2014. redefiniranje predmetne ulice. Uvidom u evidenciju
god. KLASA: 935-06/14-01/1188, URBROJ: 541-24- ulica i trgova Općine Tisno utvrđeno je da ista posje02/6-14-2.
duje naziv „Špadine I“.

55.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno Tisno, na svojoj 7. redovnoj sjednici, održanoj dana
(«Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije», broj 14. travnja 2014.godine, donosi,
5/13) i članka 12. Odluke o načelima,kriterijima i
postupku za određivanje imena ulica i trgova na poO D L U K U o redefiniranju ulice u
dručju Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna
kninske županije br.02/11) Općinsko vijeće Općine
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Članak 1.
U Općini Tisno, naselje Dubrava kod Tisna, rede- Klasa: 015-08/14-07.V/29
finira se postojeća ulica koja nosi naziv „ Kapela „
Ur.br.:2182/05-01/14- 07.V/29
Tisno, 14.travnja 2014.godine
Članak 2.
Imenovana ulica čini obuhvat od kružnog toka
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
- državne ceste D 8 (čest.zem.10040 k.o Tisno) do
čest. zem. 7923/2 k.o Tisno.
Predsjednik:
Petar Jakovčev v.r.
Članak 3.
Imenovana ulica označena je na grafičkom prikazu:
O B R A Z L O Ž E NJ E
- preris katastarskog plana 10. travnja 2014. god.
KLASA: 935-06/14-01/1202, URBROJ: 541-24-02/6Na prijedlog MO Dubrava kod Tisna, u kojem je
14-2.
sadržano da dio naselja od kružnog toka - državne
Grafički prikazi iz stavka 1. ovog članka ovjerit će ceste D 8 (čest.zem.10040 k.o Tisno) do čest. zem.
se potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Ti- 7923/2 k.o Tisno, u naselju Dubrava kod Tisna, a
sno, te se prilažu ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio. koji dio naselja ima službeno određen naziv ulice
, potrebno je izvršiti redefiniranje predmetne ulice.
Članak 4.
Uvidom u evidenciju ulica i trgova Općine Tisno
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana utvrđeno je da ista posjeduje naziv „Kapela“.
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

56.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno boravišne pristojbe za 2013.godinu.
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.
5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 7.
Članak 2.
redovnoj sjednici održanoj dana 14. travnja 2014.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
godine , donosi
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

O D L U K U o usvajanju molbe za
kompenzaciju komunalnih rashoda TZ
mjesta Jezera
Članak 1.
Usvaja se molba za kompenzaciju komunalnih
rashoda TZ mjesta Jezera u iznosu od 40.564,92
kune, te im se priznaje umanjenje obveze s temelja

Klasa: 401-01/14- 07.V/35
Ur.broj:2182/05-01/14-07.V/35
U Tisnom, 14. travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

57.
Na temelju članka 4. st.1 Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110(04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84711, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13),
članka 387 st.2 i članka 388 Zakona o trgovačkim društvima ( NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,
107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13)

i članka 35 st.5 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) te
članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 05/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na 7. redovnoj sjednici održanoj dana
14. Travnja 2014.godine donosi,

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

O D L U K U dopuni Odluke o osnivanju
trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o., Tisno
Članak 1.
U članku 4. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti («Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 07/10 i 03/11) iza točke
„ – turističke usluge u ostalim oblicima turističke
ponude“ dodaju se slijedeće točke: „
- druga obrada otpada
- oporaba otpada
- posredovanje u gospodarenju otpadom
- prijevoza otpada
- sakupljanje i prikupljanje otpada

22. svibnja 2014.
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- trgovanje otpadom
- zbrinjavanje otpada
- gospodarenje otpadom
- ispitivanje i analiza otpada. „
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „ Službenom glasniku Općine Tisno.“
KLASA : 363-02/14-07.V/40
UR.BROJ : 2182/05-01/14-07.V/40
Tisno, 14. travnja 2014.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik :
Petar Jakovčev v.r.

58.
Na temelju članka 20. i 22. Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine» broj 33/12) i članka 32.
Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko
– kninske županije« broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj
dana 16.prosinca 2013.godine donosi slijedeći,

PROGRAM socijalnih potreba Općine
Tisno za 2014. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Općina Tisno u svom Proračunu po Zakonu je
dužna osigurati sredstva za potrebe socijalne skrbi u
visini 5% svojih prihoda.
Ovim se programom utvrđuju oblici kojima će se
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih
životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i
osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji
ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te iskaz
financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2014.
godini.
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog
statusa osobe koja ostvaruje pravo na pomoć.
Za realizaciju Programa predviđa se iznos od
450.000,00kn

Članak 2.
Pomoć stimulacijskog karaktera, a koja je propisana odredbama članka 1. Ovog Programa osiguravati će se isključivo korisnicima koje su državljani
Republike Hrvatske s prebivalištem i boravkom na
području Općine Tisno u trajanju od najmanje tri
godine računajući od dana podnošenja zahtjeva.
II. OBLICI POMOĆI
Članak 3.
POMOĆI U NOVCU
1. Jednokratne novčane pomoći
- Jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera
roditeljima: za prvorođeno dijete u obitelji
3.000,00kn, drugorođeno dijete 5.000,00 kn te
treće i svako slijedeće rođeno 7.000,00 kn.
- Jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera
za novosklopljeni brak : 1.000,00 kn
Za osiguranje navedenih oblika pomoći proračunom se osigurana sredstva u ukupnom iznosu od
150.000,00 kn
2. Pogrebni troškovi
Pomoć za pokop umrlih osoba na području Općine Tisno, nepoznatog identiteta te pokop članova
socijalno ugroženih obitelji.
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Za podmirenje pogrebnih troškova osigurana su
sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

Jednokratna novčana pomoć u naravi osim paketa pomoći odobrava se i u slučajevima kada se
pomoć u novcu ne koristi namjenski, odnosno po3. Podmirenje troškova ogrijeva
stoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti
Podmirenje troškova ogrijeva se odobrava kori- namjenski.
snicima socijalne skrbi, samcu ili obitelji, koji se
griju na drva.
Za podmirenje pomoći u naravi osigurana su
sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.
Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva se odobrava iz Proračuna Šibensko-kninske županije, u
Članak 4.
ukupnom iznosu od 150.000,00 kn
Jednokratne novčane pomoći i sredstava za
podmirenje troškova ogrijeva će se uplaćivati na
4. Ostali oblici pomoći
osobne račune korisnika, dok će se pomirenje poOsim navedenih oblika pomoći Općina Tisno grebnih troškova osigurati direktnim plaćanjem rasudjeluje u osiguranju i drugih oblika pomoći:
čuna dobavljačima usluga.
- novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženog stanovništva
Članak 5
- sufinanciranje režijskih i drugih troškova inSredstva namijenjena za osiguranje socijalnih
valida Domovinskog rata
potreba temeljem ovog programa planirana su za
- pomoć roditeljima lošijeg socijalnog i materi- 2014. godinu, a obim i dinamika njihove isplate zajalnog statusa, korisnicima usluga
visit će od proračunskih mogućnosti.
dječjeg vrtića u subvencioniranju do ekonomske cijene
Članak 6.
- novčana pomoć za socijalno ugroženo stanovNačelnik Općine Tisno će posebnom odlukom
ništvo za potrebe dugotrajnog liječenja,
odrediti koje je isprave korisnik dužan priložiti radi
- sufinanciranje troškova školovanja učenicima i ostvarenja prava koja mu pripadaju prema ovom
studentima slabijeg imovinskog stanja
Programu.
- novčane pomoći stanovništvu koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti
Članak 7.
- podmiriti neke osnovne životne potrebe nastale
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od
školovanjem djeteta, bolešću ili smrću člana obitelji, dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninelementarnom nepogodom i sl.
ske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.
godine .
Za podmirenje ostalih oblika pomoći osigurana
su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn. Klasa: 550-02/13- 05.V/41
Ur.broj: 2182/05-01/13-05.V/41
POMOĆ U NARAVI
Tisno, 16.prosinca 2013.godine
Jednokratna pomoć u naravi sastoji se od paketa
pomoći ( hrana i higijenske potrepštine )
Socijalno ugroženim i nemoćnim, koja će se dijeliti u suradnji sa Župnim uredima naselja Općine
Tisno.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik
Petar Jakovčev v.r.
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II.
NAČELNIK
3.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne Novine broj: 86/08 i 61/11), članka 42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik
Šibensko- kninske županije broj: 05/13) i članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 74/10), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Općine
Tisno, načelnik Općine Tisno, dana 15. travnja 2014.godine donosi,

P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Općine Tisno
Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 6/11, ) mijenja se na način da se u članku 11. stavak 2. točka 3. mijenja se i glasi:
UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE TE
KOMUNALNE POSLOVE
Red.broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

1.

PROČELNIK

I.

Podkategorija

Razina

Klasifikacijski
rang

Broj izvršitelja

1.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

magistar struke ili stručni specijalist
arhitekture, građevinskog, prometnog ili
pravnog smjera
najmanje 5 godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine potrebne za
uspješno upravljanje
poznavanje rada na PC – u
položen državni stručni ispit

Rukovodi radom upravnog odjela, pravnim, prostornim i komunalnim
poslovima iz djelokruga Općine Tisno, pomaže načelniku u donošenju
odluka iz njegovog djelokruga, vrši poslove prijama i razgovora sa strankama
s kojima je spriječen razgovor vršiti načelnik odnosno donačelnik, vodi
brigu o materijalno – tehničkim pretpostavkama poslovanja, koordinira rad
djelatnika te raspoređuje radne zadatke unutar upravnog odjela, obavlja
nadzor nad radom djelatnika odjela, donosi akte u okviru svojih ovlaštenja,
obavlja poslove iz područja prostornog i urbanističkog uređenja i planiranja,
komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prometa i veza, uređenja i održavanja
naselja, vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša, javnih površina i putova,
poslove komunalnog nadzora, koordinira rad geodetskih poslova, poslova u
svezi osiguravanja uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti
za Općinu Tisno, osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnost,
upravlja imovinsko-pravnim poslovima za Općinu Tisno i priprema prijedloge
vezane za gospodarenje općinskom imovinom, koordinira poslove iz područja
poljoprivrede, vodi brigu o djeci predškolskog odgoja, kulture, športa,
informiranja, zdravstva i socijalne skrbi i vatrogastva, priprema nacrte odluka
iz nadležnosti odjela, pravne i tehničke poslove vezane uz javnu nabavu,
poslove vezane uz programe održavanja i gradnje komunalne infrastrukture,
poslove vezane uz organizaciju sakupljanja i odvoza otpada, poslove
praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za
financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih
subjekata u suradnji s drugim Odjelima Općine, obavlja i druge poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine koji su mu stavljani u djelokrug zakonom,
odnosno općim aktom Općinskog vijeća i Općinskog Načelnika.
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Red.broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

2.

VIŠI STRUČNI
SURADNIK

II.

Podkategorija

Razina

Klasifikacijski
rang

Broj izvršitelja

6.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

magistar struke ili stručni specijalist
prirodnih znanosti
najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na PC-u

Obavlja poslove savjetovanja pročelnika ovog odjela i načelnika u vezi
zaštite okoliša, ekologije, sustav odvodnje, recikliranje otpada. Priprema
projekte i razvojne programe vezane za poljoprivredu, akvakulturu,
energetsku učinkovitost, gospodarenje otpadom. Također priprema projekte
namijenjene dobivanju sredstava iz pretpristupnih fondova EU (IPARD, IPA)

Red.broj

3.

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

VODITELJ
KOMUNALNOG
I PROMETNOG
REDARSTVA

Podkategorija

Razina

I.

Klasifikacijski
rang

Broj izvršitelja

7.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik struke tehničkog ili društvenog
smjera
najmanje 4 godine radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine potrebne za
uspješno upravljanje
poznavanje rada na PC – u
položen državni stručni ispit

Obavlja nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu, te
prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama, sankcionira aktivnosti koje
predstavljaju remećenje komunalnog i prometnog reda, vrši nadzor te evidentira
bespravne zahvate i radnje na području Općine Tisno i proslijeđuje zatečeno
stanje odnosno zatečene mjerodavnim inspekcijama, izvršava i vrši nadzor
nad provedbom svih ostalih općih akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih i
prometnih djelatnosti gdje je to općim aktima propisano, provodi nadzor nad
svim djelatnostima i poslovima sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu, donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama
radnje u svrhu održavanja komunalnog i prometnog reda, izriče mandatne
kazne, izdaje prekršajne naloge, predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
provodi izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim i prometnim poduzećima,
surađuje sa općinskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene prometnog
redarstva te Odluke o komunalnom redu, vrši premjer objekata i dostavlja
podatke referentu zaduženom za komunalne i druge naknade, predlaže mjere
za unapređenje stanja u domeni komunalnih i prometnih djelatnosti, sudjeluje
u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u
cilju poboljšanja poslovanja, skrbi o redovitom održavanju voznog parka ako
to nije dano nekom drugom djelatniku u opis poslova, obavlja i druge poslove
koje mu povjeri načelnik Općine Tisno i pročelnik ovog Upravnog odjela.

Red.broj

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

Podkategorija

4.

STRUČNI
SURADNIK

III

Stručni suradnik

Potrebno stručno znanje

Razina

Klasifikacijski
rang

Broj izvršitelja

8

1

Opis poslova radnog mjesta

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

sveučilišni prvostupnik struke ili
stručni prvostupnik struke
ekonomije za
informatički menadžment,
informatičkog
smjera, ili drugog odgovarajućeg tehničkog
smjera
najmanje tri godine radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
vještine poslovnog komuniciranja
izvrsno poznavanje rada na računalu

* temeljem članka 124. stavka 3.
Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 86/08) službenici i namještenici koji
imaju za jedan stupanj stručnu spremu nižu
od stručne spreme koja je propisana za radno
mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja
na snagu spomenutoga Zakona, mogu i dalje
obavljati poslove koji odgovaraju poslovima
radnog mjesta na kojem su zatečeni ako na
dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju
najmanje deset godina radnog staža
Red.broj

5.

Naziv radnog
mjesta
KOMUNALNI
I PROMETNI
REDAR

22. svibnja 2014.

Podkategorija

III

viši
referent

Sveučilišni prvostupnik prometne
struke-cestovnog
smjera
ili
stručni
prvostupnik prometne struke- cestovnog
smjera
Najmanje jedna godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima
Poznavanje rada na PC-u
Položen
ispit
o
stručnoj
osposobljenosti za obavljanje poslova
prometnog redara
Položen državni stručni ispit
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Obavlja tehničke poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova
uređenja i zaštitu okoliša, tehničke poslove vezane za javnu nabavu,
tehničke poslove za provođenje postupka davanja koncesijskih odobrenja na
pomorskom dobru te davanja koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti,
tehničke poslove na pripremanju odluka i akata za sjednice Općinskog vijeća te
njihovu objavu, vrši obračun komunalnog doprinosa , obavlja administrativne
poslove za pročelnika ovog odjela, kontaktira unutar i izvan upravnog tijela
sa strankama te drugim stručnim službama županije i ureda državne uprave i
stručnim pravnim osobama vezanim za prostorno uređenje, obavlja tehničke
poslove na projektima koji se vode u okviru ovog odjela, prati propise i zakone
vezane za prostorno planiranje, uređenje, komunalno gospodarstvo i pomorsko
dobro, nove tehnologije i saznanja iz područja informatike te obavlja druge
poslove po nalogu načelnika i pročelnika ovog Upravnog odjela.

Kategorija

Potrebno stručno znanje

Broj 3

Razina

Klasifikacijski
rang

Broj izvršitelja

9.

1

Opis poslova radnog mjesta
Izvršava i odgovorno provodi odredbe odluke o komunalnom redu, te odredbe
prema zakonu o sigurnosti prometa na cestama (u području svog djelovanja),
provodi sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog i
prometnog reda, vrši nadzor te revidira bespravne zahvate i radnje na području
Općine Tisno i prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečene mjerodavnim
inspekcijama i institucijama, izvršava i vrši nadzor nad provedbom svih
ostalih općih akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih i prometnih djelatnosti
gdje je to općim aktima propisano, provodi nadzor nad svim djelatnostima
i poslovima sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te
prekršitelje prijavljuje nadležnim tijelima, donosi rješenja kojima nalaže
fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog i
prometnog reda, izdaje rješenja kojima se odobravaju zahvati (radovi) u
smislu zaposjedanja i prekopavanja na javnim prostorima, izriče mandatne
kazne, izdaje prekršajne naloge, predlaže pokretanje prekršajnog postupka ,
provodi izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim i prometnim poduzećima,
surađuje s općinskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene prometnog
redarstva te Odluke o komunalnom redu, vrši premjer objekata i dostavlja
podatke referentu zaduženom za komunalne i druge naknade, predlaže izradu
prometnih i komunalnih projekata te predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u
domeni komunalnih i prometnih djelatnosti, u suradnji sa upravnim odjelom za
financije i javne prihode sudjeluje u provedbi postupka bagatelne nabave roba
i usluga, sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže
njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja, skrbi o redovitom održavanju
voznog parka ako to nije nekom drugom djelatniku u opisu poslova, obavlja
i druge poslove koje mu povjeri načelnik Općine Tisno i pročelnik ovog
Upravnog odjela.
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POMOĆNI
RADNIK U
KOMUNALNOM
REDARSTVU

IV.

13.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

srednja stručna sprema (tehničkog
ili društvenog smjera) ili niža stručna sprema
organizacijske sposobnosti
komunikacijske vještine potrebne za
uspješno organiziranje poslova

Obavlja nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu,
evidentira aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda, vrši
nadzor te evidentira bespravne zahvate i radnje na području Općine Tisno
i prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečene mjerodavnim inspekcijama,
vrši nadzor prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te svih
ostalih općih akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih djelatnosti gdje je to
općim aktima propisano, vrši premjer objekata i dostavlja podatke referentu
zaduženom za komunalne i druge naknade, skrbi o redovitom održavanju
voznog parka, vodi brigu o inventaru i opremi u vlasništvu Općine Tisno,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik ovog Upravnog
odjela.

Red.broj

Podkategorija

6.

Naziv radnog
mjesta

Kategorija

DOMAR

IV.

II.

Razina
1.

Klasifikacijski
rang

Broj izvršitelja

11.

1

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

srednja stručna sprema (tehničkog
ili društvenog smjera)
vozačka dozvola B- kategorije
organizacijske sposobnosti

Obavlja poslove rukovanja, nadzora i tekućeg održavanja prostorija, opreme
i instalacija te postrojenja kotlovnice sportske dvorane u Tisnom, obavlja
poslove nadzora nad postrojenjem kotlovnice i drugim uređajima za grijanje,
obavlja različite popravke, poslove uređenja objekta sportske dvorane i njezina
okoliša, vrši nadzor i kontrolu nad obavljanjem radova održavanja i servisa,
brine o ispravnim funkcioniranju i korištenju sportskog terena, parkirališta,
sanitarnih čvorova i drugih rekvizita kao i opreme, predlaže plan nabave
materijala i rezervnih dijelova na objektu sportske dvorane, obavlja druge
poslove po nalogu načelnika i pročelnika ovog Upravnog odjela i odgovoran
je za svoj rad

Članak 2.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Općine Tisno stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tisno.
KLASA: 023-05/14-1098
URBROJ:2182/05-02/14-01
U Tisnom, 14.travnja 2014.godine

Načelnik:
Ivan Klarin,
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4.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08) i članka
42. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije br. 5/13) donosi,

odjel Tajništva
- 1 službenika, na radno mjesto komunalnog i
prometnog redara u Upravni odjel za imovinsko
pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te
komunalne poslove.

IZMJENE I DOPUNE plana prijma u
službu u upravne odjele Općine Tisno za
2014.godinu

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Plana prijma u službu stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
Službenom glasniku Općine Tisno.

Članak 1.
U Planu prijma u službu u upravne odjele Općine
Tisno za 2014.godinu članak 3. mijenja se i glasi:
„ U upravne odjele Općine Tisno u 2014.godini
planira se prijam:
- 1 službenika, na radno mjesto Tajnika u upravni

KLASA: 100-01/14- 1120
URBROJ: 2182/05-02/14-01
Tisno, 17. travnja 2014.godine
Načelnik Općine Tisno:
Ivan Klarin

5.
Na temelju članka 42. Statuta Općine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“ 05/13), te
Članak 2.
članka 9, 33, 38. i 39. Odluke o komunalnom redu
Sastavni i obvezni dio ovog Plana čine pojedinačOpćine Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske na očitovanja – planovi korištenja javnih površina
županije“ 03/12), načelnik Općine Tisno donosi
za 2014.godinu, od svih Mjesnih odbora naselja na
području Općine Tisno.

PLAN korištenja javnih površina Općine
Tisno za 2014.godinu

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine Tisno.

Članak 1.
Lokacije, način i uvjeti za postavljanje kioska i
pokretnih naprava na javnim i javnoprometnim po- Klasa: 363-01/14-1023
vršinama na području Općine Tisno definirane su i Ur. broj: 2182/05-02/14-01
određene prema ukupnoj Tablici 1 koja čini obvezni Tisno, 9. travnja 2014.godine.
i sastavni dio ovog Plana, a sve sukladno zaprimljenim očitovanjima svih Mjesnih odbora naselja OpćiNačelnik Općine Tisno:
ne Tisno, za 2014.godinu.
Ivan Klarin, v.r.
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Izdavač: Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Klarin
Uredništvo: Tajnik Općine Tisno i pročelnik
Upravnog odjela za financije i javne prihode
www.tisno.hr, tel.: 022/439-262, fax: 022/439-260
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