
Na temelju članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/17, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Općine Tisno“ br. 

5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18, 2/20 i 2/21), na prijedlog općinskog načelnika, 

a u skladu sa Zahtjevom općinskog načelnika KLASA: 361-07/20-01/1, URBROJ: 2182/05-

02/21-03 od 22. siječnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici 

održanoj dana 14.listopada 2021.godine  donosi 

 

ODLUKU 

o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom 

području Sisačko-Moslovačke županije 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se: 

- da je dana 29. prosinca 2020. godine područje Sisačko-Moslovačke županije 

pogodio razoran potres u kojem je u potpunosti uništeno nekoliko tisuća objekata, a 

veliki broj stanovnika ostao je bez svog doma; 

- da je Općina Tisno, zajedno sa susjednim općinama Murter-Kornati, Pirovac i 

Tribunj, a čijoj se inicijativi priključio određeni broj jedinica lokalne samouprave, 

odlučila pomoći po jednoj obitelji na način da im izgradi novi dom; 

- da su tom prilikom općinski načelnik Općine Tisno utvrdio načelne kriterije kako će 

se prednost dati obitelji koja broji više članova, s malodobnom djecom,  slabijeg 

imovinskog stanja te da objekt mora biti označen crvenom oznakom 

(neupotrebljivo); 

- da je Grad Sisak na čijem se administrativnom području nalazi veliki broj oštećenih 

i uništenih obiteljskih kuća predložio dvije obitelji koje su zadovoljavale gore 

navedene kriterije, jednu obitelj iz sisačke Grede te jednu obitelj iz Stare Drenčine. 

Kako je obitelj iz Grede javila da imaju donatora koji će pomoći pri obnovi njihovog 

doma, u izboru je preostala obitelj iz Stare Drenčine koja je  peteročlana obitelj Ivane 

Telebar u kojoj ima i jedno teško bolesno dijete, obitelj je slabijeg imovinskog stanja 

te se radi o obitelj stradalog branitelja, a obiteljska kuća je označena crvenom 

oznakom (neupotrebljivo) te je potrebno potpuno uklanjanje; 

- da je Općina Tisno Zahtjevom KLASA: 361-07/20-01/1, URBROJ: 2182/05-02/20-

01 od 31. prosinca 2020. godine, KLASA: 361-07/20-01/1, URBROJ: 2182/05-

02/21-02 od 15. siječnja 2021. godine i KLASA: 361-07/20-01/1, URBROJ: 

2182/05-02/21-03 od 22. siječnja 2021. godine pozvala pravne i fizičke osobe sa 

područja Općine Tisno na uplatu sredstava u svrhu pomoći navedene obitelji radi 

izgradnje obiteljske kuće koja je stradale u potresu krajem prosinca 2020. godine, a 

koja je označena crvenom naljepnicom (neupotrebljivo), u koju  je svrhu otvoren 

poseban račun u OTP banci te su zahtjevi dostavljeni svim pravnim i fizičkim 

osobama na području Općine Tisno, kao i svim drugim koji su ponudili pomoć.  

 



 

Članak 2. 

Sukladno utvrđenjima u članku 1. ove Odluke Općina Tisno će uplatiti novčanu 

donaciju u svrhu izgradnje obiteljske kuće obitelji Ivane Telebar iz Stare Drenčine, Stara 

Drenčina 14, administrativno područje Grada Siska na k.č. br. 12, k.o. Stara Drenčina, čija je 

obiteljska kuća stradala u potresu krajem prosinca 2020. godine te koja ima crvenu oznaku 

(neupotrebljivo). 

 

Članak 3. 

 Općina Tisno će isplatiti donaciju u novcu u ukupnom iznosu od  

450.000,00 kuna 

(četiristopedesettisućakuna) 

iz sljedećih izvora: 

- Izvorna sredstva Proračuna Općine Tisno, 

- Uplaćena sredstva pravnih i fizičkih osoba po Zahtjevu KLASA: 361-07/20-01/1, 

URBROJ: 2182/05-02/20-01 od 31. prosinca 2020. godine, KLASA: 361-07/20-01/1, 

URBROJ: 2182/05-02/21-02 od 15. siječnja 2021. godine i KLASA: 361-07/20-01/1, 

URBROJ: 2182/05-02/21-03 od 22. siječnja 2021. godine. 

 

Članak 4. 

 Općina Tisno će vršiti isplatu osiguranih sredstava iz članka 3. ove Odluke sukcesivno 

u korist računa suvlasnika Ivane Telebar i to u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja 

pojedine obračunske situacije o izvedenim radovima na izgradnji građevine, do isplate ukupnog 

iznosa donacije utvrđenog u članku 3. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

 Ivana Telebar dužna je odabrati najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju obiteljske 

kuće u mjestu Stara Drenčina, Stara Drenčina 14 (administrativno područje Grada Siska) na 

k.č. br. 12, k.o. Stara Drenčina, koja je stradala od posljedica razornog potresa krajem prosinca 

2020. godine te koja ima crvenu naljepnicu (neupotrebljivo) i o tome izvijestiti Općinu Tisno.  

 

Članak 6. 

 Ivana Telebar dužna je donirana joj sredstva utrošiti u namjenu određenu ovom 

Odlukom, a ukoliko se dokaže suprotno Općina Tisno će zatražiti povrat nenamjenski utrošenih 

sredstava te obustaviti daljnje uplate.   

 



 

Članak 7. 

 Općina Tisno i Ivana Telebar sklopiti će ugovor kojim će se detaljnije regulirati 

međusobna prava i obveze glede donacije za izgradnju obiteljske kuće u mjestu Stara Drenčina, 

Stara Drenčina 14, k.č. br. 12, k.o. Stara Drenčina, stradale u potresu krajem prosinca 2020. 

godine, a koja ima crvenu oznaku (neupotrebljivo).  

 

Članak 8. 

 Općinski načelnik će Odlukom imenovati službenika koji će nadgledati provedbu 

ugovora iz članka 7. ove Odluke koji će Upravnom odjelu za financije Općine Tisno i 

općinskom načelniku Općine Tisno redovno podnositi izvješća. 

  

Članak 9. 

 Općina Tisno imenovati će ovlaštenog nadzornog inženjera koji će nadgledati radove 

prema projektu ZOP 970/21 od 26. ožujka 2021. godine, ovjeravati pojedine obračunske 

situacije o izvedenim radovima i o istom izvještavati imenovanog službenika iz članka 8. ove 

Odluke. 

 

Članak 10. 

 Ovlašteni nadzorni inženjer iz članka 9. i imenovani službenik iz članka 8. ove Odluke 

te Upravni odjel za financije Općine Tisno, po završetku projekta predati će završno izvješće 

Općinskom vijeću Općine Tisno. 

 

Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana objave u Službenom glasniku Općine 

Tisno. 

 

KLASA:021-05/21-02/92 

URBROJ:2182/05-01-21-1 

U Tisnom, 14. listopada 2021.godine  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

PREDSJEDNIK 

Nikša Pirjak,v.r. 

 

 


