Zapisnik s 3. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 14. listopada 2021.godine,
četvrtak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 18:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika: Nikša
Pirjak, Karlo Klarin, Angelina Jušić, Ivan Klarin, Marko Barin Turica, Ivana Vlašić, Kažimir
Bračanov, Bruno Frkić, Jere Pavić, Matija Brkić i Ante Magazin.
Vijećnica Zvončica Dora Modrušan i vijećnica Petra Kapov su opravdale svoj izostanak.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Kristijan Jareb, općinski načelnik, Ivica Pirjak, pročelnik
Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne
poslove, Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, Marko Jović,
predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno, Silvijo Tomas, viši referent za komunalno i
prometno redarstvo Općine Tisno te Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno.
Predsjednik vijeća kazao je kako predloženi dnevni red s dopunom ima 17. točaka, te je
predložio da se dnevni red dopuni dodatnom točkom 18. Molba za financiranje budućih radova
na crkvi na Gradini koju je uputila Župa Sv. Frane iz Betine, Vladimira Nazora 29, te je tako
utvrđeni dnevni red stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili:
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje
od 01.01.- 30.06.2021.godine,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno,
4. Prijedlog Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom
pogođenom području Sisačko- Moslovačke županije,
5. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi,
6. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno, u naselju Tisno,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
8. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa,
9. Prijedlog Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Tisno,
10. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje opreme- mini sortirne linije za otpad
trgovačkom društvu Ježinac iz Tisna,
11. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno
za 2022.godinu,
12. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne
glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom,
13. Izvještaj o utrošenim sredstvima prema Sporazumu o financiranju uređenja i
adaptacije I. kata zgrade „Baganelovice“ u Jezerima,
14. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje elektromotornih invalidskih kolica Merici
Rezdeušek,
15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine čest.zem. 7760/70 K.O. Tisno,
16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake
čest.zem. 1234/1 K.O. Tisno površine 589m2,

17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg
vrtića Spužvica od roditelja/korisnika usluga,
18. Molba za financiranje budućih radova na crkvi na Gradini koju je uputila Župa Sv.
Frane iz Betine.
Nakon prihvaćanja dnevnog reda s predloženih 18. točaka, predsjednik vijeća Nikša
Pirjak otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
Prvi se pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Karlo Klarin kojeg je zanimala
situacija u ulici Put Njivice u Jezerima, s obzirom da je još nezavršena i da su ljudi očekivali
proširenje, a ostalo je sve u istim gabaritima, što nije bilo prema dogovoru, kazao je kako se na
kraju ulice se nalazi izbočeni stup HEP-a, koji ometa prolazak. Vijećnik Karlo Klarin ukazao
je i na problem kod škole u Jezerima, gdje nema rasvjete jer kod crkve i dolje kod kuća ima
rasvjete, a između je sve u mraku, tako da bi prijedlog bio da se razmotri postavljanje rasvjete
i na tom dijelu. Treće pitanje vijećnika Karla Klarina bilo je vezano uz predio Pišćak, odnosno
ulicu koja vodi prema groblju jer tijekom ljeta česti su slučajevi kada ljude koji ne poznaju
prostor GPS navede kao najkraću relaciju do centra mjesta Jezera i onda ljudi s trajlerima i
prikolicama zapnu zbog toga što se ta ulica naglo sužava. Predlaže da se stavi nekakav znak
koji će upozoravati vozače na maksimalnu širinu vozila prilagođenu ulici.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove odgovorio je vijećniku Karlu Klarinu da što se tiče
ulice Pod Njivice pretpostavlja da se tu radi o asfaltiranju dijela te ulice koje je uslijedilo nakon
radova proširenja vodovodne mreže te dodao da kao jedinica lokalne samouprave naravno
općina nije zadovoljna izvedenim radovima, a zatraženo je i dodatno asfaltiranje onih dijelova
koji nisu asfaltirani u ukupnim gabaritima ulice, obzirom da je zbog turističke sezone i zabrane
radova to obustavljeno, očekujemo da uskoro djelatnici Vodovoda pristupe i da se to adekvatno
do kraja i izvede. Što se tiče HEP-ovog stupa na križanju ulice Pod Njivice i Put vrška Ivica
Pirjak, pročelnik je rekao da nije upoznat s tim problemom, ali da će svakako uputiti komunalne
redare na teren da izvide tu situaciju, kako bi se moglo kontaktirati nadležni odjel HEP-a da se
primjereno taj stup i riješi. Glede rasvjete kod škole, Ivica Pirjak, pročelnik je rekao kako bi
trebalo tražiti ponudu od koncesionara i vidjeti koliko bi taj zahvat iznosio i koliko bi stupova
zadovoljilo tražene potrebe. Na pitanje vezano uz ulicu Jure Foretića koja od Državne ceste 121
vodi prema groblju u Jezerima trebalo bi postaviti prometni znak koji upozorava na širinu te
ulice ili zabranu prometovanja vozilima određene širine.
Vijećnik Ivan Klarin osvrnuo se na ulicu Pod Njivice u Jezerima, s obzirom da je ona
rađena u zadnjem mjesecu njegovog mandata glede koje je podnesen prigovor društvu
Vodovodi i odvodnja d.o.o. zbog lože izvedenih radova. Kazao je dalje, kako je Vodovod
neprofesionalno izveo te radove i pri tome misli isključivo na radove asfaltiranja te pojasnio
kako se ti radovi naplaćuju iz naknade Općine koje će do kraja godine biti oko 2 milijuna kuna
i vjerojatno će oni do kraja godine skinuti ta sredstva s računa Općine za tu ulicu. S obzirom da
postoji prigovor na te radove svakako smatra da ih treba ponovno upozoriti, odnosno da oni
upozore svog podizvođača Ceste Šibenik d.o.o. da tu ulicu asfaltiraju kako treba. Vijećnik Ivan
Klarin je nadalje pitao vezano uz bespravnu gradnju, a pri tome je kazao da se radi o
kampovima. Naime, kazao je, da obzirom da to nije turistička zona, na kraju Tisna, a nasuprot
Betine vide se ponovno radovi na jednom kampu koji je bespravan, ti radovi su uznapredovali
u značajnoj fazi, radi se u kaskadama gdje će kasnije doći kućice. Prisjetio se da se svojedobno

prije nekakvih dvije godine tamo pojavio bespravan objekt i on je prijavljen, međutim, ne zna
što se dalje s tim događalo s prijavom, ali taj je objekt uklopljen u taj kamp. Stoga pita, a vezano
uz aferu na Braču koja je sada dosta aktualna, da li su komunalni redari izvidjeli situaciju na
terenu. Istaknuo je kako je Općina Tisno je uvijek prijavljivala bespravne gradnje i devastaciju
prostora. Drugo pitanje bilo je također uz bespravnu gradnju u uvali Pod Jasenovac i kamp
Golden Haven koji doslovno dolazi u uvalu Koromašna luka, jer naime, svi koji su prošli s
donje strane otoka svjesni su što se napravilo u uvali Pod Jasenovac, ta uvala je nažalost
devastirana već odavno i teško mu je govoriti o tome s obzirom da je imao i osobne sukobe i
gdje se dosta toga provlačilo po društvenim mrežama, međutim, Koromašna luka jedna je od
rijetkih koja je za divno čudo ostala netaknuta, a koja ima pristupni put, a taj kamp značajno
malo po malo dolazi u uvalu Koromašna luka. Stoga pita hoće li se na to reagirati ili se već
reagiralo.
Kristijan Jareb, općinski načelnik najprije se nadovezao na pitanje vijećnika Karla
Klarina vezano uz ulicu Pod Njivice i rekao kako je pričao s bivšim direktorom Vodovoda i
odvodnje d.o.o. dok nije došlo do promjene direktora i oni su svjesni da ta ulica nije napravljena
kako treba i rečeno je da će izaći vrlo brzo na teren, međutim, u međuvremenu se dogodila
smjena direktora i sada bi ponovno trebalo razgovarati s novim i starim direktorom kako bi to
što prije napravili.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove rekao je da što se tiče bespravne gradnje na sjednici
je prisutan i komunalni redar Općine Tisno koji je sad sve čuo i razumio i smatra kako više ne
treba davati nikakve dodatne naloge za postupanje.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao da nije upoznat o tim detaljima i da se zna
do kuda je granica turističke zone i ako je to tako napravit će se prijava, komunalni redari će
izaći na teren da se utvrdi stanje i dalje postupe.
Sljedeći se na aktualnom satu s pitanjem javio vijećnik Matija Brkić koji je rekao da ih
kao predstavnike Betine zanima koliko će Betina pridonijeti punjenju općinskog proračuna od
budućeg trgovačkog centra Plodine, od poreza na nekretnine i komunalnog doprinosa i drugo
pitanje da li se i za koliko dug Općine Tisno smanjio od zadnje analize, s obzirom da je turistička
sezona bila dobra te kakvi su planovi za dalje.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove odgovorio je da prema trenutnim saznanjima,
odnosno prema projektnoj dokumentaciji koja je u fazi ishođenja građevinske dozvole i bila
dostupna, po tim izračunima negdje oko 1,5 milijuna kuna bi trebao biti komunalni doprinos
odnosno naplata komunalnog doprinosa prema Općini Tisno, što je okvirno prema do sada
dostupnoj dokumentaciji koja je pristizala, jer građevinska dozvola još nije ishođena, prema
informacijama iz razloga jer je u tijeku upisivanje izvedenog stanja nerazvrstane ceste odnosno
ulice Pačipolje, čim se ta ulica ucrta stvorit će se preduvjeti da građevinska dozvola može biti
izdana.
Na drugo pitanje vijećnika Matije Brkića odgovorila je Daniela Bilan, pročelnica
Upravnog odjela za financije i javne prihode, koja je rekla kako je situacija s financijama u
općini Tisno znatno bolja i proteklih 9 mjeseci ona ide u pozitivnom smjeru. Devetomjesečni
izračun je bio i trenutno je stanje da je Općina u plusu 1,5 milijuna kuna. Prije nekoliko dana
stigla je i potpora Agencije za plaćanje u poljoprivredi u iznosu od 700.000,00 kn. Očekuju se
vrlo brzo i sredstva Ministarstva regionalnog razvoja, također gdje je potpora oko 2 milijuna
kuna i izvorna sredstva ako ne bude nikakvih turbulencija prema projekcijama do kraja ove
kalendarske godine bi trebali završiti sa negdje oko 4 milijuna kuna plusa, što bi bio rezultat

godine koji se onda mora sučeliti s dugom iz prethodne godine tako da će se iznosom od 50%
ući u narednu godinu. Kazala je kako je to je projekcija za sada, a vidjet će se još koliko će se
izvornih prihoda povući i to naravno bez maloprije spomenutog komunalnog doprinosa, ako se
to dogodi do kraja ove godine što bi svakako pridonijelo poboljšanju. Smatra da će zadnja
tranša Agencije za plaćanje u poljoprivredi teško da će biti do kraja kalendarske godine, ali bi
mogla biti u prvom tromjesečju sljedeće godine, a govorimo o još nekakvih pola milijuna kuna.
Vijećnik Ivan Klarin pitao je zna li se koliki će biti porez na prodaju nekretnina za
navedeni projekt.
Danijela Bilan pročelnica odgovorila je kako se to još uvijek ne može detaljno
precizirati jer bi se trabala detaljno analizirati ta stavka jer naime, ta stavka je u ovom trenutku
već puno bolja nego u prošloj godini, dakle trebala bi se detaljno analizirati ta stavka pa da se
vidi, jer jedan dio toga je već u ovom iznosu koji je pristigao. Kaže da je pitanje je kako Porezna
uprava dobiva te predmete i kojim intenzitetom rješava porez i ide u plaćanje, da li ide promptno
ili tu postoji kašnjenje.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako mu je drago da se postavljaju takva
pitanja, ali način pitanja koliko je Betina doprinijela nije u potpunosti primjereno jer se na
primjer i u Jezerima gradio trgovački centar Tommy pa se moglo pitati koliko su od toga dobili
Jezerani. Smatra da bi svakako po tim podjelama tišnjani, jezerani, betinjani trebali biti malo
tolerantniji jer radi se o dobrobiti cijele Općine.
Sljedeći se na aktualnom satu s pitanjem upućenom načelniku općine javio se vijećnik
Jere Pavić kojeg je zanimalo u vezi aglomeracije Betina – Murter, s obzirom da je bio sastanak
s načelnikom susjedne Općine Murter-Kornati u Zagrebu i vidjelo se po medijima da bi to
trebalo uskoro krenuti, ali s obzirom da se to već godinama priča, a ne događa se ništa, već je i
smiješno pa ako bi mogao objasniti što se tu događalo i zna li se kada bi to zapravo trebalo
krenuti.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je da pošto su u tijeku dvije aglomeracije,
jedna Šibenik, a druga Vodice-Tribunj, a nosioc svih aglomeracija je Vodovod i odvodnja d.o.o.
Šibenik, oni kako kažu sa svojim resursima ne mogu pokrivati više od dvije aglomeracije
istovremeno, s obzirom da se radi o dvije velike aglomeracije, stoga zastoj koji je nastao je
najviše nastao zbog Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik i dijelom zbog firme koja je radila
projektnu dokumentaciju, a čije je sjedište u Sisku. Kazao je dalje kako utjecajem Covid
pandemije i potresa, ta firma također je imala značajnih problema u poslovanju, a i Vodovod i
odvodnja d.o.o. Šibenik je možda to i planski pokušala malo sporije odraditi kako završili
prethodne i nastavili s jednom novom aglomeracijom. Naveo je da razlog puta u Zagreb s
direktorom Vodovoda i načelnikom Murtera, da se u dogovoru s Ministarstvom gospodarstva i
Hrvatskim vodama produže rokovi za raspisivanje natječaja, što je i prihvaćeno, stoga drži da
je dakle na Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik da raspiše natječaj za izvođače, nadzor i sve
ostalo kako je propisano, a po ovome što su obećali iz Vodovoda i odvodnje d.o.o Šibenik u
narednim danima bi se trebao objaviti natječaj. Naglasio je kako su u cijeloj priči glavni
Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Hrvatske vode i Ministarstvo gospodarstva, dok su općine
tu samo kao potpora i oni koji guraju da se to što prije napravi.
Vijećnik Jere Pavić je rekao jda kada se priča o toj kanalizaciji mora se spomenuti i jako
loša vodovodna mreža i gdje se uvijek govori u smislu zašto bi se to sad popravljalo kada će i
onako tu proći kanalizacija i zašto se onda duplo raditi, smatra kao to ne treba tako gledati jer
kanalizacija obuhvaća povratak u prvobitno stanje nakon što se napravi. Što se tiče te
vodovodne mreže, ne samo u Betini već u svim mjestima treba vidjeti s Vodovodom koje su
najkritičnije ulice i kakao bi se i prije kanalizacije to trebalo riješiti. Kazao je dalje da isto tako

što se tiče komunalnih problema, kao što je na početku vijećnik Karlo Klarin rekao za probleme
u Jezerima, smatra da bi se trebali bi posvetiti tim komunalni problemima u svim mjestima,
pogotovo rasvjeti, asfaltu i ostalim stvarima, uz velike projekte koji se planiraju u budućnosti,
jer ne smije se dogoditi da u turističkoj sezoni ulica s 30 kuća nema rasvjete. Smatra kakao bi
to pitanje trebalo biti prvo na idućim vijećima, pogotovo onima za sastavljanje proračuna.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako se slaže u potpunosti s vijećnikom
Jerom Pavićem vezano uz komunalne probleme i kako se već dosta o tome na neformalnim
druženjima i pričalo stoga predlože da zajedno s vijećnicima koji su upućeni u problematike
svojih mjesta se obiđu najkritičnije točke svakog mjesta i da se onda s time i krene, dakle da se
utvrdi što treba napraviti u Jezerima, što u Dubravi, Dazlini, Betini, Tisnom da se to onda
napravi zajednički.
Vijećnik Jere Pavić je rekao kako trebamo gledati mjesta naše općine koja su i dalje od
Kapele s obzirom da se zna i kako se govori i tamo postoji velika budućnost i veliki projekti
poput gospodarske zone i ostalih projekata.
Sljedeći se s pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Ante Magazin kojeg je zanimalo
vezano za udrugu Modrave Murter-Betina, iako se dogovaralo još dok je Ivan Klarin bio
načelnik, vezano uz mogućnost da se koristi stroj od općine, naime govorilo se o dva puta:
Brošćica i put od uvale Luka, takozvanoj Napoleonovoj cesti, da Općina ustupi broj od ljudi i
to pokrije, ali ne zna kakvi su tu planovi.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je tu situacija ista kao i s
komunalnim problemima, napravit će se plan kako za komunalne probleme tako i za te poljske
putove, za svako mjesto iako se u neki situacijama katastarski preklapa da jezerani imaju polja
u tišnjanskom i obrnuto, stoga smatra da se treba skupa dogovoriti i napraviti plan za ovu
godinu, pa dogodine za sljedeću i malo po malo planski to dovesti u red.
Sljedeći se na aktualnom satu za riječ javio vijećnik Bruno Frkić koji je rekao da kada
je vijećnik Karlo Klarin već spomenuo na početku rasvjetu oko škole u Jezerima, kada se bude
ići u to rješavanje i trženje ponuda od koncesionara, da se u to ubaci i rasvjeta kod škole u
Tisnom gdje je jedan stup zbog radova bio skinut, a i ostali neki ne rade.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako bi to trebalo biti u mjesečnom cjeniku koncesionara.
Kristijan Jaren, općinski načelnik je rekao kako je njihova i dužnost da upute
koncesionara što treba sve da se napravi.
Vijećnik Ivan Klarin je pojasnio kako nije mislio da je to odgovornost koncesionara
već je to u ugovoru njihova održavanja koji im se mjesečno plaća u iznosu od oko 10-11 tisuća
kuna ako se ne vara.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao da taj iznos mjesečno ovisi o broju
intervenciju i nizu drugih stavki.
Vijećnik Jere Pavić rekao je da vezano uz akumulirani fond za vodovodnu mrežu koji
je spomenut u iznosu od 2 milijuna kuna, smatra kako se to već može planirati jer to je mimo
proračuna, da se vidi gdje će se što sanirati i da to bude svakako prije turističke sezone.
Vijećnik Ivan Klarin je rekao da je Plan ulaganja u vodovodnu mrežu dokument koji se
donosi na Općinskom vijeću, kada se bude donosio proračun dobit će se i izvješće koliko je
akumuliranih sredstava te donijeti Plan ulaganja za 2022. godinu, kao što je načelnik općine
već rekao najprije treba zajedno obići svako mjesto i dogovoriti plan.
Pitanja na aktualnom satu više nije bilo te je predsjednik vijeća zaključio aktualni sat.

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje
od 01.01.- 30.06.2021.godine
Vijećnik Ivan Klarin, s obzirom da se izlaže Polugodišnji izvještaj za vrijeme dok je on
još bio općinski načelnik je rekao kako je poslije izbora dosta slušao o toj temi pa se govorilo
najprije o nekakvih 15 pa kasnije i o 20 milijuna kuna, ali na kraju izvještaj je tu i neka se
jednom zauvijek na to stavi točka. Obrazložio je dalje prvih šest mjeseci se oslanja na prethodnu
2020. godinu za koju se ne treba spominjati kakva je bila, samo važno napomenuti da u tri
porezne stavke, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina i porez na javne površine se
potonulo za 2 milijuna kuna. Sljedeće što se tu dogodilo, kao je, je da je u toj godini bila
ogromna investicija vrtić u Jezerima koja je počela krajem 2019. godine, gdje se dosta mučilo
s Agencijom i gdje iz tekuće likvidnosti Općine iz te jadne i nesretne sezone, a pogotovo iz
period kada su vladale restrikcije i zatvorenost i kada je pristiglo svega 100.000,00 kn na račun.
Došlo se do situacije kada su na period od 6 do 8 mjeseci kompletno blokirani radovi i
pregovaralo se tada s izvođačem radova, a bili su tu i neki pročelnici, da se zaustave radovi na
vrtiću, što je bilo iznimno skupo. Izvršenje i pad proračuna od planiranih 25 milijuna kuna
prihoda je bio značajan, da bi se prikazala struktura proračuna, a s obzirom da se često puta
pita koliko dio proračuna ide na plaće zaposlenika, koliko ide na Ježinac d.o.o. i koliko ide na
ustanove i institucije, potrudio se izvući te brojke i Općina Tisno, a govori se o materijalnim
troškovima, plaćama i svemu ostalome je 2,4 milijuna kuna, Dječji vrtić sufinanciranje, Muzej
betinske drvene brodogradnje, plaće i njihove aktivnosti, knjižnica plaće njihove aktivnosti i
sve ostalo što se isplaćuje je 4 milijuna kuna. 6,4 milijuna kuna je zbroj svih materijalnih
troškova ustanova i institucija i još je tu 900.000, kuna na godišnjoj razini usluge Ježinca d.o.o.
Dakle Ježinac d.o.o. ispostavlja uslugu, a Općina Tisno je plaća, što čini sumu u materijalnim
izdatcima na 7,3 milijuna kuna. Dalje je kazao da na datum 30.6. prihodi kao što će se vidjeti u
sljedećim izvješćima su takvi da se većina prihoda jedinice lokalne samouprave kao što je naša
ostvari u turističkoj sezoni pa su tako na datum 30. rujna prihodi poslovanja iznosili 19,2
milijuna kuna i ako se uzme u odnosu na 30. lipnja za koji se sada podnosi izvješće iznosili su
12,5 milijuna kuna. Dakle, kazao je, od 30. lipnja da 30. rujna Općina je naplatila skoro 7
milijuna kuna i u to još nije ušla rata koju je Agencija uplatila. Posebno ono što ga veseli, a o
čemu ga je načelnik obavijestio da bi od Ministarstva regionalnog razvoja trebalo doći još dva
milijuna kuna i ako to bude tako onda je to 2 milijuna kuna našeg sufinanciranja za Dječji vrtić
u Jezerima, tada bi se podvukla crta da je vrtić financiran preko sredstava Europske unije uz
tešku muku i napore svih službi i njega kao bivšeg načelnika uz sve prigovore uz to.
Nadalje je obrazložio da Proračun za 2021. godinu koji će se oslanjati na ove investicije
što su već rečene, prvenstveno na poslovnu zonu Dubrava, trgovačku zonu Betina i solarni park,
može se očekivati značajno izvršenje proračuna, a to je značajni plan prihoda kad se bude radio,
ali svakako treba pričekati kraj ove godine kada se vidi izvršenje proračuna za 2021. godinu
koji je po njegovom mišljenju i iskustvu, a to mu je 13 proračun po redu, da će to biti dosta
dobro. Od tih minus u prvih šest mjeseci i 8,5 milijuna kuna koji je prenesen iz 2020. godine sa

svim svojim specifičnostima koje je imala i dugovanja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, jer
se iz tekuće likvidnosti koristilo za nastavak projekta vrtića plaćalo se izvođaču radova. Na
datum 30.lipnja značajna su i potraživanja od strane Općine Tisno i iznose 3,6 milijuna kuna,
te je teško procijeniti i reći koliko je tu naplativo, a umijeće vođenja lokalne samouprave je u
tome i da šest mjeseci prije lokalnih izbora se ne šalju ljudima ovrhe. Prema tome s ovršnim
postupcima se koliko zna krenulo kroz turističku sezonu što nije ništa novo ni protuzakonito
već obaveza jedinice lokalne samouprave. Gledajući izvršenja proračuna susjednih gradova i
općina, Murter, Pirovac, Šibenik, Primošten osim zaduženju u postotku približno sličnom
financijskog rezultata imaju i dosta velike kredite pa je Primošten na nekakvih 120% zaduženja,
Murter na oko 110% zaduženja od strane kredita i ono se koristi za naknadu za određeni objekt,
u Murteru je to vrtić. Ono što se još provlači kroz financijsko izvješće, da ne ispadne da govori
samo o brojkama koje mu idu u prilog je i minus po tekućem računu koji je dignut u iznosu od
1,2 milijuna kuna i koji je prošle godine automatski prebačen izvođaču radova na vrtiću u
Jezerima. Do kraja godine s naplatom svega navedenog i realizacijom najavljenih projekata,
višak poslovanja bi trebao biti 4 do 5 milijuna kuna. U sljedećoj godini po njegovoj pretpostavci
će biti oko 27 milijuna kuna i u sljedećoj proračunskoj godini bi trebao biti ostvaren višak
prihoda. Tu se zaustavio i rekao da u ovoj godini, a pogotovo prošloj koja je refleksija svega je
da s tim sredstvima treba puno pametnije raspolagati. To govori iz razloga jer se od 2015.
godine kada je bilo sredstava i kada je on bio u sklopu vlasti koja je tada obnašala državnu vlast
uloženo je i što se tiče ustanova na području Općine Tisno više nego ijedna općine, a i neki
gradovi u Šibensko-kninskoj županiji bi se posramili, od Muzeja, Narodne knjižnice i čitaonice,
vrtića, sportskih terena, staračkog doma i sve to košta. Iz tog viška uz podržavanje komunalnih
problema koje su vijećnici prije spominjali smatra je bitnim i projekte koji su pripremljeni, a to
je trgovačka zona i dvije zone u Dubravi i Dazlini, jednostavno se mora raditi na tome da se ta
sredstva iskoriste i za participiranje i izradu projekata za EU financiranje. I iako se čini preko
7 milijuna kuna na 25, ljudi govore vi to trošite na ovo i ono što smatra da nije baš tako. Da se
bude oprezniji za sljedeću godinu i da se nikad više ne ponovi 2020. godina i da se ne ponove
greške, iako se takva godina nije mogla očekivati. Sukladno ovoj raspravi smatra da treba
ulagati u ono što će vraćati sredstva u Općinu Tisno, a to je jedan veliki projekt poslovne zone
u Dubravi koja je već dobivena i treba ulagati u infrastrukturu, ne zapostavljajući ostale stvari
koje su bit svake jedinice lokalne samouprave. On je kao načelnik napravio grešku što u svom
mandatu neke stvari ulagao u velike projekte, a zapostavljao male projekte, jer ljudi iako se
napravio i vrtić i riva, ako im se nije napravila rasvjeta u ulici ili nije pokrpala rupa u asfaltu
puno je gora reakcija, tako da savjetuje pametno u 2022. godini naravno ne zapostavljajući sve
navedeno. Jedna zanimljiva činjenica je plaža u Betini, ali o tome će se sve bolje vidjeti kada
bude izvješće za kraj godine, jer tu ima i jedan elaborat o kojem treba neke stvari pojasniti.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanaj na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021.godine, stoga je predsjednik vijeća
stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od
01.01.- 30.06.2021.godine

Točka 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode obrazložila je
kako se tu vraća porez na staru Odluku, odnosno Odluku koja se primjenjivala ovu sezonu. Na
koncu prošle godine donesena je odluka na krilima korone i bojazni i koja se trebala
primjenjivati u slijedećoj 2022. godini, odnosi su bili negdje 50% niži od ovih sada, zapravo ta
Odluka se nikad nije primjenjivala. Slično tako se zadnji put primjenjivala 2012. godine i to je
povratak znači 9 godina unazad, sve je to bilo zbog korone i bojazni što će se događati,
međutim, ova sezona je pokazala da se vratilo skoro pa u rekordnu 2019. godinu. Nije se htjelo
ići u nikakva povećanja i vraćamo se ponovno na iznose koji su se primjenjivali u ovoj godini
i na koje ni sami ugostitelji nisu imali primjedbi s obzirom na turistički promet. Prijedlog je da
ide tako i u sljedeću 2022. godinu, a onda kada se vidi kako će proći ta godina, raditi prijedloge
za dalje.
Vijećnik Jere Pavić rekao je da se ne bi složio s time da se ugostitelji nisu žalili jer
ugostitelji očekuju da se ta Odluka primjeni od početka sljedeće godine, ti ugostitelji, a plaćali
su istu cijenu, nisu dobili nikakva događanja, postojale su covid mjere, radilo se skraćeno i ako
se ta Odluka već donijela zašto se onda ne bi od početka sljedeće godine počela i primjenjivati.
Smatra da se s ugostiteljima trebao napraviti neki sastanak i s njima popričati, s obzirom da oni
očekuju da će se to primijeniti, dužnost bi bila ipak im to reći, a ne samo na vijeću dignuti ruke
i to je to.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je tu odluku prošle godine on kao načelnik predložio
isključivo zbog događaja iz 2020. godine, međutim, ona nije donesena u Zakonskom roku da
bi se mogla primjenjivati u 2021. godini, formalno ona bi morala stupiti na snagu 1. siječnja
2022. godine. Njegov stav je da uspoređujući te cijene javnih površina sa cijenama susjednih
općina, Općina Tisno je 100% za usporedbu od Murtera jeftiniji. Smatra da ovu turističku
sezonu osim skraćenog radnog vremena koja je utjecala na kafiće, a na restorane ne toliko, jer
oni do tog vremena i onako zatvore, su postigli maksimum s obzirom da je turistička sezona
bila vrhunska i nada se da će se takva ponoviti i sljedeća. Ono u čemu se s vijećnikom Jerom
Pavićem ne može složiti je što se tiče događanja jer osim velikih fešti manjih događanja je bilo
konstantno. Kaže kao se populistički može reći smanjimo cijene svima tipa za 25% pa sutra
doći u neki kafić i reći ja sam ti smanjio cijenu, ali to nije bit ovog vijeća i predstavničkog
tijela, jer trebaju se sagledati svi aspekti i najprije uzeti realne cijene i realne pokazatelje, ne
zna za Pirovac, ali od svih ostalih susjednih općina su manje cijene, gdje razlika skače od 70
do 100%.
Vijećnik Jere Pavić rekao je da što se tiče Općine Murter-Kornati tamo je po 1m2 100,00
kn u zoni centar, u drugim zonama je 60,00 kn, a kada se uzme i ta cijena od 100,00 kn opet
nije 100%.
Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, rekla je kako
Općina Tisno tih 75,00 kn naplaćuje samo kroz period od dva mjeseca.
Vijećnik Jere Pavić je rekao da iz razloga jer im duže traje sezona oni i mogu staviti
veću cijenu, imaju više gostiju i veći obrt novca, npr. ne mogu se u istu skupinu staviti
Kasiopeja u ulici u Tisnom i Coreto u Murteru. Provjerio je te cijene u Murteru jer nije htio na
pamet govoriti. Nije apsolutni protivnik ove odluke, ali smatra da bi se prije donošenja iste
trebao napraviti sastanak s ugostiteljima, jer Općina Murter-Kornati te cijene već primjenjuje,
dok se tu nastavlja isto.
Danijela Bilan, pročelnica je rekla kako Općina Tisno tih 75,00 kn naplaćuje samo
kroz period od dva mjeseca odnosno srpanj i kolovoz, a lipanj i rujan 50,00 kn, dok Općina

Murter-Kornati kroz četiri mjeseca naplaćuje 100,00 kn. Dalje je rekla kao ukupna svota s tim
cijenama odnosno većim tarifama koja je naplaćena do ovog trenutka je nekakvih pola milijuna
kuna, a do kraja se očekuje nekakvih 600.000,00 kn, što bi bila neka ukupna svota. Ako bi se
išlo na to smanjenje od 50% ukupna svota koja bi tada bila očekivana od svih ugostitelja bi bila
nekakvih 300.000,00 kn, za tu razliku koliko se može nekakva kvalitetan program ili uređenje
javnih površina u svim mjestima izvesti, ostavlja pitanje.
Vijećnik Jere Pavić pitao je kakav je to turistički program bio u 2020, i 2021. godini?
Što se to događalo recimo u Betini? Jedino veće događanje je bila u Jezerima fešta, a sve ostalo
ništa dok su ugostitelji plaćali istu cijenu. Iz tog razloga im se ne može reći imali ste događaje
pa plaćajte jer nisu imali ništa.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako u Tisnom, a s obzirom da tu živi i
vidi najbolje, jedina razlika je bila što nije bilo velike fešte odnosno Trke tovara koja je inače
bila centralni događaj i velika fešta, svih ostalih manjih događaja je bilo svakodnevno od
nastupa klapa, nikad više malih sportskih događanja, plivački maraton, Tisno trail, vatrogasno
prvenstvo Europe, regate i tako dalje, dapače ove je godine izuzev tih velikih fešta bilo čak i
više nego ikad prije tih manjih događanja. Smatra da je dakle jedina razlika taj jedan veliki
događaj i nastup nekog velikog imena koji se nije dogodio u Betini i Tisnom, dok je u Jezerima
fešte i bilo. Dodao je da je kao predsjednik Turističke zajednice vijećnik Jere Pavić sigurno
više upućen o događanjima u Betini, ali u Tisnom je bilo jako puno događanja.
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak rekao je kako razumije kako tu postoje različita
mišljenja i da netko misli da je bilo dosta događanja, a netko da nije. On može reći da što se
tiče Jezera da je sve bilo korektno. Postojalo je ograničenje u radnom vremenu, ali opet se tu
neki promet vrtio. Kao u svakom poslu može se zaraditi manje ili više, ali obveze prema javnom
prostoru koji se koristi, i to ne govori iz razloga jer sjedi na mjestu predsjednika vijeća i pak
treba ispoštovati. Privatno kao ugostitelj smatra da je cijena realna. Razlika od 10 ili 15 kn
smatra da nikoga od ugostitelja neće spasiti. Naravno svi bi željeli manje platiti, a više zaraditi,
stoga drži da je na nama da o tome razmislimo i donesemo Odluku, a što se tiče ljeta smatra
kako bi realna ocjena bila jedna solidna četvorka jer uvijek može bolje.
Vijećnik Bruno Frkić je rekao da se cijela priča bazira na sezoni, ali ima ugostitelja koji
rade cijelu godinu i smatra da takvi najviše pate. Odluka se može donijeti ali barem on nema
uvid o tome koliko su ugostitelji bolje ili lošije radili. Smatra kako nije u redu da ono što je
izglasalo prošlo vijeće da se poništi i izglasa bez prethodnog boljeg razmatranja, bez rasprave i
bez upita ugostitelja. Drži da na restorane nije toliko utjecalo smanjenje radnog vremena, ali na
kafiće je, pa su ljudi računali na smanjenje jer im je netko to obećao odnosno donio odluku i
sada se to naglo mijenja što nije korektno.
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak je podsjetio kako je za zimski period je cijena od
1kn/m2.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao da cijene koje se donose za sljedeću godinu
su iz 2012. godine, a s druge strane, za primjer, jedno pivo u kafiću 2012. godine je koštalo 10
kn, dok sada u rijetko kojem se može naći ispod 20 kn, naime sam novac manje vrijedi, a cijene
su sve kompletno narasle. Nada se ponavljanju kvalitetne sezone i sljedeće godine, a vraćanjem
cijena na 2012. godinu kada je novac vrijedio puno više smatra da se radi velika šteta na račun
proračuna Općine Tisno. To je njegov stav, a vijećnicima je predložio da sukladno svom
nahođenju glasuju o ovoj Odluci.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja.
Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 2 (dva)
glasa „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa usvojili

ODLUKU
izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Točka 4. Prijedlog Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom
pogođenom području Sisačko- Moslovačke županije,
Silvio Tomas, viši referent u komunalnom i prometnom redarstvu uvodno je kazao kako
priča počinje sa starim vijećem i starim načelnikom, a završava s novim vijećem i novim
načelnikom, a on je u toj priči od početka do kraja, stoga je dobio zaduženje da o svemu tome
izvijesti mada smatra da u vijećnici već upoznatim makar i s djelom ove priče. Naime,
pretpostavlja da svi znaju što se dogodilo 29.12. prošle godine i pola prisutnih je slijedeći dan
već bilo na potresom pogođenom području gdje su pomagali te je u jednom trenutku došlo do
zajedničke odluke Općine Tisno, Općine Tribunj, Općine Murter i Općine Pirovac da će svaka
općina obnoviti po jednu kuću na stradalom području, čemu su se pridružile i druge općine i
gradovi te prema zadnjim informacijama oko 51 općina i grad se pridružio ovoj akciji jedna
općina, jedan grad jedna kuća. Pojasnio je dalje kako obzirom da Općina Tisno ne pozna
situaciju na tom području zamolila je Grad Sisak odnosno njihov odjel koji se bavi socijalnom
skrbi da predloži koju kuću bi Općina Tisno mogla obnoviti stoga je od Grada Siska dobila dva
prijedloga: jedan prijedlog je obitelj iz Sisačke Grede, a drugi prijedlog je obitelj iz Stare
Drenčine. Obitelj iz Sisačke Grede je u međuvremenu dobila drugog donatora te su se zahvalili
stoga je odabir pao na obitelj iz Stare Drenčine. Obitelj iz Stare Drenčine, kazao je dalje, je
peteročlana obitelj stradalog branitelja, kuća je označena crvenom naljepnicom –
neupotrebljivo jer je čitava nosiva konstrukcija uništena te se kuća mora rušiti i ponovno graditi,
obitelj je slabog imovinskog stanja, a njega je osobno najviše potreslo što je jedan član te obitelji
dijete od 7 godina koje ima tešku bolest. Općina Tisno je dalje nastavila raditi po tom pitanju
te je dobila donacije što u novcu što u radovima, konkretno projekt je radio ARX d.o.o. iz
Šibenika besplatno, geodetsku podlogu za gradnju kuće radila je firma Hapčić d.o.o. iz Siska
također besplatno, za uklanjanje objekata i zemljane radove javio se g. Stjepan Markulin koji
ima firmu Izgradnja Markulin te donira svoj rad, kao donacija dobiven je i rad ovlaštenog
nadzornog inženjera Damira Jurišića iz Zagreba, a za samu gradnju je zainteresirana Skela
Banovina d.o.o. iz Petrinje. Nadalje je pojasnio da se prema troškovniku i projektnoj
dokumentaciji treba potrošiti oko skoro 900.000,00 kuna za gradnju te kuće dok je izvođač
radova ponudio 450.000,00 kuna što skoro odgovara iznosu koji je Općina prikupila donacijama
od pravnih i fizičkih osoba. Naglasio je kako je s Gradom Siskom izkomunicirano sve što se
tiče dozvole za građenje, te nema zapreka da se krene s rušenjem i građenjem, što se radi u
skladu s članom 129. Zakona o gradnji gdje se navodi da se ne treba građevinska dozvola čekati
kada se radi o obnovi objekata koji su opasni za život i zdravlje ljudi, jer građevinska dozvola
bi trebala biti ishodovana u roku dvije godine, a biti će ishodovana nakon nove godine, stoga
su rekli da se može graditi. Nadalje je kazao da što se tiče uklanjanja objekta izvođač je spreman
krenuti za 7-10 dana, a što se tiče radova na uklanjanju objekta izvođač je spreman krenuti
odmah. Pojasnio je da je Općina Tisno krenula s namjenskom donacijom za izgradnju kuće
umjesto same izgradnje kuće je Zakon o obnovi koji ne predviđa da jedinica lokalne
samouprave bude nositelj izgradnje potresom porušene kuće stoga se morao iznaći drugi način
odnosno na način namjenske donacije kao jedne kontrolirane donacije kojoj će Općina Tisno
pratiti svaki korak i gdje će Općina Tisno isplaćivati po situacijama izvedbe, naime, Općina
Tisno donira novac koji će kontrolirati u što će se utrošiti. Izvijestio je kako postojeća kuća koja
je za ruženje ima oko 120 m2, a zamjenska kuća bi se radila od 85 m2 s tim da bi imala četiri
spavaće sobe, kupaonu, wc, kuhinju i blagavaonicu. Kazao je da postojeća kuća ima
pravomoćnu uporabnu dozvolu.

Vijećnik Ivan Klarin je kazao kako je do kraja njegovog mandata skupljeno oko
360.000,00 kuna te se ovom prilikom želi zahvaliti svim ljudima i firmama kojih je bilo jako
puno što ga je iznenadilo, te je mu je načelnik općine kazao da je još skupljeno negdje oko 20tak tisuća kuna, a bez svih tih donacija kazao je da zaista ne bi uspjeli stoga još jednom koristi
ovu priliku da se svima zahvali.
Silvio Tomas je izvijestio vijeće kako je zadnja donacija uplaćena prije neki dan u iznosu
od 3.200,00 kuna, a uplatila ju je Marija Pandža u ime škole u Tisnom.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom
području Sisačko- Moslovačke županije
Točka 5. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi,
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove, uvodno je obrazložio, da se radi o obvezi Općine
Tisno da sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu evidentira svu svoju
komunalnu infrastrukturu, stoga se krenulo s evidencijom groblja kao komunalnom
infrastrukturom, a na ovom vijeću predlaže se donošenje odluke o proglašenju komunalne
infrastrukture koja se odnosi na groblje u Dubravi kod Tisna te za koje je čestica već definirana,
ali sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu kao komunalna infrastruktura
koja je izgrađena do dana stupanja na snagu tog zakona odnosno do 2018.godine, a nije
evidentirano njezino stvarno stanje, ovom odlukom se utvrđuje kao komunalna infrasturktura
jer inače gorblje glasi kao vlasništvo Općine Tisno, kultura neplodno, a ovom odlukom će se
proglasiti javnim dobrom u općoj uporabi.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je an glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Točka 6. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno, u naselju Tisno,
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove, je pojasnio da se radi o prijedlogu MO Tisno da se
ulica koja nije evidentirana odnosno nije niti imenovana, imenuje nazivom Put sv. Martina da
se pokrene postupak njezina evidentiranja i imenovanja što je vezano za slijedeću točku
dnevnog reda, te dodao da se radi o tehničkoj odluci sve sukladno prijedlogu mjesnog odbora.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je kazao da je prvi korak da se ulica imenuje bio
prijedlog članova mjesnog odbora da se ulica nazove Put sv. Martina da bi se moglo ići u
evidentiranje postojeće ceste do arheološkog nalazišta.
Vijećnik Ante Magazin je upitao da li taj put prelazi uglavnom preko privatnih parcela,
na što je Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio potvrdno, ali da se radi o već postojećem
putu koji se kao takav i koristi.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno, u naselju Tisno

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
Ivica Pirjak, kazao je da se radi o odluci koju je upravo prethodno spomenuo, naime,
dopunjava se odluka o nerazvrstanim cestama upravo imenovanom ulicom.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Točka 8. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa,
Kristijan Jareb, općinski načelnik je naveo kako ovim putem može pohvaiti tišnjanskog
župnika koji je dosta aktivan u raščišćavanju crkvene imovine pa je tako odlučio legalizirati
svetiše Gospe od Karavaja, te se kod legalizacije pojavio neki iznos komunalnog doprinosa
prema Općini Tisno, kako se radi o objektu koji je kulturno dobro te postoji stavka oslobađanja
komnalnog doprinosa za kulturno dobro stoga predleže da se župu oslobodi za navedeni iznos
komunalnog doprinosa.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa
Točka 9. Prijedlog Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Tisno,
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno kratko je kazala da je uslijed izmjena
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ukidanja funkcije zamjenika
općinskog načelnika bilo potrebno uskladiti opće akte općine s tim izmjenama i dopunama
zakona, što znači da se prvenstveno radi o izmjenama odluke na način da se ukida funkcija
zamjenika općinskog načelnika, a obzirom da se sama odluka zvala odluka o plaći i drugim
pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika bilo je
funkcionalnije donijeti novu odluku. Važno je za naglasiti, kazala je, da je općinski načelnik
dužnosnik koji ne ostvaruje prava iz radnog odnosa već ima pravo na zdravstveno i mirovinsko
osiguranje te pokriće materijalnih troškova nastalih u vezi obavljanja dužnosti stoga je to
određeno i prijedlogom odluke. Također smatra važnim upozoriti vijećnike da se ne mijenja
koeficijent niti osnovica za obračun plaće odnosno ostaje sve kao i do sada te nema povećanja
plaće.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o plaći općinskog načelnika Općine Tisno
Točka 10. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje opreme- mini sortirne linije za otpad
trgovačkom društvu Ježinac iz Tisna,

Kristijan Jareb, općinski načelnik je uvodno obrazložio da je novi Zakon o održivom
gospodarenju otpadom predvidio niz aktivnosti, a Fond za zaštitu okoliša financira niz tih
aktivnosti, međutim, komunalna društva ne mogu aplicirati na natječaje Fonda za zaštitu
okoliša, stoga to u pravilu odrade jedinice lokalne samopurave, dobiju sredstva, nabave
primjerice sortirnu traku te je proslijede svojoj firmi koja se bavi upravljanjem otpadom,
konkretno razvrstavanje će se obavljati u Dazlini.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju na korištenje opreme- mini sortirne linije za otpad trgovačkom društvu
Ježinac iz Tisna
Točka 11. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine
Tisno za 2022.godinu,
Marko Jović, predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno, je kazao kako je Savjet mladih
Općine Tisno na svojoj poslijednjoj sjednici donio Program rada Savjeta mladih za 2022.godinu
koji se sadržajno oslanja na prijašnje programe s obirom da ovom savjetu madih uskoro istječe
mandat te je iskoristio priliku da zahvali svima jer mu je ovo vjerojatno zadnja sjednica vijeća
na kojoj će prisustvovati.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2022.godinu
Točka 12.Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne
glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom,
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode je pojasnila kako
Općina Tisno financira putni trošak vanjskim suradnicima glazbene škole što je doprinos
Općine Tisno toj školi između ostalih doprinosa koje je imala kod pokretanja same škole, a radi
se o odluci koja se donosi na početku svake školske godine.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je dodao da se radi o osobama koje nisu u radnom
odnosu, ali zbog manjka kadrova odrađuju te sate te im država na žalost ne plaća putne troškove
stoga tu uskače Općina Tisno.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru
Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom
Točka 13. Izvještaj o utrošenim sredstvima prema Sporazumu o financiranju uređenja i
adaptacije I. kata zgrade „Baganelovice“ u Jezerima,
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode je pojasnila kako
se radi o sporazumu potisanom 2019.godine u svrhu adaptiacje I. kata zgrade Baganelovice u
Jezerima, iznos financiranja je iznosio 202.000,00 kuna, u konačnici je potrošeno nešto manje

178.000,00 kuna, a financiranje je išlo tijekom 2019., 2020., i 2021.godine. Istaknula je kako
je obveza po samom sporazumu bila da župa po završetku financiranja podnese izvještaj
Općinskom vijeću te je dodala kako se u prilogu nalazi dokumentacija, ovjerene situacije i
izjava izvođača da su sredstva prebačena na njegov račun.
Vijećnik Ivan Klarin je podsjetio vijećnike da se radi o objektu koji je u vlasništvu Župe,
kojeg je Općina 2019.godine obnavljala, kao društveni dom u Jezerima, potpisan je ugovor o
korištenju tog prostora na 25 godina za sve svrhe i on se tako i koristi jer se radi o jedinom
društvenom domu u Jezerima koji je funkciji.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župe Gospe od Zdravlja, Jezera o sufinanciranju uređenja i adaptacije
I. kata zgrade „Baganelovice“ u Jezerima
Točka 14. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje elektromotornih invalidskih kolica Merici
Rezdeušek.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je kazao da se radi o sufinanciranju kupnje električnih
kolica Marici Rezdeušek iz Tisna koja je uslijed infekcije ostala bez obije noge te ovisi o
kolicima zbog čega ne izlazi iz kuće, dobila je od socijlane skrbi iz Šibenika određeni novac
koji čuva za kupnju invalidskih kolica, a ovo je iznos koji joj nedostaje da može kupiti kolica i
ponekad izaći iz kuće te je dodao da se sveukupno radi o teškoj situaciji.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje te su vijećnici jednoglasno usvojili
ODLUKU
o sufinanciranju kupnje elektromotornih invalidskih kolica Merici Rezdeušek
Točka 15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine čest.zem.7760/70 K.O.Tisno;
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove je obrazložio kako je na jednom od prošlih vijeća
donesena odluka o namjeri prodaje, raspisan je natječaj, a procjenjena vrijednost je utvrđena
elaboratom procjene vrijednsoti nekretnine od strane sudskog vještaka, dodao je dalje da su se
na sam javni natječaj pojavile tri zainteresirane stranke te je odabran najpovoljniji ponuditelj
odnosno tko je dao najveću cijenu po m2 zemljišta.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je kratko dodao da se u međuvremenu to zemljište
pokušalo uzurpirati na što je Općina pravodobno reagirala te sa svojim službama i komunalnim
poduzećem Ježinac d.o.o. uklonila sve što se nalazilo na zemljištu koje je u vlasništvu Općine
Tisno.
Vijećnica Ivana Vlašić je upitala da li se zna kako će Brodogradilište koristiti tu
nekretninu, na što je Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio da ima neformalna saznanja
kako Bordogradlište tamo namjerava sagraditi objekt za smještaj svojih radnika.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU

o prodaji nekretnine čest.zem.7760/70 K.O.Tisno
Točka 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine
oznake čest.zem.1234/1 K.O.Tisno, površine 689 m2;
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostornu
uređenje i planiranje te komunalne poslove, je karatko kazao da je o odluka o prodaji ove
nekretnine već ranije bila donesena međutim na više natječaja se nitko nije javio, stoga se
odlučilo ponoviti i samu odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine nakon
čega će se raspisati javni natječaj.
Vijećnici nisu imali pitanja
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake čest.zem.1234/1
K.O.Tisno, površine 689 m2
Točka 17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg
vrtića „Spužvica“ od roditelja- korisnika usluga
Kristijan Jareb, općinski načelnik je kratko kazao da se radi o dopuni odluke jer vrtić u
Murteru u objektu kakav je ne može udovoljiti uvjetima da može dobiti dozvolu za cijelodnevni
boravak stoga je Općina primirana vratiti program poludnevnog boravka u vrtiću u Murteru
kako bi vrtić mogao dalje raditi je na žalost nema uvjete za cijelodnevni boravak.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“ od
roditelja- korisnika usluga
Točka 18. Molba za financiranje budućih radova na crkvi na Gradini koju je uputila Župa Sv.
Frane iz Betine
Kristijan Jareb, općinski načelnik je uvodno kazao da se radi o točki dnevnog reda koja
je došla jučer od strane betinskog župnika kojim se traže sredstva za financiranje završetka
obnove crkve na Gradini, međutim iako drži da svakom treba pomoći sredstva za to u proračunu
Općine nisu predviđena. Ističe kako vijećnicima ne želi nametati nikakvu odluku, posebno,
obzirom da je dopis došao kasno, stoga je stavio na vijeće da se prodiskutira te da vijećnici
iznesu svoje mišljenje, da iznesu svoj stav te u krajnjoj liniji ne mora se danas ni donijeti neka
odluka jer će biti još dva vijeća do kraja godine. Također je predložio da vijećnik Ivan Klarin
uputi vijećnike jer je on više bio upućen u tu priču od ranije, a smatra da bi bilo dobro da je
osim dopisa bio priložen i neki troškovnik kako bi se vijećnici mogli detaljnije upoznati s
tijekom radova. Naglasio je kako se mora biti svjestan da se radi o objektu na području druge
jedinice lokalne samouprave, a tako smatra da ako i dođe do sufinanciranja taj omjer mora biti

manji nego murterski jer na tom groblje se naplaćuje naknada za korištenje grobnog mjesta od
strane Murtele d.o.o., stoga još jednom poziva vijećnike da svi zajedno ovo prodiskutiraju.
Za riječ se javio vijećnik Ivan Klarin koji je kazao da se radi o projektu koji je započeo
negdje 2019.godine međutim, Općina Tisno je tada za župu Betina završavala dva velika
projekta, popločavanje okoliša crkve sv. Frane u Betini u iznosu od oko 450.000,00 kn s pdvom, a drugi projekt je bilo uređenje dvorišta i stavljanje rampe, oko 240.000,00 kn. Kazao je
kako je župnik iz Betine tijekom 2019.godine dolazio kod njega u više navrata te ga izvjestio
kako se planiraju započeti radovi na crkvi Gospe od Gradine u Murteru, međutim, on je oko
toga bio skeptičan te je kazao župniku da to nije predviđeno u proračunu, nakon čega je došla
2020.godina kada je uslijed pada prihoda zaustavio sve radove, te dodao da cijelu situaciju treba
sagledati jer je ipak to murterska crkva. Također je podsjetio da je Općina Tisno dobila u
2020.godini 50.000,00 kuna za uređenje zgrade općine te je on tada ta sredstva dopisom
upućenim Ministarstvu kulture preusmjerio župi u Betini što su oni i učinili te je dodao kako je
u 2020.godini korone njegov decidirani stav bio da Općina nije bila u mogućnosti, ali ako će
Općina biti u mogućnosti to sufinancirati to mora biti sukladno sporazumu, troškovniku i odluci
Općinskog vijeća jer se crkvene općine ne poklapaju s administrativnim općinama, naime, kada
dođe revizija onda onda će samo gledati kako se napravila crkva na području druge općine.
Vijećnik Kažimir Bračanov je kazao kako nekako trebamo pomoći, ali nedostaje puno
dokumentacije da bi donijeli neku odluku, prvenstveno bi se trebao vidjeti nekakav troškovnik
te također vidjeti na koji način promoći pošto se radi o području druge općine.
Vijećnik Jere Pavić se složio te se ponudio da prvi kako vijećnik porazgovara sa
župnikom te mu predložiti ovo što je do sada kazano jer se iz samog dopisa ne može puno toga
zaključiti.
Vijećnici su se složili da prvenstveno nedostaje troškovnik za radove te da bi trebalo
održati jedan radni sastanak sa župnikom.
Vijećnik Marko Barin Turica se nadovezao da doista nedostaje dokumentacije te da
navedeni iznos od 1.300.000,00 kuna smatra generalno malo velikim, na što je Ivan Klarin
dodao da je usporedbe radi sudjelovao u obnovi crkve Sv. Nikole iz temelja te je iznos bio oko
240.000,00 kuna.
Vijećnik Kažimir Bračanov je rekao kako sigurno treba održati jedan radni sastanak sa
župnikom pa o tome izvjestiti vijećnike.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
1. Točka 18. dnevnog reda odgađa se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno.
2. Održati će se radni sastanak sa župnikom Župe Sv. Frane iz Betine radi utvrđivanja
činjeničnog stanja i prikupljanja dokumentacije.
Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik zaključio 3. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Tisno u 19:43 sati.
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