Zapisnik s 4. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 8. studenog 2021.godine,
ponedjeljak, 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, Kažimir Bračanov,
Jere Pavić, Matija Brkić, Ante Magazin, Zvončica Dora Modrušan i Petra Kapov.
Vijećnik Bruno Frkić i vijećnica Ivana Vlašić su opravdali svoj izostanak.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Kristijan Jareb, općinski načelnik, Daniela Bilan, pročelnica
Upravnog odjela za financije i javne prihode te Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine
Tisno.
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak rekao je kako predlaže da se dnevni red sa predviđenih
pet točaka proširi točkom 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode obrazložila je
kako se tu radi o Odluci koja je izglasana na prošlom Općinskom vijeću, međutim iz Porezne
uprave su upozoreni kako se u članku 1. potkrala greška i zamijenjeni su brojevi objave u
Narodnim Novinama s brojem Službenog glasnika Općine Tisno te se sada ispravljena
Odluka vraća na izglasavanje. Trebao je biti broj Narodnih Novina broj 36 a stajao je 3, dok je
kod broja Službenog glasnika trebao biti broj 3, a stajao je 36.
Predsjednik vijeća stavio je dopunjeni dnevni red na glasanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili:
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno;
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2021.godinu;
3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Tisno za razdoblje od 2020. do 2024.godine;
4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenje crkve Gospe od Gradine u Murteru;
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje elektromotornih invalidskih kolica Merici
Rezdeušek.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno.
Nakon prihvaćanja dnevnog reda s predloženih šest točaka, predsjednik vijeća Nikša
Pirjak otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
Prvi se s pitanjem upućenim općinskom načelniku javio vijećnik Matija Brkić, kojeg
je zanimalo vezano uz projekt buduće marine u lučici u Tisnom, kakav je tu status, kako se
napreduje s time i namjerava li Općina budućim investitorima kako pomoći.
Općinski načelnik Kristijan Jareb odgovorio je kako je trenutno u izradi izmjena
prostornog plana, gdje se prvo broj planiranih vezova spušta ispod 200, odnosno 199. Razlog
smanjenja je da se koncesija prebaci sa ministarstva na županiju. Interesa za sad ima dosta i

investitori se interesiraju za izgradnju marine, međutim na općini da pripremi dokumentaciju
za natječaj, a nakon toga je sve na županiji. Pošto je do marine u prošlom prostornom planu,
koji se sad mijenja, bila predviđena sportska lučica, ona je sad maknuta iz razloga jer sportska
lučica nije u interesu ljudi koji tamo vezuju brodove, već je cilj da se tamo stavi komunalni
vez, tako da se ljudi koji u blizini žive vežu na komunalni vez, a ne u sportsku lučicu, s
obzirom da nema sportskog društva koje bi istom upravljalo.
Sljedeći se na aktualnom satu za riječ javio vijećnik Marko Barin Turica, koji je kao
naveo problem s divljim odlaganjem otpada, obzirom na aktivnu sezonu branja malina po
mnogo puteva i cesta kazao je kako se moglo vidjeti koliko ružno to izgleda jer čak nema ni
sakrivanja odlaganja tog otpada, već se on baca čak i uz javne prometnice. Naznačio je kako
se generalno baca svuda, na potezu Luka-Jazina, Lovišća, Plitka vala, s donje strane otoka
stoga ističe kako se traži nekakav prijedlog, od postavljanja kamera i pita što se po tom
pitanju može napraviti.
Općinski načelnik Kristijan Jareb odgovorio je kako novi Zakon o održivom
gospodarenju otpadom predvidio to famozno vaganje i čipiranje, odnosno smeće je izlaz iz
kuće, a ne ulaz kao što je struja ili voda, koje brojilo izmjeri i koliko uđe u kuću se naplati.
Smeće izlazi iz kuće i nema brojila te realno svatko može baciti otpad bilo gdje, pojasnio je
kako su kamere na izlazu iz mjesta donekle rješenje ali tko brani nekome iz Stankovaca,
Tribunja, Vodica ili nekog drugog mjesta da dođe i baci smeće gdje ga nitko ne vidi. Drži da
realno treba raditi na postavljanju tih kamera, ali sve općine imaju probleme s time,
komunalni redari pišu kazne u koliko nekoga zateknu u prekršaju, a kamera bi trebalo
postaviti na tisuće za sve pokriti. Ističe kako je ista stvar je i s problemom ilegalnih kampera u
ljetnim mjesecima. Naveo je primjer u Baškoj Vodi gdje je bio ove godine zajedno s
komunalnim redarima i vidio kako su oni riješili takve probleme s kamperima i kamionima
koji idu u polja, tamo su postavljene prečke do visine 2m kako kamperi, kamioni i ostala veća
vozila ne mogu proći, sva ta rješenja treba uzeti u obzir kako bi se takve situacije pokušalo
nadzirati i rješavati iako je to jako jako teško.
Vijećnik Marko Barin Turica rekao je kako smatra da bi kamerama trebalo pokriti
barem neke od važnijih ulica i cesta kojima prolazi dosta turista u sezoni, a na kojima se sve
češće gomilaju takvi otpadi.
Vijećnik Marko Barin Turica također je rekao kako su na početku svi rekli kako će
raditi za dobrobit, ali ne može se oteti dojmu kako se u nekim slučajevima radi isključivo o
populizmu jer pojedini vijećnici, iako se reklo da će se raditi na dobrobit cijele Općine, a ne
mjesto po mjesto, već populizmu, ali kad je već tako, njega zanima koliko će biti uloženo u
tišnjansku Dubravu, a koja je jako dugo zapostavljana i to generalno u svim mandatima od
kada Općina Tisno postoji. Velike investicije koje se tamo planiraju, solarna elektrana,
poslovna zona i trafostanica 110-30kV koja bi bila glavna za zapadni dio županije. Stoga pita
koliko će svi ti projekti pridonijeti punjenju općinskog proračuna i koliko će se tih sredstava
vratiti ponovno u Dubravu jer ako će se tako gledati onda će ti projekti pridonijeti puno više
nego neki trgovački centri.
Općinski načelnik Kristijan Jareb rekao je kako ne bi volio da se ide u tom smjeru kao
i na prošlom vijeću. Pojasnio je da solarna elektrana sigurno preko 5 milijuna kuna, za
trafostanicu na Kapeli ne zna koliko jer se radi o projektu državne važnosti, gospodarska zona
također, te je nedavno bio sastanak sa predstavnicima Mjesnog odbora Dubrava gdje su
dogovorene neke smjernice što bi njima bilo bitno i to bi se stvarno potrudili, a bilo bi u redu
da se to njima i napravi, kao što su izgradnja dječjeg igrališta i uređenje groblja, a dogovorena
je i dinamika kako bi se radilo na njihovom igralištu i infrastrukturi kroz mjesto. Kazao je

kako su oni zadovoljni tim nekim sitnicama i jako su korektni te su se našla neka rješenja,
dodao je da nažalost ne previše s obzirom na mogućnosti koje jesu ali svako se ide u tom
smjeru.
Vijećnik Marko Barin Turica osvrnuo se kako mu je žao što vijećnica Ivana Vlašić
danas nije mogla pristupiti sjednici pa da i ona nešto kaže o tim problemima s obzirom da ona
živi u Dubravi.
Vijećnik Marko Barin Turica rekao je kako su nažalost svi svjedoci nemilih događanja
u prometu, obzirom da je napravljen elaborat i da su postavljeni već neki usporivači brzine na
području Betine i Jezera, pita hoće li se dalje pristupiti izradi elaborata, s obzirom da se radi i
o državnim cestama i ugradnji tih usporivača na području drugih mjesta, pri tom misli na
potez od Sarađena do ulaza u Dubravu jer tamo se vozi dosta brzo, na ulazu u Tisno odnosno
relaciji Hostin – Luka, gdje za vrijeme festivala turisti prolaze na stotine, na području Banja i
Put Jazine u Tisnom.
Općinski načelnik Kristijan Jareb odgovorio je vijećniku Marku Barin Turici kako je
Općina aplicirala na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za niz provedbi tih rješenja u
prometu, između ostalog usporivača i signalizacije i to u iznos o nekakvih pola milijuna kuna.
To će ugrađivati na ceste koje nisu državne, dakle županijske i lokalne ceste po svim
mjestima u Općini Tisno, pojasnio je kako po državnim cestama kao na primjer u Dubravi ili
cesti na Banju u Tisnom ne mogu se tek tako postavljati te naprave iz razloga jer za državnu
cestu treba tražiti posebnu suglasnost ako sve bude u redu, sljedeći tjedan bi trebao biti održan
sastanak s ravnateljem Hrvatskih cesta u Zagrebu, gdje će jedna od tema sastanka će biti i ta.
Vijećnik Marko Barin Turica rekao je kako će i dalje nastaviti u populizmu pa s
obzirom da se na prošloj sjednici odlučivalo o cijeni štekata i s obzirom da je nedavno
općinski načelnik dijelio naknade za novorođenu djecu i sklapanje braka, navedena je razlika
u cijeni od nekakvih 200-300 tisuća kuna s obzirom na to povećanje pa pita zašto se onda taj
višak sredstava ne iskoristi za povećanje naknada odnosno pronatalitetnu politiku te je dao
primjer Općine Sali gdje za novorođeno dijete isplaćuje ukupno 60.000,00 kn unutar šest
godina, odnosno po 10.000,00 kn godišnje po djetetu, te dalje istaknuo da nevezano za
povećanje cijene štekata zašto se ne podignu te naknade koje sada iznose 3.000,00 kn za prvo,
5.000,00 kn za drugo te 7.000,00 kn za treće i svako sljedeće dijete, te 1.000,00 kn za
sklapanje braka te predlaže da se za prvo dijete dodjeli 7.000,00 kn, drugo 10.000,00 kn i tako
dalje, da se potakne pronatalitetna politika.
Općinski načelnik Kristijan Jareb odgovorio je kako se zna da nisu baš neka vremena
za podizanje tih naknada smatra kako su te naknade solidne, ali u koliko se financijska
situacija popravi slaže se kako bi bilo u redu onda povećati te naknade jer pronatalitetna
politika je svakako bitna.
Sljedeći se na aktualnom satu javio vijećnik Jere Pavić i osvrnuo se na navedeni
populizam s obzirom da je shvatio da je to upućeno njima te rekao kako on ne vidi ništa loše u
tome s obzirom da su oni kao vijećnici izabrani od većine ljudi iz Betine, vijećnici iz Jezera
od većine iz Jezera, a vijećnici iz Tisna od većine iz Tisna pa prema tome ljudi koji su ih
birali i traže da se bore za svoje mjesto. Istaknuo je da sigurno da neće on kao mještanin
Betine prenositi probleme Tišnjana ili Jezerana već probleme iz Betine odnosno mjesta u
kojem živi i probleme s kojima je upoznat, stoga ne vidi tu nekakav problem, te je naglasio
kako naravno da mu je drago kada vidi da se rješavaju problemi u svim mjestima Općine.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je da s obzirom da se govorilo o Dubravi, svi ti projekti i
gospodarska zona na kojoj se radilo nekoliko godina i vodovodna mreža koja se napravila u
iznosu od 6 milijuna kuna s asfaltom od Kapele do zadnje kuće u Dubravi. Naglasio je kako

će uvijek će braniti svoj mandat iako priznaje da u usporedbi s ostalim mjestima u Dubravu i
Dazlinu uloženo najmanje, s obzirom da se pretpostavlja da će od projekta solara biti negdje
oko 5 milijuna kuna doprinosa, postoji li procjena koliki će iznos biti za vjetropark i u kojoj se
to fazi nalazi.
Općinski načelnik Kristijan Jareb odgovorio je da je prije jedno mjesec dana s
investitorom i predstavnicima svih Ministarstava koji su nadležni za izdavanje dozvola imali
sastanak, najprije na licu mjesta, a nakon toga je bilo izlaganje projekta od strane
projektanata, iz svakog ministarstva je bio po jedan predstavnik. Izložio je da iako je
napravljena dosta temeljito studija utjecaja na okoliš, predstavnica iz Ministarstva zaštite
okoliša i energetike je ustanovila da je tamo stanište neke dosta rijetke ptice koja povremeno
tamo prebiva u ljetnim mjesecima i da bi trebalo još temeljitije napraviti tu studiju utjecaja na
okoliš pa da se vidi koliko stvarno često te ptice tamo lete, to su jako rijetke ptice i ako ijedna
od njih strada to bi bila jako velika šteta. Kazao je kako je to bio radni sastanak te kako će se
napravit nova temeljitija i kvalitetnija studija utjecaja na okoliš koja se temelji na proučavanju
ptica zmijanica kako se zovu, nakon čega će se ići u sljedeću fazu ako to bude uopće moguće
upravno zbog navedenih ptica, ali ako to prođe za očekivati je da će onda u 2024. godini to
biti u visokoj fazi realizacije. Dodao je dalje da su izmjene Zakona o obnovljivim izvorima
energije gdje je obračunska jedinica 1 lipa po kwh, ali od proizvedenog kilowata energije i
plus povećanje prilikom izgradnje, tako da bi trebalo biti isto nekoliko milijuna kuna
doprinosa, neke izmjene zakona su još u tijeku da se ne može konkretnije reći, po procjeni
bilo proizvedeno 35 megawata snage odnosno 35 000 kilowata pa puta sat to se onda može
izračunati koliko je to u proračun godišnje, točnije svake godine proizvodnja energije generira
novac u proračun Općine.
Sljedeća se za riječ na aktualnom satu javila vijećnica Petra Kapov koju je zanimalo
kada se može očekivati formiranje novih mjesnih odbora odnosno izbore za mjesne odbore.
Općinski načelnik Kristijan Jareb rekao je da bi realno bilo u prosincu da se održe
izbori za mjesne odbore, naime, proslava dana Općine i velike brojke oboljelih od
koronavirusa su malo prolongirale stvari te čim se te brojke malo smire realno je očekivati da
se to provede kroz prosinac 2021. godine.
Vijećnica Petra Kapov također je ukazala na problem u dotrajalosti nekih riva u Betini
na koje su je uputili stanovnici Betine, naime radi se o rivama koje su se počele urušavati i
stvaraju opasnost, stoga smatra kako bi trebalo što prije reagirati kako ne bi došlo do većih
problema, daljnjih urušavanja i većih troškova.
Općinski načelnik odgovorio je kako se slaže da se treba reagirati iako te rive su javno
pomorsko dobro i nisu u direktnoj nadležnosti Općine, dok što se tiče rive iza vaterpolo terena
u Btini trenutno je u fazi izrada rješenja i traženje ponuda. Kazao je da zna za taj neki kamen
koji visi na rivi u Varošu je dobio i e-mail što će se probati riješiti u narednom periodu. Slični
problemi postoje u Tisnom na Malom portu, gdje se isto dio rive odronio. Zaključio je kako
trenutno nije najbolji period za rad na moru ali svakako je u planovima.
Sljedeći se s pitanjem javio vijećnik Ante Magazin, koji je rekao kako bi najpozvaniji
bio pročelnik Ivica Pirjak odgovoriti ali svejedno će postaviti pitanje vezano uz trasirani put
na predjelu Betine Bristina. Prema priči drugih tri puta je bila javna objava, a ljudi ga
povremeno pitaju u kojoj je sve to fazi. Iako je neprovjerena informacija, čini se da se radi o
građevinskom terenu i ljudima je s jedne strane išlo izaći u susret, a dobro se zna da ako
imamo građevinski teren, a nemamo pristupni put dovoljne širine da ne možemo ništa s njime.
Zanima ga u kojoj je sve to fazi. Drugo tema koju je otvorio vijećnik Ante Magazin bila je
vezana uz indirektne razgovore s načelnikom, a koji se vežu uz obilan opseg posla ljudi koji

rade u Općini i famozno rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Rečeno je da je vrtić u Betini i
parking ispred vrtića neriješen. Kako je Betina mala i ljudi ga često pitaju za stvari vezane uz
geodeziju i imovinsko pravne odnose. Tržnica odnosno pijaca u Betini je još navodno 70-ih
godina prodana Općini ali i dalje su ti ljudi koji su prodali upisani. Vjerojatno je Općina ta
koja je sklopila koncesiju s pravnom osobom pa je iskoristio priliku i apelirao na pravni odjel
da koliko se može jer svjestan je da radni da i radni tjedan traju određene sate i da uvijek fali
ljudi i vremena, ali čisto da se ima na umu rješavati te neke stvari koje su vitalne.
Općinski načelnik Kristijan Jareb odgovorio je kako trenutno nisu neka financijska
vremena za izradu velikih projekta trenutno se stvarno uhvatilo rješavanja u svim mjestima po
nešto, za primjer je naveo kako se trenutno groblje u Jezerima, groblje u Tisnom i groblje u
Dubravi knjiži te neke ceste ucrtavaju. Isto tako krenulo se i s vrtićem u Betini i parkingom
ispred vrtića te jednim djelo u Zdračama koji je isto tako neriješen, pa tako i ta pijaca u Betini.
Ide se elaborat po elaborat i rješavaju se polako te stvari koje svakako treba riješiti. Što se tiče
puteva, općinski načelnik rekao je kako misli da je prostornim planom predviđeno niz lokacija
u Tisnom, Jezerima i Betini odnosno puteva koji su u vlasništvu privatnih osoba. Oni jesu
predviđeni prostornim planom, ali u pravilu bi se trebalo oslanjati na dogovor s ljudima i
važno je da onaj koji je prvi u nizu da se njega obešteti, a za sve ostale bi bilo logično da se
dogovore kako bi svi imali put, ako će ići Općina u plaćanje obeštećenja za takve putove onda
se realno cijeli proračun može potrošiti na to, jer takvih puteva ima stvarno mnogo. Primjer je
takvog puta u Tisnom kod škole ili puta kod groblja u Jezerima gdje se nikada nije
dogovorilo, sve to najviše ovisi o volji ljudi koji su vlasnici tog puta, da svi ostali isplate samo
prvoga problem je riješen.
Vijećnik Ivan Klarin pitao je vezano uz sredstva za vrtić koja su se dobila od
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, na čijim je stranicama pisalo kako je Općini
Tisno odobreno 2,2 milijuna kuna, naime kazao je kako su to su sredstva koja su dodijeljena
od Ministarstva za udio Općine Tisno u sufinanciranju projekta, ako se može to detaljnije
obrazložiti.
Općinski načelnik Kristijan Jareb rekao je kako su sredstva Ministarstva dodijeljena su
Općini Pirovac, Općini Tribunj i Općini Tisno, je dio novca koji je ostao naš dio u
sufinanciranju, proteklog tjedna stigao je Ugovor na potpisivanje, ali zbog tehničkih problema
koje je imala Općina zahtjev za isplatom će tek biti poslan sukladno ugovoru 10% biti će
isplaćeno po zahtjevu te 50% ako se dokaže da je ispoštovan dogovor s Agencijom odnosno
opravdano više od 40 % što je opravdano.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako bi
trebali po zahtjevu, sukladno rečenom u toj tranši dobiti 60% od tih 2,2 milijuna kuna.
Općinski načelnik Kristijan Jareb rekao je još kako ih sada čeka kontrola svega na tom
vrtiću kako bi išla zadnja rata Agencije za plaćanje u poljoprivredi i nakon toga onda još za
kraj 40% Ministarstva regionalno razvoja i fondova EU.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako će
se čim se osposobe tehnički uvjeti poslati zahtjev nakon čega bio trebala ići uplata.
Vijećnik Ivan Klarin pitao je jeli u međuvremenu stigla zadnja uplata Agencije za
plaćanje u poljoprivredi.
Općinski načelnik mu je odgovorio da nije, da se sada šalje Agenciji potvrda da su svi
računi plaćeni te radi kompletan izvid na terenu, instalirane opreme i svega i tek onda nakon
toga ili korekcija ili zadnja rata te je dodao da je međuvremenu je stigla uplata u iznosu od
700.000,00 kn sukladno zahtjevu iz travnja ove godine.

Vijećnik Ante Magazin pitao je znači li to da će onda sva sredstva biti onda vraćena
Općini, na što mu je općinski načelnik odgovorio da ipak neće već će od prilike iznos od 10 %
na kraju biti sufinanciran od strane Općine Tisno.
Vijećnika Jeru Pavića zanimalo je stanje dugovanja Općine Tisno u ukupnom iznosu
od 9 milijuna kuna raspoređenom u tri rate. U kakvoj je to sada fazi i da li se dug Općine
smanjio te s obzirom da će uskoro novi proračun za 2022. godinu te ga je zanimalo okvirno
koliko će iznositi te koliko će Općina od tog proračuna moći ulagati, a koliko će ići na
dugove jer o tome ovisi što sva mjesta uopće mogu tražiti ili planirati za raditi u sljedećoj
godini zbog čega se stalno priča kako se nama novaca pa sukladno tome onda treba i planirati
bez nekih megalomanskih projekata.
Općinski načelnik odgovorio je kako situacija i dalje nije bajna ali dug se smanjuje, pa
i taj iznos upravo naveden od 2,2 milijuna kuna će dobro doći, prihodi su solidni i dug se
smanjuje ali on još uvijek realno postoji. Predložio je da svi sudjeluju u izradi proračuna,
svako mjesto zasebno i kako se razgovaralo u startu, projektna dokumentacija, asfalt u
ulicama gdje ga nema i takvi neki manji projekti su ono na što bi se trebali bazirati je je cilj je
da se dovede Općinu da bude bez ikakvih dugovanja. Kazao je kako trenutno surađuje s
jednom jako dobrom tvrtkom za europske projekte i gdje se god bude moglo aplicirati i tražiti
europska sredstva tako da općina ne troši svoje novce već europske, te dodao da je to put
kojim će se ići u ovoj godini, a za sljedeće godine kada neke stvari budu riješene i ako se još
nešto i uštedi dapače bilo bi poželjno da se napravi nešto konkretnije.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako se
već i prošli puta dotaklo tog duga Agencije te smatra kako bi ova godina trebala završiti u
plusu u iznosu od 4 do 5 milijuna kuna i procjene su da će se sanirati dug iz prošle godine, a
što se tiče izrade proračuna za sljedeću godinu, novina ove godine je izrada provedbenog
programa. Kazala je kako je načelnik zadužen da donese provedbeni program za svo vrijeme
trajanja mandata, a taj provedbeni program bio bi krovni program Općine za to razdoblje i na
njega se naslanja proračun. Pojasnila je kako će se taj program moći revidirati u koliko se
vidi da se neki projekt neće moći napraviti i to na nivou godine, točnije, sve ono što se
donese u tom programu bi bio kostur onoga što će se događati kroz te četiri godine. Kazala je
kako je načelnik je već u izradi tog programa i proračun ide s izradom na temelju tog grubog
nacrta kroz nekakvih 15 do 20 dana to bi trebalo biti posloženo, poslane su upute i svim
proračunskim korisnicima te mjesnim odborima da se uključe.
Vijećnik Marko Barin Turica javio se s pitanjem vezanim uz rasvjetna tijela kod
igrališta u Tisnom i što je vijećnik Karlo Klarin pitao na prošlom vijeću, a vezano uz svjetlo
kod škole u Jezerima.
Općinski načelnik Kristijan Jareb odgovorio je kako je primio obavijest da je rasvjetno
tijelo kod škole u Jezerima postavljeno, dok rasvjetno tijelo kod igrališta u Tisnom, ako do
sad nije onda će svakako uskoro biti postavljeno, radi se o tehničkoj stvari.
Vijećnik Ivan Klarin osvrnuo se na svoj izlaganje s prošle sjednice vezano uz izvršenje
proračuna te je naveo kako je na devetomjesečnom bila je projekcija 1,5 milijuna kuna i do
kraja godine procjena je 4,5 do 5 milijuna kuna plusa, s obzirom da za vrijeme njegovog
mandata ova zadnja sredstva u iznosu od 2,2 milijuna kuna nisu planirana, pita da li su
uključena u projekcije ili nisu te postoji li projekcija proračuna za 2022. godinu.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako su samo dijelom ta sredstva
uključena u projekciju za do kraja godine.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako
još uvijek nema projekcija proračuna za 2022. godinu i to upravo iz maloprije navedenog

provedbenog programa, odnosno zbog donošenja tog provedbenog programa koji će biti
krovni akt što se tiče financija.
Općinski načelnik Kristijan Jareb rekao je da je nužno najprije donijeti provedbeni
program u koji su uključeni i svi proračunski korisnici kako bi uopće se moglo pristupiti
traženju ikakvih sredstava, jer ako ne postoji stavka u programu, sredstva za provedbu ne
mogu biti planirana. Obrazložio je kako je konzultant s kojim se surađuje ispisao je sve
moguće natječaje koji će biti u narednom periodu pa makar im mi ne pristupali. Dodao je da
se trenutno se slaže grubi kostur i navode se i neke stvari koje se možda i neće raditi ali bolje
da su tu, naime svi objekti kojih se mogao sjetiti iz svakog mjesta tu su navedeni. Ukazao je
također kao se proteklih nekoliko mjeseci trošilo isključivo na samo suho održavanje i nije se
ništa značajnije investiralo tek se sada planira asfaltiranje nekih puteva u sljedećoj godini jer
takva je situacija, te dodao da je u ovoj godini ništa nije taklo.
Vijećnik Ivan Klarin pitao je s obzirom da je projekcija da će ovogodišnji proračun
završiti u plusu, postoje li ikakve projekcije za proračun.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode odgovorila je
da ne, s obzirom da se radi na provedbenom programu, a i prošli tjedan nisu u mogućnosti bili
ništa od toga raditi zbog tehničkih poteškoća koje su nastale u radu sustava u Općini Tisno, te
dodala da u svakom slučaju krenut će se s time čim se ponovno podigne sustav, a kada se
završi taj provedbeni program, znat će se koji će se projekti kandidirati prema ministarstvima
i prema EU fondovima, pa će se onda i prema tome slagati proračun.
Općinski načelnik rekao je kako će na taj način sigurno moći povući dosta sredstava i
to bi stvarno trebalo biti jedan veliki skok.
Vijećnik Ivan Klarin dodao je da što se tiče proračuna za sljedeću godinu, na temelju
iskustva po njegovoj procjeni bi trebalo biti raspoloživo kada se sve oduzme i kada se oduzmu
rashodi za sljedeću godinu bi trebalo biti oko 10 milijuna kuna, možda u toj procjeni promaši
za najviše milijun kuna. Njegov je prijedlog da se ta sredstva, a tako će predlagati i u
raspravama izuzev ulaganja u infrastrukturu koje je već zagarantirano većim dijelom
komunalnim dijelom proračuna, ulože za apliciranje na EU fondove. Općina Tisno ima jako
puno ustanova i institucija i neki gradovi im ne mogu parirati na tome, starački dom, muzej i
tako dalje. Od tih sredstava moglo bi se podijeliti po mjestima po par milijuna kuna i reći
napravite to, to i to, ali ako se to bude radilo tako kroz četiri godine onda se neće imati
sredstava za aplicirati na fondove.
Predsjednik vijeća osvrnuo se na temu s prošle sjednice Općinskog vijeća vezanu uz
kontrolu radova u kampovima i što je poduzelo po tom pitanju.
Općinski načelnik Kristijan Jareb rekao je kako su komunalni redari su bili na terenu i
napravili zapisnike, ali kako ih je osim tehničkih problema prošlog tjedna u Općini usporila i
korona zbog koje su neki djelatnici bili u izolaciji, što je točno napravljeno bilo bi najbolje
provjeriti s pročelnikom Ivicom Pirjakom na sljedećoj sjednici.
Pitanja na aktualnom satu više nije bilo te je predsjednik vijeća zaključio aktualni sat.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik s 3. 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 Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2021.godinu
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća obrazložio je kako je u materijalima predložena
Odluka Odbora za priznanja Općine Tisno koje je stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine
Tisno. Na tu Odluku za priznanja stigao je i prigovor od strane HDZ-a Općine Tisno koji su
predložili pokojnog Stipu Beraka za nagradu za životno djelo, a Odbor za priznanja predložio
je da se pokojnom Stipi Beraku dodjeli priznanje Općine Tisno.
Za riječ na ovu točku dnevnog reda prva se javila vijećnica Zvončica Dora Modrušan,
koja je rekla kako na žalost iako je članica Odbora za priznanja nije mogla biti prisutna na
sjednici Odbora za priznanja i iako su njezini kolege na čemu im je zahvalna i što su
napravili veliki posao kod dodjele nagrada i priznanja te napravili dio posla umjesto nje, ona i
stranka koju zastupa smatraju da se pokojnom Stipi Beraku ipak trebala dodijeliti nagrada za
životno djelo, pogotovo jer je Stipe Berak bio prvi vijećnik, a samim time sudjelovao u
formiranju Općine Tisno, osim toga bio je aktivni član crkve i crkvenog zbora, bio je
dragovoljac i branitelj u domovinskom ratu, član Matice Hrvatske, a puno je napravio i za
vodovodnu opskrbu i u samom mjestu. Zbog svega navedenog zamolila je sve vijećnike da još
jednom razmisle o njegovom doprinosu Općini. Isto tako vijećnica Zvončica Dora Modrušan
navela je kako su svi u Odboru za priznanja novi i jasno joj je kako su se svi njezini kolege
striktno držali pravilnika o dodjeli nagrada i priznanja ali u prošlosti taj pravilnik isto nije bio
ispoštovan i dodijeljene su dvi nagrade, za koje ne želi da ispadne da ikog proziva ili
obezvrjeđuje ičiji rad i ona bi svima dala nagradu za životno djelo, ali tu nagradu je 2013.
godine dobila ravnateljica Slavka Plenča, a 2020. godine Rajko Ćuzela Papata iako nisu u
potpunosti ispunili te kriterije pravilnika. Sada se to prelama na pokojniku Stipi Beraku.
Predlaže da vijeće izmjeni Odluku i da nagradu za životno djelo pokojnom Stipi Beraku, dok
u suprotnom ako se njihov prijedlog ne usvoji oni će priznanje odbiti primiti.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako s obzirom da je zakasnio s prijedlogom iskoristio je
priliku da predloži još jednu osobu za nagradu Općine Tisno. Osvrnuo se također i na
prigovor upućen od strane HDZ-a vezano uz dodjelu nagrade za životno djelo za pokojnog
Stipu Beraka. S obzirom da se u prigovoru spominje kako se u trenutku kada je preminuo nije
bilo objave na službenim stranicama Općine Tisno. Priznao je kako se možda radi o propustu
ali ni kod prijašnjih smrtnih slučajeva bivših vijećnika pa ni onih iz prvih saziva bez obzira iz
koje stranke HDZ, SDP, HNS ili neke druge nije se radila objava. Stipe Berak bio je oporbeni
vijećnik i za vrijeme njegovog prvog mandata kao načelnika Općine Tisno i rekao je kako je s
njime uvijek imao maksimalno konstruktivne rasprave te će kao vijećnik bezrezervno podržati
prijedlog da se Stipi Beraku posthumno dodijeli nagrada za životno. Dodao je kako su ih
kasnije politički putevi odvojili, ali tako se nešto jednostavno događa, isto tako kao što su i
sada neka imena spomenuta i ti ljudi će to pročitati pa će se pitati zašto je to spomenuto, ali to
je jednostavno tako kada se tu sjedi, bavi politikom i o nečemu odlučuje. Dio odgovornosti
prihvaća na sebe iako on u sva svoja tri načelnička mandata nije predložio niti jednu osobu za
nagradu ili priznanje. Uvijek su prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja dolazila od strane
ustanova i institucija i uvijek je bilo rasprave na općinskom vijeću oko toga koga se svrstalo u
koju kategoriju. S obzirom da su zapisnici s tih sjednica izlazili uoči proslave dana sv.
Martina uvijek se o tome raspravljalo.
Vijećnik Ivan Klarin kao što je na početku rekao, a s obzirom da je Odbor za priznanja
radno tijelo vijeća iskoristio je priliku i za nagradu Općine Tisno koja redom dolazi odmah iza
nagrade za životno djelo, a ispred priznanja predložio doc.dr.sc. Mariju Pandžu i to kao
dugogodišnju mentoricu i profesoricu u osnovnoj školi Vjekoslava Kaleba u Tisnom, kao i u

školi Murterski škoji. Obrazložio je kako je Marija Pandža školovala generacije mladih
biologa kroz nastavne ali što je još važnije i izvannastavne aktivnosti te je tako mnogim
učenicima kroz svoj dugogodišnji rad prenijela ljubav prema zaštiti okoliša. Brojni učenici
pod njenim mentorstvom sudjelovali su na svim razinama natjecanja, od kojih nebrojeno puno
na županijskim, a i značajnim državnim natjecanjima. Kao znanstvenica obradila je mnoge
teme iz flore i faune otoka Murtera i kornatskog otočja i autorica je brojnih znanstvenih
radova s područja biologije i zaštite okoliša. S obzirom da se i njoj bliži mirovina, predlaže,
ako se izuzme taj jedan njezin gard profesorski, doc.dr.sc. Mariju Pandžu za nagradu Općine
Tisno.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje amandman vijećnice Zvončice Dore Modrušan
da se „Stipi Beraku posthumno dodjeli nagrada za životno djelo, a ne priznanje Općine
Tisno“, a vijećnici su ga jednoglasno usvojili.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje amandman vijećnika Ivana Klarina da se
„doc.dr.sc.Mariji Pandži dodjeli nagrada Općine Tisno“, koji amandman su vijećnici
usvojili s 10 (deset) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom.
Predsjednik vijeća je predloženu odluku sa usvojenim amandmanima stavio na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2021.godinu
Nakon izglasane Odluke Nikaša Pirjak, predsjednik vijeća je rekao kako se nada da će
se sljedećih godina pravilnik prilikom odlučivanja o dojeli nagrada i priznanja poštovati
maksimalno, kako bi sve te nagrade i priznanja imale svoju težinu, jer u suprotno doći će se u
situaciju da će svatko dobiti nagradu ili priznaje i da ih se više neće imati kome dodijeliti ili
će se ista odbijati.
Točka 3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Tisno za razdoblje od 2020. do 2024.godine
Općinski načelnik Kristijan Jareb objasnio je kako je nedavno bio inspekcijski nadzor
od strane Stožera civilne zaštite, gdje inspektorice su bile u inspekciji i od svih dokumenata
vezanih uz sustav civilne zaštite koje Općina Tisno ima, nedostajale su smjernice za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, i taj dokument je postojao ali je istekao.
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je kako su smjernice za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite bile donesene za period od 2016. do 2020. te od
2020. do 2024. godine i tu čak nije ni bilo nikakve rupe već se preklapaju, ali svakako treba
donijeti nove za period od naredne četiri godine.
Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik točku dnevnog reda
stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Tisno za razdoblje od 2020. do 2024.godine
Točka 4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenje crkve Gospe od Gradine u Murteru

Općinski načelnik Kristijan Jareb obrazložio je kako je najprije na prošloj sjednici
vijeća razmatran dopis od strane župnika iz Betine, kada se zbog manjka dokumentacije
tražilo od župnika pojašnjenje. Nakon tog vijeća uslijedio je sastanak sa župnikom na kojem
su uz njega sudjelovali i pročelnici te na kojem sa župnikom pričalo o tom projektu, Pojasnio
je da je nosilac tog projekta je Župa Betina i projekta bi se posramili i neki projektanti jer
zaista je to napravljeno studiozno i temeljito, te je to zaista hvale vrijedna investicija. Pojasnio
je da su nažalost takva vremena kada novca baš i nema, projekt je već dosta sufinanciran ali
ipak fali još novaca, stoga pred vijećnike stavlja prijedlog koliko maksimalno Općina može
pomoći, uzevši u obzir da se crkva koja se renovira nalazi na području druge općine te je
dodao da župnika taj iznos zadovoljava.
Vijećnik Marko Barin Turica rekao je kako se slaže da treba pomoći kod takvih
sakralnih objekata ali isto tako treba skrenuti pozornost da na području Tisnog, obzirom da je
član ekonomskog vijeća Župe Tisno, unutar Župe Tisno osim Tisna ulaze Dubrava kod Tisna,
Dazlina i Ivinj i postoji sedam crkvi. Crkva sv. Andrije, crkva sv. Roka, crkva sv. Duha,
Crkva srce Isusovo, crkva sv. Martina, crkva sv. Ilije, crkva Gospe od Karavaja. Ističe kako
navedeni iznos nije puno i uvijek je malo. Naglasio je da je na primjer u crkvi sv. Duha u
Tisnom krov u jako lošem stanju, dodaje da ne želi da ga se krivo interpretira jer smatra da
svakako treba ulagati. Smatra kako u prijašnjim godinama nije bila dobra komunikacija na
relaciji župnik Župe Tisno i Općina Tisno, ali bez obzira na to trebalo bi se u narednom
razdoblju razmisliti o ulaganju i u tu crkvu.
Sljedeći se za riječ javio vijećnik Ivan Klarin koji je rekao kako se apsolutno slaže da
se ti novci ulože u crkvu Gospe od Gradine te naglasio da se 50.000,00 kn već dodijelio župi
u Betini ranije, iako se ta crkva administrativno nalazi na području Općine Murter-Kornati i
za koju komunalno poduzeće Murtela d.o.o. iz Murtera ubire grobarinu blizu 400,00 kuna za
obiteljsku grobnicu već 20 i nešto godina. Smatra to legitimnim jer tamo se pokapaju ljudi iz
naše općine ali ono što ga ljuti je ton dopisa župnika don Mira Stojića. Naime, dodao je da
prema dopisu župnika ispada da prije 1. lipnja 2021. godine u sakralne objekte u Betini nije
uloženo ništa. Žao mu je što sad nije prisutan i župnik pa da se priključi raspravi, što će mu on
svakako prvom priliko kada ga vidi reći, ne žaleći se svađati, samo mu reći. Ne govori o
ulaganju u župu Betina prije nego je stigao don Miro Stojić, a samo u zadnjoj godini drugog i
njegovom zadnjem načelničkom mandatu ukupno u župu Betina po zahtjevima župnika u
uređenje okoliša crkve, a najprije se radilo ispred crkve te potom okolo, uložilo 456.000,00
kn. Kazao je kao su ta sredstva prebačena sa računa Općine na račun Župe te dalo župniku
otvorene ruke da uredi okoliš crkve. Ne treba se niti govoriti o važnosti crkve sv. Frane ne
samo za Betinu već za cijeli otok bilo kulturnom, sakralnom ili turističkom smislu. Da ga se
ne bi krivo shvatilo to ni u jednom trenutku nije njegov prigovor jer u suprotnom ta sredstva
ne bi bila dodijeljena. On kao načelnik tada, a i općinsko vijeće koje je tada i donijelo tu
odluku je smatralo da su ta sredstva opravdana. Nakon toga uloženo je nešto manje od
100.000,00 kuna u nove klupe u crkvi u Betini i to sve za vrijeme njegovog zadnjeg
načelničkog mandata. Nakon toga stigao je zahtjev župnika u 2019. godini za uređenje
parkinga ispred crve sv. Frane u Betini i to iz razloga jer to neuredno izgleda ispred crkve te
da se riješi pitanje parkinga. Nudila su se i rješenja s postavljanjem rampe i razgovori s
Ježincem d.o.o. kako bi se tamo naplaćivao parking, ali to je jedna druga tema. Taj je zahtjev
stigao krajem 2019. godine i da je zakasnio koji mjesec kasnije vjerojatno i ne bi bilo te
investicije zbog korone. Zahtjev je stigao na iznos od 270.000,00 kn za uređenje parkinga kod
crkve sv. Roka u Betini. Iznos je to bio za popločavanje parkinga, postavljanje rampe,
djelomični otkup zemljišta od nekih ljudi i tako dalje. U prosincu 2019. godine izglasano je da

se Župi Betina dodijeli 235.000,00 kn, što čini ukupno u njegovom zadnjem načelničkom
mandatu brojku malo manju od milijun kuna ulaganja u župu Betina. Od tih traženih
270.000,00 kn nije prihvaćena jedno stavka rampe koju je župnik platio iz svojih sredstava.
Ističe da ništa ne prigovara, napravljeno je to za generacije betinjana i turista koji dolaze ali
mora spomenuti kako iz dokumentacije koja je dostavljena vezano za sufinanciranje crkve
Gospe od Gradine ispada kao da Općina Tisno prije 1. lipnja nije u Župu Betina uložila ništa.
Proširio je raspravu i spomenuo Župu Jezera i Župu Tisno. U Župu Jezera uložilo se u
pristupni put župnoj crkvi, ali s obzirom da server u Općini Tisno nije radio nije proteklih
dana nije mogao doći do točnih podatka. Naime, 2012. godine Ministarstvo regionalnog
razvoja na natječaju župe Jezera i Općine Tisno za crkvu sv. Nikole gdje je Općina platila
projektnu dokumentaciju i veliki projekt kulturno-pastoralnog centra Baganelovica, iako nju
smatra zasebno pogotovo iz razlog društvenog doma i vlasničkih odnosa uz isti. S obzirom da
se u Betini uredio prezentacijski centar, a u Jezerima se nije mogao urediti društveni dom iz
navedenih problema u vlasničkim odnosima odnosno iz tih razloga se nije moglo aplicirati na
nijedan natječaj, odlučilo se uložiti Baganelovicu, što je na kraju ako se ne vara ukupno
iznosilo 1.132.000,00 kuna. Baganelovica se za potrebe jezerana pokazala kao pun pogodak
jer tamo se održavaju sastanci, pleše se folklor i koristi za razne društvene svrhe. Istaknuo je
da se ukupno u Župu Jezera uložilo oko 1.400.000,00 kn kroz njegova tri načelnička
mandata.
Kazao je kako u župu Tisno nije uloženo ništa. On je kao načelnik na vlast došao
2009. godine i svi ti podaci koje on iznosi lako se mogu potvrditi u financijskom odjelu
općine Tisno. Suradnja sa Župom Tisno iz početka je bila solidna sve do izbora 2013. godine i
nažalost odnos njega i don Lazara je isprepleten godinama lokalnih izbora. Kampanja je 2013.
godine krenula blagoslovom kuća, ali naravno ne za njega nego protiv. U sljedećoj godina na
temelju zahtjeva župnog vijeća kada je i vijećnik bio Ante Grubišić koji je i predložio da se u
proračun stavi stavka saniranje krova crkve sv. Roka. U proračunu za tu stavku postojalo je
250.00000 kn za tu godinu i iako se pokušalo dopisima doći do don Lazara, odgovora nije
bilo, pa se taj iznos za sljedeću godinu prenio u iznosu od 150.000,00 kn. Ta je stavka stajala
tako i sredstva nisu ulagana jer trebala su biti uložena temeljem zahtjeva župnika, kao što je i
sada slučaj sa zahtjevom župnika iz Betine. Kanata je bila 2014. godine kada je on došao u
sakristiju i do tada se već trebalo donijeti odluku hoće li to ostati u proračunu ili neće, na što
mu je tada don Lazar ogovorio manje direktno, a kasnije jako direktno i neumjesno kako on
neće uzimati novce od, da se ne izrazi za zapisnik, ali uglavnom on neće uzimati novce od
Općine i nekoliko epiteta uz to. Tada su sredstva prebačena na druge stavke. Smatra da je
dosta dobro objasnio situaciju sa župama i nada se to više neće ponavljati.
Vijećnik Jere Pavić rekao je kako je očigledno takva situacije bila da se u Jezera i
Betinu u župe uložilo više, a u Tisno nije iako se zato onda možda u Tisnom uložilo u nešto
drugo i ne vidi tu nikakav problem. Nema ništa protiv toga da tišnjani stave u proračun
sredstva potrebna za ulaganje u crkvu u Tisnom ako je to prioritetno, a s druge stane će se
onda nešto manje ulagati u drugo. Ako će se gledati zadnjih 12 godina u što su se milijuni
uložili može se raspravljati u nedogled. Smatra da bi se oni kao vijećnici koji su izabrani za
mandat od 2021. do 2025. godine manje trebali baviti stvarima iz prošlosti, a više stvarima za
budućnost.
Vijećnica Petra Kapov rekla je kako se ona ne bi željela dirati u stvari iz prošlosti već
uz zahtjev don Mira, vjeruje kako ima još dosta crkvi kojima treba pomoći, ali ovo je projekt
koji se već dugo radi i koji treba završiti. Groblje je tu na koje se pokapaju stanovnici Betini i

ta crkva već dugo nije u funkciji te smatra kako bi se na ovaj način trebalo pomoći kako bi se
to što prije privelo kraju.
Općinski načelnik Kristijan Jareb rekao je kako je u dogovoru sa župnikom dogovoren
taj iznos koji je predložen, te je prijedlog Odluke usuglašen sa župnikom.
Vijećnik Jere Pavić rekao je kako su u materijalima prijedloga ove Odluke vidi kako je
Općina Murter-Kornati ušla u ovaj projekt sa 500.000,00 kn i Ministarstvo sa 150.000,00 kn,
smatra kako ni 100.000,00 kn sada i 50.00000 kn prije od strane Općine Tisno nije puno i
smatra kako bi se takva Odluka trebala prihvatiti.
Vijećnik Ante Magazin rekao kako on smatra da je to nekakvo solomunsko rješenje i
smatra da je to u redu pogotovo ako se župnik Betine s time slaže. Dakako čim netko dobiva
novac, što će nego se složiti. Sve je to isprepleteno i groblje pripada župljanima župe Betina i
župe Murtera iako administrativno pripada općini Murter-Kornati, ali on će svakako podržati
ovu Odluku.
Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je kako smatra da je rasprava vezana uz ovu Odluku
otišla predaleko jer načelnik je u dogovoru sa župnikom donio prijedlog Odluke i stavio nam
ga na stol i ako u budućnosti bude trebalo pomoći sigurno da će se truditi pomoći.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je na početku molio da ga se krivo ne shvati te će
podržati ovu Odluku, ali je želio naglasiti koliko se uložilo u župu Betina jer iz tona dopisa
župnika to nije vidljivo. Između ostalog ogroman je trud tu uložen i odrađen veliki posao jer
nisu to male investicije, počevši od pripreme dokumentacije, izvođenja radova i nadzora do
završetka, nemali je to posao, možda se trebalo ublažiti taj ton i spomenuti suradnju koja je do
sada bila.
Kristijan Jareb, općinski načelnik spomenuo je još s obzirom da je još na prošloj
sjednici krenula rasprava po mjestima, da će se u buduće taj ton smanjiti i manje gledati
lokalpatriotski, a više interes Općine u globalu.
Daljnje rasprave na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio
točku na glasanje a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o sufinanciranju uređenje crkve Gospe od Gradine u Murteru
Točka 5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje elektromotornih invalidskih kolica
Merici Rezdeušek
Općinski načelnik Kristijan Jareb obrazložio je kako iako je na prošloj sjednici vijeće
donijelo odluku o kupnji invalidskih kolica Merici Rezdeušek odnosno da se sufinancira sa
11.000,00 kn kupnja istih, ponuda je bila priložena od strane socijalne skrbi. Nakon vijeća
planirana je uplata tih novaca, međutim u međuvremenu ona nas je nazvala i rekla kako su ta
kolica za koja je bila ponuda su u međuvremenu poskupila i taj joj iznos više nije dovoljan, a
kako je ona u međuvremenu našla neka druga kolica po njenom mišljenju bolja iako polovna
te da joj mi uplatimo taj novac kako bi ona ta kolica kupila sama. Ona je rekla kako će joj taj
planirani iznos biti dovoljan za kupnju tih drugih kolica. Nakon tog razgovora došlo se do
zaključka kako bi bilo najbolje napraviti donaciju u tom iznosu pa da si ona sama kupi kolica
koja ona hoće, s obzirom da ona najbolje zna kakva su joj kolica potrebna.
Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća točku stavio na
glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje elektromotornih invalidskih kolica Merici Rezdeušek
Točka 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode obrazložila je
kako se tu radi o Odluci koja je izglasana na prošlom Općinskom vijeću, međutim iz Porezne
uprave su upozoreni kako se u članku 1. potkrala greška i zamijenjeni su brojevi objave u
Narodnim Novinama s brojem Službenog glasnika Općine Tisno te se sada ispravljena
Odluka vraća na izglasavanje. Trebao je biti broj Narodnih Novina broj 36 a stajao je 3, dok je
kod broja Službenog glasnika trebao biti broj 3, a stajao je 36.
Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća točku stavio na
glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik zaključio 4. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Tisno u 19:25 sati.
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