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Zapisnik s 5. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno  

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 17. prosinca 2021.godine,

ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 17:00 sati. 

Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika: Nikša Pirjak, Karlo 

Klarin, Angelina Jušić, Ivan Klarin, Marko Barin Turica, Ivana Vlašić, Kažimir Bračanov, Jere Pavić, 

Matija Brkić, Ante Magazin, Petra Kapov i Bruno Frkić. Vijećnica Zvončica Dora Modrušan je 

opravdala 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, Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne 

poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića 

Spužvica Tisno  te Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno.  

Predsjednik vijeća predložio je da se dnevni red sa predviđenih 25 točaka proširi s još dodatne 

četiri točke dnevnog reda i to točkama: 

26. prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021. godinu, 

27. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o produljenju

kratkoročnog zaduživanja Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP BANKE d.d., 

28. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.08., koju je uputilo upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Spužvica Tisno, 

29. Prijedlog izmjene namjene objekta u mjestu Jezera koju su uputili vijećnik Ivan Klarin i

vijećnik Kažimir Bračanov. 

Predsjednik vijeća stavio je dnevni red na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili: 

D N E V N I   R E D: 

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,

2. Prijedlog  III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu,

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2021.-2023.g.

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za

2021.godinu,

5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2021.godinu,

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2021.godinu,

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2021.godinu,

9. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2022.godinu i Projekcija proračuna za 2023.g. –

2024.g.

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu,

11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu,

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za

2022.godinu,

13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2022.godinu,

14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

u prostoru za 2022.godinu,

15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d.

16. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine

Tisno,
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17. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

(Groblje Sv. Duh u Tisnom),  

18. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ( 

Groblje Gospe od Zdravlja u Jezerima),  

19. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno, naselje Betina,  

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

21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretninama katastarske 

oznake čest.zem.5700/14 i 5700/15 K.O.Jezera (stara izmjera),  

22. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova naknade za uređenje voda, 

23. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova naknade za odvoz smeća, 

24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni 

Statuta javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno, 

25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika usluga javne ustanove 

Sportski objekti Općine Tisno 

26. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021. godinu, 

27. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o produljenju 

kratkoročnog zaduživanja Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP BANKE d.d., 

28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u 

sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08.,  

29. Prijedlog izmjene namjene objekta u mjestu Jezera, predlagatelji vijećnik Ivan Klarin, (SDP) 

i Kažimir Bračanov ( nezavisni).  

 

Aktualni sat 

 

Prva na aktualnom satu za riječ se javila vijećnica Anđelina Jušić, koja se zahvalila svim 

vijećnicima na radu i trudu koji ulažu, bivšem načelniku Ivanu Klarinu, novom načelniku koji je na 

raspolaganju vijećnicima 24 sata i koji za svih uvijek nađe vremena i razumijevanja. Zahvalila se i svima 

koji su uložili svoj trud u vrtiće u Općini Tisno i doveli ih na jednu visoku razinu. Zahvalila se i u ime 

svih sportskih udruga pogotovo načelniku koji je podigao fond financiranja sportskih udruga za 

300.000,00 kn. Zahvalila se također i u ime svih roditelja jer žive u Općini koja djeci za ima ponuditi 

dosta vannastavnih aktivnosti, bilo sportskih bilo kulturnih, kao sportska igrališta, dječja igrališta, 

glazbena škola, sportska dvorana, nogomet, košarku, jedrenje i to jedrenje koje po prvi puta od svog 

osnutka jedriličarskog kluba Žal radi i trenira tijekom cijele godine. Nakon zahvala, vijećnica Anđelina 

Jušić postavila je pitanje načelniku vezano uz problem umirovljenika iz Betine jer da iako se puno 

uložilo u mladost smatra da se malo zapostavilo starost stoga je upitala postoji li mogućnost da se 

umirovljenicima u Betini ustupi neki prostor za druženje, gdje bi se oni mogli okupiti i na primjer 

pročitati novine, zaigrati šah ili karte i slično.  

Kristijana Jareb, općinski načelnik  odgovorio je vijećnici Anđelini Jušić i rekao kako on ne 

smatra da su umirovljenici baš zanemareni i to pogotovo iz razloga jer je osim grada Šibenika, Općina 

Tisno jedina općina koja je osnivač doma za umirovljenike u Šibensko-kninskoj županiji. Naglasio je 

kako je trenutno aktivan i program „Zaželi“  gdje se i dalje traže domaćice koje će pomagati starijim 

osobama, ali i tu postoji problem jer nakon trećeg provedenog natječaja za sada su primljene tri gospođe 

koje će pomagati starijima od traženih šest, a svaka od njih treba naći šest osoba kojima će pružati 

pomoć, stoga neka se i na ovom vijeću spomene da se traže još tri žene za pomoć starijima. Pojasnio je 

kako se radi europskim sredstvima kojima se plaća ženska osoba koja obilazi šest starijih osoba kojima 

je potrebna pomoć u vidu dostave namirnica i slično, odnosno radi se o dnevnom obilasku te osobe od 

potrebe. Kazao je nadalje kako iz Betine još nema prijava, dok iz Dubrave je bilo prijava, ali nažalost 

nisu zadovoljile uvjete. Općinski načelnik ujedno je iskoristio priliku da apelira da ukoliko netko zna 

nekoga tko bi bio voljan ili željan raditi neka se slobodno prijavi. Postoji interes korisnika,  ali na žalost 

nedostaje osoba voljnih raditi taj posao. Posao je to za cijelu godinu, a cijeli taj program nastavlja se i 

dalje. Glede  prostorija za umirovljenike  općinski načelnik je rekao da on svakako podržava tu ideju i 

kako u Betini ima takvih prostora, ali su još uvijek u statusu rješavanja. 

Nadalje, vijećnica Anđelina Jušić pitala je u kojem je statusu izgradnja rotora na križanju 

Murter-Betina i vidikovca na Kosirini.  
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         Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je upravo proteklog tjedna bio na sastanku 

u Zagrebu u upravi Hrvatskih cesta i dogovoreno je da radovi krenu u 2022. godini i to za kružni tok i 

za vidikovac. Naglasio je kako su projekti su već u dosta visokoj fazi i za njih su osigurana sredstva, 

stoga bi radovi trebali krenuti u 2022. godini. Kristijan Jareb, općinski načelnik je tu pohvalio suradnju 

sa načelnikom susjedne Općine Murter-Kornati, koji je također slao upite vezano uz taj projekt.  

Vijećnica Anđelina Jušić također je pitala kada bi se trebalo krenuti s promjenom vodovodne 

mreže u Betini s obzirom da postoji nekoliko dosta upitnih područja s opskrbom vode u Betini.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećnici Anđelini Jušić kako se taj plan radi 

zajedno s Vodovodom i odvodnjom d.o.o. Šibenik. Rekao je kako će se na jednom od sljedećih vijeća 

zajednički donositi plan razvoja vodovoda i odvodnje za cijelu Općinu. Naglasio je kako u tom slučaju 

sredstva za to nisu vidljiva u proračunu Općine već u proračunu Vodovoda i odvodnje d.o.o. iz Šibenika.  

Sljedeći se s pitanjima javio vijećnik Matija Brkić koji je postavio pitanje vezano uz bespravno 

nasipanje koje se odvija na ulazu u Betinu i što se po tom pitanju poduzelo, s obzirom da tamo 

svakodnevno dolaze novi kamioni. Drugo pitanje je bilo vezano uz eTransparentnost koju je nedavno 

uvela i Općina Pirovac te planira li takvo nešto uvesti Općina Tisno.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećniku Matiji Brkiću da što se tiče nasipanja 

na ulazu u Betinu, taj problem traje već neko vrijeme. Kazao je dalje da gospodin koji dozvoljava to 

nasipanje i koji je tamo ogradio teren i koji je vlasnik tog terena,  ali nije knjižen i u zemljišniku se ne 

vodi kao vlasnik.  Jedan od komunalnih redara je dobio zadatak da se bavi isključivo nadgledanjem tog 

prostora. Niz tih firmi koje su tamo kamionima nasipale su fotografirane, evidentirane i prema svima su 

išli prekršajni nalozi nadležnim inspekcijama. Također su se prema svim  upisanim vlasnicima tih 

zemljišta uputili zahtjevi za očitovanje zbog čega se to događa na njihovim parcelama i sada se čekaju 

njihova očitovanja, odnosno jesu li oni stvarni vlasnici i ako jesu onda neka to uklone, jer se u konačnici 

ide s kaznama za narušavanje poljoprivrednog zemljišta. U međuvremenu se osoba koja to nasipa 

pojavila jer su je navodno napali bivši vlasnici terena, a vezano uz taj problem s obzirom da se njih 

tereti, a ne njega jer on nije upisan već oni. Dodao je kako su sve inspekcije obaviještene o tome i dalje 

će se raditi na tome. 

Što se tiče eTransparentnosti Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako se slaže s 

uvođenjem jednog takvog servisa i kako je upravo u nekim fondovima i dostupno dobiti sredstva za 

takav projekt, gdje ovisno o tome koliko se sredstava dobije po apliciranju na natječaj će se uvoditi takvi 

servisi, od digitalizacije, GIS-a kojim će se kompletna komunalna infrastruktura pokriti jednim portalom 

lokalnim, od postavljanja kamera na kritične lokacije. Kazao je kako je nedavno je baš i sudjelovao na 

prezentaciji tih sustava pametnih gradova,pa bi se npr. nadzor parkiranja, za primjer kod Fine u Tisnom, 

gdje bi komunalni redar mogao cijeli dana stajati i pisati kazne, riješilo ugradnjom kamere koja će kroz 

sustav automatski izbacivati kazne tako da se nitko tu više ne parkira. Sve je to jedna velika platforma 

koja zahtjeva puno novaca. U proračunu je predviđena stavka digitalizacija i ona je zakonska obaveza, 

drži kako je nerealno je očekivati sve to provesti u jednoj godini, ali ističe da mu je svakako  plan, uz 

podršku i vijećnika, razviti sustav na način da se problemi mogu riješiti kroz prijavu u aplikaciji, bilo da 

se radi o rupi na cesti ili razbijenoj lampi te da se odmah vidi tko je zaprimio slučaj i u kojem je statusu. 

Dodao je da nije realno za očekivati da se  takvo nešto napravi odmah, a pogotovo iz razloga jer su 

svjedoci kojim tempom sjedaju sredstva iz fondova, ali svakako je plan uvesti digitalizaciju sustava i 

transparentnost i sve ostalo što s time ide. Stavka je trenutno predviđena u proračunu  u iznosu od 

200.000,00 kn iako ona može biti i puno veća, ali to naravno ovisi o dobivenim sredstvima.  

Predsjednik vijeća Nikša Pirjak nadovezao se na načelnika i rekao kako se i on kroz svoju 

kampanju zalagao za takvo nešto gdje će ljudima biti prikazano na jednostavan način kompletni prihodi 

i rashodi te projekti i realizacija, na zadovoljstvo svih strana. 

Sljedeći se za riječ na aktualnom satu javio vijećnik Ivan Klarin koji je rekao da s obzirom da 

je na sjednici predviđena točka dnevnog reda o donošenju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 

projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,  kako je to 

projekt koji se počeo pripremati još prije nekoliko godina, a čije je potpisivanje predviđeno uskoro. 

Pojasnio je kako je to projekt to u iznosu od oko 4,5 milijuna kuna što znači rasterećenje općinskog 

proračuna i zapošljavanje novih ljudi, a sve naravno da se unaprijedi predškolsko obrazovanje. Slijedom 

navedenog i s obzirom da je to i projekt Općine Tisno te da su značajna sredstva uložena u vrtiće u 

Općini Tisno pogotovo u protekle četiri godine,   zanimalo ga je da li djeca iz drugih općina  plaćaju 

ekonomsku cijenu ili plaćaju sufinanciranu cijenu kao i djeca s područja Općine Tisno.  
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Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao da nije u potpunosti upoznat sa svim detaljima te se 

za više detalja pitanje može postaviti kasnije i ravnateljici ustanove Dječji vrtić Spužvica kada bude 

obrazlagala tu točku dnevnog reda, ali da koliko ima saznanja da djeca iz susjedne općine Murter-

Kornati koja su prešla u objekte vrtića u Općini Tisno plaćaju sufinanciranu cijenu. Trenutno svi plaćaju 

istu cijenu i djeca koja iz Murtera idu u vrtić u Tisnom, Betini ili Jezerima, kao i djeca iz Tisnog, Jezera 

ili Betine koja polaze te iste vrtiće, a s obzirom da se sada potpisuje i taj ugovor, vrijeme je onda da se 

otvori i ta tema i raspravi kako dalje. 

Vijećnica Ivana Vlašić se referirala na pitanje koje je na prošlom vijeću postavio vijećnik Marko 

Barin Turica, a vezano uz problem ceste u Dubravi, s obzirom da je vidjela da će biti sastanak na tu 

temu u Hrvatskim cestama. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećnici Ivani Vlašić kako je to sastanak koji je 

već spomenuo i koji se već odvio i na kojem je ravnatelj Hrvatskih cesta podržao sve njihove ideje i 

rekao kao su oni voljni pomoći. Kazao je dalje kako se raspravljalo na način da u koliko MUP ne može 

financirati kamere za nadzor, da ih financira Općina pa ih da na raspolaganje MUP-u, a jedna takva 

kamera koja nadzire brzinu košta oko 250.000,00 kn. Pojasnio je da na nijednu državnu cestu nažalost 

ne može doći „ležeći policajac“, što u općini Tisno stvara problem jer državna cesta prolazi i kroz 

Dubravu i Dazlinu i Tisno, gdje se može postaviti signalizacija, može semafor, ali ležeći policajac ne 

može. Iz Hrvatskih cesta su obećali pomoći koliko mogu, tipa sa semaforima na senzor, 3D znakovima 

ili signalizacijom ili nekim drugim rješenjem ali na žalost ležećim policajcem ne. Dodao je da su nakon 

sastanka svakako su ostali dobri dojmovi i siguran je da će se uskoro naći i napraviti neka rješenja. 

Sljedeći se s pitanjem javio vijećnik Ante Magazin koji je postavio pitanje da li se pričalo s 

vijećnicima iz susjedne Općine Murter-Kornati vezano uz problematiku u vatrogastvu, s obzirom da 

Općina Murter-Kornati uplaćuje u županijsku blagajnu naknadu za vatrogastvo već da ta sredstva 

uplaćuju na račun Općine Tisno. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je da je upoznat s problematikom ujedno i jer je 

član DVD-a Tisno i osposobljeni vatrogasac te pojasnio da prema zakonu o vatrogastvu svaka jedinica 

lokalne samouprave dužna je financirati ili sufinancirati neku vatrogasnu postrojbu. Na području naše 

Općine to je DVD Tisno koju sukladno zakonu sufinanciramo. Jedinice lokalne samouprave koje nemaju 

organiziranu postrojbu dužne su sufinancirati ili prvu susjednu postrojbu ili uplaćivati u proračun 

županijske vatrogasne zajednice. Općina Murter osnovala je DVD Murter koji kao DVD nikada nije 

zaživio. Da bi DVD živio u njega se mora ulagati, kupovati kamione, opremu i sve ostalo potrebno za 

rad. Općina Murter-Kornati iz nekog razloga ne uplaćuje novac prema najbližem DVD-u Tisno već 

uplaćuje u proračun županijske vatrogasne zajednice. Dalje vatrogasna zajednica solidarno uplaćuje 

DVD-ima. Na taj način prema volji županijske zajednice dio tih novaca dobiva na primjer DVD Ružić 

ili DVD Rogoznica koji ni ne mogu doći na intervenciju na području Općine Murter-Kornati. Kroz 

neformalne razgovore koji su se već vodili, u dobrom duhu bi mogli u sljedećoj godini pokušati riješiti 

i taj problem. 

Vijećnik Ante Magazin također je pitao vezano uz Muzej betinske drvene brodogradnje, s 

obzirom da se pričalo kako je Muzej grada Šibenika zainteresiran da u svoj portfelj odnosno u svoju 

ponudu stavi Muzej betinske brodogradnje pa ako to nije zaživilo postoji li mogućnost da netko iz 

Općine razgovara s voditeljstvom Muzeja grada Šibenika. Muzej betinske drvene brodogradnje bi dobio 

prefiks Muzeja grada Šibenika, a oni glas u odlučivanju, dok bi Općina Tisno bila rasterećena davanja 

za sve troškove Muzeja.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako nije čuo ništa vezano za tu temu o preuzimanju 

od strane Muzeja grada Šibenika i kako realno postoji niz ustanova koje nisu profitabilne i od svih njih 

Muzej betinske drvene brodogradnje ima daleko najveći potencijal pogotovo nakon završetka 

pandemije. Pogotovo aktivacijom nalazišta na Ivinju i Colentumom može činiti jednu izvanrednu 

ponudu. Kad bi se zaokružila jedna takva ponuda taj Muzej kako nekakav centralni objekt ima jako puno 

potencijala da poveća svoje prihode.  

Na ovu temu nadovezao se vijećnik Ivan Klarin i rekao da što se tiče Šibenskog muzeja 

informacija nije točna već u trenutku kada se prikupljala i otkupljivala građa za Muzej betinske drvene 

brodogradnje došlo je dosta vrijednih predmeta koji se nisu mogli skladištiti u Betini i onda su iz Muzeja 

grada Šibenika predložili da se ti predmeti ustupe njima na čuvanje i izlaganje, a da budu u vlasništvu 
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Muzeja Betinske drvene brodogradnje. Dakle nikada se nije pričalo o tome niti je postojala ideja da 

Muzej Betinske drvene brodogradnje spadne pod Muzej grada Šibenika. Kada se Muzej betinske drvene 

osnivao nije se osnivao zbog profita ili zarade već isključivo iz turističke valorizacije, kulturne 

valorizacije, edukacije i na kraju nadogradnje cijele te priče o brodogradnji.    

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno nadovezala se na ovu temu i dodala  da se 

ustanove i osnivaju  s namjerom pružanja određene usluge stanovništvu i poboljšanja kvalitete života 

stanovništva bilo da će netko posuditi knjigu u knjižnici, igrati nogomet na sportskim terenima ili 

koristiti usluge doma za starije.  

Treće pitanje vijećnik Ante Magazin postavio je vezano uz problem pomorskog dobra kako u 

Općini Tisno tako i na području ostalih općina uz obalu te pita kome se obratiti za rješavanje tih 

problema, županiji, državi jer sva mjesta uz more su loše riješena i to sve košta, ali treba uvijek tražiti 

načina za to popraviti i da se to počne rješavati. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao  kako je i pročelnik Upravnog odjela za imovinsko 

pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Ivica Pirjak upoznat s tim 

problemom i kako su upravo u tijeku ucrtavanja nekih nerazvrstanih cesta u Općini gdje se javlja taj 

problem, primjerice u Tisnom je problem  cesta put Jazine, njezin sami kraj je u pomorskom dobru i ne 

može se provesti kao nerazvrstana cesta jer je pomorsko dobro. Na taj način praktički je nigdje, a u 

stvarnosti je cesta zadnjih 70 godina.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove rekao je kada se takne te teme najveći je problem samog mora jer na 

pojedinim mjestima uopće nema broja nekretnine odnosno more je. Na takvom mjestu nemoguće je 

provesti elaborat nerazvrstane ceste, jer je čak  i sam zakon malo nespretno i traljavo kazao da javna 

cesta ne može ući u sastav pomorskog dobra. Javna cesta nije nerazvrstana cesta i ona je izvan kategorije 

nerazvrstanih cesta. Svaki puta kada granica pomorskog dobra naiđe na pola metra, metar ili nulu ulazi 

u obuhvat i prelazi nerazvrstanu cestu zbog  toga na primjer navedena cesta Put Jazine će imati nekoliko 

prekida, naime, naravi je ulica, a na papiru ima nekoliko prekida stoga nije ulica. Drži da će u budućnosti 

generirati jedan veliki problem po pitanju infrastrukturnih sustava cjevovoda, odvodnje i tako dalje jer 

će se takvim mjestima morat  potpisivati onda nekakvi posebni ugovori o korištenju pomorskog dobra 

za nešto što je u naravi cesta. U nekoliko navrata naglašavan je taj problem, ali ili se ne razumije što se  

pita ili se nema sluha za taj problem. Dodao je na kraju da se svi ti elaborati vezani uz utvrđivanje i 

izdavanje rješenja o utvrđenoj granici pomorskog dobra nalaze se u Ministarstvu mora, pomorstva i 

infrastrukture. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao kako sve općine uz more imaju isti problem i kako 

u ministarstvu ima samo jedan referent koji radi na tom pitanju i zato sve to skupa toliko i traje.  

Vijećnik Kažimir Bračanov na spomen cesta postavio je pitanje vezano uz cestu na Ivinju, 

odnosno križanje kod Ivinja prema Tribunju za koje je rekao kako je jako loše  označeno i osvjetljeno, 

a s obzirom da je i tamo planiran kružni tok pitao u kojem je stadiju taj projekt. 

Kristijan Jareb, odgovorio je kako je što se tog projekta tiče trenutno na izdavanju lokacijske 

dozvole, tako da je teško očekivati kroz godinu dana realizaciju tog projekta ali svakako je i taj projekt 

u planu. Realno Hrvatske ceste rade i na tome ali za očekivati je da se s time krene nakon kružnog toka 

križanja Betina-Murter i vidikovca Kosirina.  

Vijećnik Kažimir Bračano postavio je pitanje i u vezi problema s vodom u ulici Put Kučin u 

Jezerima, naime, tamo se  nakupljaju velike količine vode jer nakon asfaltiranja cesta i cementiranja 

dvorova, voda jednostavno nema gdje i skuplja se na dva mjesta. Velike količine vode tamo se 

zadržavaju i po deset dana te je onemogućen prolaz, a s obzirom da tamo postoji šaht trebalo bi ga 

probati proširiti. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je sličan problem postojao i prije nekoliko 

godina u Betini u vrijeme kada je on bio direktor komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. i kako je tada taj 

problem riješen prokopavanjem kanala i ukopnog bunara, stoga ističe kako treba izaći na teren i naći 

neko takvo rješenje.  

Ivica Pirjak pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove odgovorio je vijećniku Kažimiru Bračanovu kako se tu već radi o 

upojnom bunaru, međutim taj bunar s obzirom na velike količine oborinskih voda s tri strane 

jednostavno ne može popiti toliku količinu vode. Ono na čemu se radi po rješavanju tog problema su 
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pregovori s marinom da se ponovno stavi u funkciju kanal koji je u dvorištu marine postojao, a uslijed 

renovacije dvorišta marine je spljošten i ta voda više tuda ne može otjecati, stoga drži da se u dogovoru 

s marinom taj  problem može riješiti jer ukopni bunari ne zadovoljavaju potrebe protjecanja te količine 

vode.  

Vijećnik Jere Pavić osvrnuo se na temu potreba starijih osoba u Betini i rekao kako se slaže da 

su postignuti dosta dobri preduvjeti za mlade,  ali na žalost oni ipak sve manje i manje ostaju. Dobri su 

preduvjeti ostvareni za mlade do 18 godina, a nakon što odu na fakultete rijetko se vraćaju, stoga ističe 

da treba razmišljati više o kapitalnim projektima kako bi se mladi ljudi nakon fakulteta vraćali kući i tu 

osnivali obitelji. Također je naglasio kako se slaže s vijećnicom Anđelinom Jušić koja je istaknula 

problem vodovodne mreže u Betini koja je u jako lošem stanju, a kako je čuo, ni u Tisnom nije ništa 

bolja te dodao da iako se uvijek sve to izvlači na radove u sklopu buduće kanalizacije smatra kako bi se 

ipak prije trebalo početi raditi na tim problemima s obzirom da od radova na kanalizaciji sigurno još 

neko vrijeme neće biti ništa. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik složio se s vijećnikom Jerom Pavićem oko problema povratka 

mladih nakon fakulteta u svoje mjesto te rekao kako se radi na projektu gospodarske zone u Dubravi, 

projektu marine u Tisnom koji su kapitalni projekti koji trebaju zadržati ili vratiti mlade ljude u općini 

Tisno. Svjestan je činjenice da mladi ljude odlaze na fakultete i Općina Tisno ih između ostalog 

stipendira, ali nastaje i veliki disbalans u cijeloj državi po pitanju visokoobrazovanih ljudi jer i kod 

ostvarenja nekog kapitalnog projekta, manja je potreba za višim rukovodećim mjestima nego za radnom 

snagom, a sve više je visokoobrazovanih, a sve manje srednje stručne spreme za kojom realno postoji 

veće potreba. Što se tiče vodovodne mreže, općinski načelnik rekao je kako je već bio na nekoliko 

sastanaka u Vodovodu i odvodnji d.o.o. i kako je u planu još nekoliko sastanaka čija tema je svakako 

razjašnjenje što je u kojem mjestu prioritet za napraviti, naime, neki dijelovi Općine su se širili, a nemaju 

uopće vodovodnu mrežu, neki dijelovi imaju ali je jako loša. Općina Tisno je jedina općina u državi 

koja ima dvije aglomeracije i to Tisno-Jezera-Pirovac i Betina-Murter. Dodao je da je nakon razgovora 

s kolegama iz Murtera izgledno da bi napokon aglomeracija Betina-Murter trebala krenuti, natječaji su 

neki već krenuli, a i druga aglomeracija ide dosta dobro. Tema pitanja vodovodne mreže je otvorena i o 

njoj i radovima će se svakako pričati na jedno od sljedećih vijeća. Najveći su problem dijelovi koji 

nemaju vodu i nisu spojeni na mrežu i gdje ljudi žive bez vode, tu se radi o ekstremnim slučajevima 

gdje bi se praktički trebao potrošiti sav akumulirani novac da bi voda tamo došla pa je pitanje da li je 

isplativije onda financirati da vatrogasci dovode vodu do takvih objekata ili potrošiti nekoliko milijuna 

kuna za provesti mrežu. 

Pitanja na aktualnom satu više nije bilo stoga je predsjednik vijeća zaključio aktualni sat.  

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, stoga 

je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Predsjednik vijeća zamolio je da vijećnike da točku broj 28. dnevnog reda zbog obaveza ravnateljice 

Dječjeg vrtića Petre Kranjac pomaknu i rasprave kao slijedeću u dnevnom redu, što su vijećnici 

jednoglasno usvojili.  

 

Točka 28.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta Unaprjeđenje usluga za djecu 

u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja  

 

Petra Kranjac, ravnateljica ustanove Dječji vrtić Spužvica,  obrazložila je kako su dobili poziv 

za potpisivanje ugovora 22.prosinca 2021.godine nakon kojeg slijedi 20 mjeseci provođenja projekta u 

kojem će se najviše unaprijediti rad vrtića kroz dodatne programe i ono što je već započeto vlastitim 

sredstvima Općine produljenog boravka. Dalje je izložila kako se uvodi sportski program, Montesori 

program te program dva jezika Engleski i Talijanski, a izabrani su Engleski i Talijanski s obzirom da su 
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ti jezici zastupljeni i kasnije u osnovnim školama na području Općine Tisno. Dvoje kineziologa bi 

provodilo program zajedno s roditeljima u svim vrtićima, koje bi obuhvaćalo i dječji vrtić Murter. 

Kazala je dalje ujedno bi se voditelji obučavali za provođenje programa Montesori, a dva profesora za 

jezike bi provodila odgojno obrazovani rad za djecu na tim jezicima primjeren njihovoj dobi. Također 

u popodnevnim satima bi se organizirale i besplatne radionice za roditelje, naravno po interesu roditelja 

nakon provedenih anketa te bi se prema mjestu boravka onda po tim vrtićima organizirale i radionice. 

Istaknula je još kako je jako ponosna što se kreće s ovim projektom nakon više od dvije godine čekanja 

i kako se nada da će kroz naredno vrijeme nastaviti sa sličnim  projektima kako bi rasteretili proračun 

Općine i još više poboljšali uvjete boravka djece. 

Vijećnik Kažimir Bračanov čestitao je ravnateljici i pitao postoji li mogućnost da se takav 

projekt produži i nakon tih 20 mjeseci.  

Petra Kranjac, ravnateljica odgovorila je kako novo programsko razdoblje do 2028. godine u 

kojem je Hrvatskoj odobreno dosta sredstava pa se nada da će od toga nešto biti  predviđeno i za odgoj 

i obrazovanje te će svakako ići u tom smjeru. Pojasnila je da od ukupno po projektu odobrenih 4,5 

milijuna kuna, 3 milijuna kuna ide isključivo za plaće, a ostalo na didaktiku, opremu, edukacije i tako 

dalje. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao kako je ovaj projekt primjer na koji način se treba 

rasterećivati općinski proračun, ali i iznio strah provedbe takvih projekata, a rizični su jer se tu radi o 

velikim sredstvima i neka sitna greška sve može odvesti u krivi smjer. Veliki je problem kod svih tih 

projekata što se ta sredstva dosta čekaju. Rekao je kako nažalost iz iskustva zna  kao je kod nekih 

prijašnjih projekata dosta glavobolje zadavala upravo dinamika plaćanja te kako svi skupa trebaju biti 

iznimno oprezni. 

Petra Kranjac, ravnateljica je  rekla kako bi prva rata u iznosu od 1,3 milijuna kuna trebala biti 

isplaćena do 20. siječnja 2022. godine. 

Daljnjih pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na 

glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Unaprjeđenje usluga za 

djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.08 

 

Predsjednik vijeća, Nikša Pirjak predložio je vijećnicima da se za raspravu objedine točke dnevnog reda 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., i 26., a da se onda nakon rasprave o svakoj zasebno glasa, što su vijećnici 

jednoglasno usvojili.  

Točke 2. – 8. i 26. Prijedlog  III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu,  Prijedlog 

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2021.-2023.g., Prijedlog II. izmjena i 

dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu, Prijedlog II. izmjena i dopuna 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu, Prijedlog Izmjena i dopuna Plana javnih 

potreba u kulturi za 2021.godinu, Prijedlog Izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 

2021.godinu, Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2021.godinu, Prijedlog 

Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području Općine Tisno za 2021. godinu 

Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode prije obrazloženja 

napomenula je kako su proteklog tjedna išle isplate za političke stranke i nezavisne liste zastupljene u 

općinskom vijeću pa da vijećnici pripaze na svoje obveze, izvještaje i sve ostalo potrebno vezano uz to 

jer kašnjenje dostave podliježe sankcijama i kaznama. Isplate su išle za razdoblje od konstituiranja ovog 

saziva vijeća do kraja ove godine.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik također se obratio vijećnicima na tu temu i rekao kako su 

kazne stvarno velike i kako država nema milosti te zamolio sve vijećnike da te obaveze naprave na 

vrijeme, objave planove, podnesu izvještaje i ostalo kako ne bi imali problema.  
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Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako je 

vijećnicima u materijalima dostavljen treći rebalans proračuna i zapravo završni plan u ovoj godini. 

Rebalans za sobom vuče ostale programe pa zato i jesu objedinjene sve te točke za raspravu. Svi ti 

programi pojašnjavaju pojedine stavke rebalansa. Ukupna proračunska svota se smanjuje i to za 

1.145.000,00 kn. Smanjenje je zbog manjeg ostvarenja sredstava iz državnog proračuna i fondova EU i 

smanjena sredstva od komunalnog doprinosa. Planiralo se prihodovati i komunalni doprinos u ime 

uređenja poslovne zone na ulazu u Betinu, što se nije dogodilo. Na rashodovnoj strani kroz pojašnjenje 

se vidi gdje su se dogodile najveće izmjene. Korekcija na održavanju komunalne infrastrukture po 

pojedinim stavkama, nešto više sredstava u programu prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja, 

gradnja objekata komunalne infrastrukture gdje su opisani na nekoliko mjesta baš po programima i 

uređenje obalnog pojasa gdje se korigiraju iznosi. Što se tiče programa proračunskih korisnika, svi 

njihovi proračuni su ugrađeni u proračun Općine i čine jednu cjelinu. Projekt vrtića,  koji ide preko 

LAG-a se prenosi u sljedeću godinu. Muzej betinske drvene brodogradnje, tu je bilo malo problema i 

rješenje koje je tu i koje se sada iskristaliziralo nije najsretnije u financijskom smislu. Dana je suglasnost 

Muzeju za kratkoročno zaduženje kako bi prebrodio taj jaz u dospijeću sredstava iz LAG-a. S obzirom 

na financijsku situaciju Općine to nije najsretnije rješenje i nije uputno da proračunski korisnici uopće 

ulaze u takva zaduženja i to nije ni pametno ni dobro, međutim i prijašnji saziv vijeća s obzirom da se 

otvorila mogućnost na taj projekt išao na to da se taj projekt privede kraju pa je dana potpora za 

kratkoročno zaduženje. Iako su postojala sva obećanja da će ta sredstva stići u 10. mjesecu, ali na kraju 

je stigla informacija prije nekoliko dana da ta sredstva neće doći u ovoj godini, već se sve skupa pomiče 

za 3. ili 4. mjesec sljedeće godine. Općina mora stati iza svog proračunskog korisnika i sada se taj kredit 

prenosi iz jedne godine u drugu i proračunski se prenosi sa petice na osmicu gdje se vidi taj kredit. 

Dogodila se ona situacija koje se bojalo, ali se nada kako će se to u 3. mjesecu i zatvoriti. Što se tiče 

Doma za starije povećanje vlastitih prihoda, odnosno oni su ostvarili više od svojih korisnika nego što 

su prethodno planirali. Na kraju je kazala da su to najznačajnije izmjene što se tiče rebalansa i programa 

pa ako vijećnici imaju pitanja, stoji na raspolaganju za odgovor. 

Vijećnik Marko Barin Turica rekao je da mu je jasno da se kredit prebacuje u drugu godinu, ali 

ga je zanimalo u slučaju revizije poliježu li zbog toga dodatnim sankcijama.  

Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode odgovorila je da što se 

tiče tehničkog dijela, papirnato je odrađeno sve kako treba, ali što se tiče ukupnog zaduženja i davanja 

suglasnosti to ne zna reći. 

Vijećnik Ivan Klarin rekao je da što se tiče projekta Muzeja koji se pojavio kao problem takav 

problem se vidio i kod projekta izgradnje dječjeg vrtića u Jezerima. Drago mu je da je taj projekt sada 

riješen jer dosta muke je zadalo  odjelima Općine Tisno. To je tako nažalost s europskim projektima. 

Upravo se maloprije izglasala suglasnost za projekt od 4,5 milijuna kuna koji će u sljedećoj godini ući 

u proračun Općine, što je super, međutim ima osjećaj da država zadržava sredstva općina i gradova zbog 

likvidnosti ili iz nekih drugih razloga. Što se tiče Muzeja betinske drvene brodogradnje dobio se projekt 

preko LAG-a, gdje se u projektu radi isključivo o gajeti Marija koja je eksponat Muzeja na otvorenom 

u sklopu Muzeja betinske drvene brodogradnje i naravno da je Općina Tisno to popratila, a dogodila se 

situacija da LAG nije do kraja ove godine isplatio sredstva uz pusta obećanja. Naravno to onda tereti 

proračun Općine Tisno pa na pitanje vijećnika Marka Barin Turice što bi revizija rekla na to  odgovor 

je da se u najboljoj namjeri išlo jer prethodni saziv vijeća je to odobrio kao što je danas odobrena 

suglasnost i za projekt vrtića, samo što su nemjerljivi iznosi ta dva projekta, stoga je pitanje  da li je 

likvidnost države prema jedinicama lokalne samouprave preko agencija i ministarstava nešto bolja ili se 

i tamo čuva za Euro. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako se u pravilu čeka toga dosta, a što je stvarni 

razlog i zašto je to tako ne zna. Pretpostavlja da jedan od razloga može biti i taj s likvidnosti, a kako je 

čuo i na jednom od sastanaka da postoji problem i sa kadrovima jer je u ministarstvima veliki presing i 

puno se novca obrađuje, a podliježu i korekcijama europske unije ako se ne ispoštuju neka pravila. Zbog 

visine plaća i uvjeta rada dosta ljudi iz tih agencija prelazi u privatni sektor. U prvom tromjesečju trebala 
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bi sjesti na račun Općine sva ta odobrena sredstva  koja su u ukupnom iznosu negdje blizu 3 milijuna 

kuna.  

Daljnjih pitanja na ove točke dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, 

a vijećnici su sa devet (9) glasova „za“ i tri (3) „suzdržana“ glasa usvojili  

 

III. IZMJENE I DOPUNE  

Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa devet (9) glasova „za“ i tri (3) „suzdržana“ 

glasa usvojili  

II. IZMJENE I DOPUNE  

Plana razvojnih programa Općine Tisno 2021.-2023.g. 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa devet (9) glasova „za“ i tri (3) „suzdržana“ 

glasa usvojili  

II. IZMJENE I DOPUNE 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i četiri (4) „suzdržana“ 

glasa usvojili 

II. IZMJENE I DOPUNE 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa devet (9) glasova „za“ i tri (3) „suzdržana“ 

glasa usvojili  

IZMJENE I DOPUNE 

Plana javnih potreba u kulturi za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

IZMJENE I DOPUNE 

Program javnih potreba u sportu za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ 

glasa usvojili  

IZMJENE I DOPUNE 

Programa socijalnih potreba za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

IZMJENE I DOPUNE 

Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na 

području Općine Tisno za 2021. godinu 

 

Predsjednik vijeća predložio je da se za raspravu objedine točke dnevnog reda 9., 10., 11., 12. i 13., a 

da se onda zasebno o njima glasuje, što su vijećnici jednoglasno usvojili 
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Točka 9. – 13. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2022.godinu i Projekcija proračuna za 2023.g. 

– 2024.g., Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu, Prijedlog 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, Prijedlog Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2022.godinu,Prijedlog Programa socijalnih 

potreba Općine Tisno za 2022.godinu, 

 

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća na samom početku je izvijestio vijećnike kako su na prijedlog 

Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu pristigli amandmani, stoga je pozvao da najprije načelnik i 

pročelnica dadu obrazloženje proračuna nakon čeg će se obrazlagati amandmani.  

Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako je čula da 

su neki vijećnici negodovali na način ispisa tablica proračuna jer se neka slova iz redaka nisu mogla 

vidjeti pa je rekla kako se proračun mora ispisivati onako kako je preporuka Ministarstva financija s 

time da bi tu trebala biti još jedna kolona, a to je kolona izvršenja iz prethodne godine, zbog čega bi 

preporuka bila da materijali idu u digitalnom obliku, a  narednim godinama preporuča se čak i 

kompliciraniji ispis. 

Nadalje je obrazložila kako bi ukupna proračunska svota u sljedećoj godini bila 32.191.400,00 

kn, što se tiče prihodovne strane je manje-više prema izvršenju 2021. godine. Računajući bolju 

gospodarsku aktivnost u narednoj godini, također predviđaju se i sredstva iz državnog proračuna, s 

obzirom da tih nekoliko projekta nakon konzultacija i informacija kako će se kretati natječaji pa su tako 

i posloženi ti projekti i računa se na ta sredstva pomoći. Projekti su nabrojani i u dopuni obrazloženja 

proračuna na prijedlog načelnika, a nakon konzultacija s vijećnicima da se pojasni stavka uređenja plaža 

na području Općine Tisno, jer se postavilo  pitanje odnosi li se to samo na Tisno pa se dala razrada, a 

inače ta razrada programa ide kroz godišnji program održavanja pomorskog dobra. Htjelo se objasniti 

što ide pod tim djelom uređenja plaža na području Općine Tisno. Proračun se donosi kroz sve programe 

koji su tu nabrojani, proračunske korisnike i donosi se na trećoj razini kontnog plana i iz tog je razloga 

malo teži za ispis i čitanje, ali to je sve po preporukama Ministarstva financija.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao  je kako je kao  i nekim vijećnicima tako i njemu ovo 

prvi proračun, te dalje dodao kako je država je tu nametnula nekoliko novih stvari, kroz te projekte, a tu 

su planovi projekta i to na temelju ove godine, kao i na duže vremenske periode. Kako kroz formalne i 

neformalne razgovore u proteklih šest mjeseci upijao tko je što rekao i koliko je uspio zajedno s 

pročelnicima ubaciti u ovogodišnji proračun. Problem ovog proračuna je što postoje neke dubioze iz 

prošlih vremena, a kao što se zna da se na prošlim vijećima pričalo u planovima rješavanja tih dugova 

odnosno manjkova i sve je to sad na dobrom je putu jer u proteklih šest mjeseci se nije puno investiralo. 

Cilj je da se do sljedećeg ljeta spusti na ispod 20% zaduženja jer kao što je već na aktualnom satu rekao 

guraju se paralelno dvije aglomeracije  gdje će ako uđu morati biti spremni provesti ih, a glavni preduvjet 

za to je zaduženost ispod 20% kako bi se od Ministarstva financija dobila suglasnost za neko dugoročno 

zaduženje i kako bi se moglo svojim  sredstvima pratiti te aglomeracije, naime, aglomeracije su super 

stvar, ali zahtijevaju značajna sredstva jedinica lokalne samouprave na čijem se području rade 

aglomeracije. Samim time što u Općini Tisno postoje dvije aglomeracije mora se biti spremno za slučaj 

da u 2023. godini starta aglomeracija Betina-Murter i aglomeracija Tisno-Jezera-Pirovac da postoji 

kreditna sposobnost kako bi se ispratilo takve projekte, jer ti projekti su takvi kakvi jesu, aplicirani su 

prema europskim sredstvima i od njih se ne smije odstupati iz razloga što su  već  davno zacrtani 

smjerovi, građevinske dozvole odavno izdane i sve ostalo. Dalje je dodao da  nema nekih velikih 

kapitalnih projekata jer je godina takva kakva je uz covid i dugove koji se saniraju i projekte koji su u 

tijeku i za koje se čekaju sredstva, te kazao kako je svaki proračun je sklon promjenama jer ovisi i o 

priljevu novca i o idejama trošenja novca.  Kazao je dalje kako se pokušavalo  tipa poljske puteve i 

slične stvari ne stavljati pojedinačno jer kao što je i u svojoj kampanji govorio da će se dati veliki značaj 

mjesnim odborima. Izbori za mjesne odbore nisu još provedeni i to je u planu kroz siječanj  i veljaču 

sljedeće godine kada se malo  epidemija stiša, a kada se mjesni odbori izaberu, njihovi predstavnici 

zajedno s partnerima iz vijeća zajednički se planira razraditi u kojem mjestu, koje poljske putove, koje 

nerazvrstane ceste i ostale stvari raditi. Naglasio je kako su od projekata iskočile  samo neke stvari za 



11 
 

koje je već spremna projektna dokumentacija, a u pravilu su se uglavnom predviđala sredstva za daljnje 

projektiranje i prostorne planove i razno razne dokumentacije. Također naglasio je da je proračun 

isključivo ono što ide preko računa Općine Tisno, ali postoji i niz partnerskih projekata sa Cestama, sa 

županijskom Lučkom upravom koji se kroz proračun ne vide, a već su dogovoreni. Proračun je sklon 

promjenama, a dosta projekata se ne vidi kroz proračun, kao npr.  u Tisnom je sa županijskom Lučkom 

upravom  dogovorena sanacija rive ispred Brošćice gdje oni vrše naplatu, a samim time oni su 

predvidjeli sanaciju te rive iz svog proračuna, također poboljšanje i povećanje broja vezova na rivi na 

Rudini iz razloga jer tamo već naplaćuju vezove na toj lokaciji i samim time su to predvidjeli jer se u 

Tisnom već startalo s naplatom vezova dok u drugim mjestima tog nema,  Lučka uprava jer je već od 

toga nešto prihodovala te je pristala izraditi studiju utjecaja vremenskih uvjeta i model povećanja broja 

vezova u centru Tisnoga. U Betini Lučka uprava to nije htjela ili mogla jer se tamo vezovi ne naplaćuju 

pa samim time i nemaju neku moralnu obavezu prema tim rivama. Svim navedenim u dogovoru s 

ravnateljicom Lučke uprave dogovorilo se da će onda Općina Tisno pokriti studiju utjecaja vremenskih 

uvjeta na pomorskom dobru u koja se odnosi na centar Betine, kao što će oni to napraviti u Tisnom. 

Naziv tog projekta je Studija postojećeg stanja i utjecaja vremenskih uvjeta, koji se odnosi na tu uvalu. 

Partneri su s Lučkom upravom gdje oni financiraju na jednu stranu, a Općina na drugu, jer  ako oni u 

nešto ulažu moraju od toga nešto i prihodovati, što je u Tisnom već slučaj. Ostalo od kapitalnih projekata 

nema nešto specijalno i isplivali su po naslovu kao kapitalni, a realno nijedan od tih projekata nije 

kapitalan, a zbirni iznos za plaže je u stvar koja se godinama radi, dohranjuju se plaže, primjerice nova 

sanirana plaža u Betini zahtjeva dodatno opremanje, ali sve su to stavke koje će se dalje razrađivati. 

Također podignuta su sredstva za sport, jer i dosta vijećnika je aktivno u sportskim klubovima. Zbog 

prethodnih štednih godina, a u nadi da će biti bolje odlučilo se i taj dio podignuti značajno na način da 

se pomogne klubovima odnosno da se sport razvija a ne stagnira. Proračun će svakako ovisiti i o kvaliteti  

i o uspjehu apliciranja prema fondovima, agencijama i ministarstvima. Smatra da postoje jako dobre 

ideje za niz projekata. Svaki proračun sklon je promjenama i on će uvelike ovisiti i o mjesnim odborima 

i partnerima koji će u hodu vidjeti jeli nešto prioritetnije ili se s nečim može pričekati.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove nadovezao se i rekao kako što se tiče godišnjeg plana upravljanja 

pomorskim dobrom na području Općine Tisno za 2022. godinu planiraju se izvesti sljedeći radovi na 

sanaciji i uređenju postojećih obala, riva i plaža, redom: uređenje plaže Sveti Andrija i plaže Istočna 

Gomilica te uređenje Malog porta u Tisnomu, uređenje plaže Lučica i plaže Put Zaratića te obalnog 

pojasa Banj od Tisnog do ugostiteljsko turističke zone Lovišća u Jezerima, uređenje obale i plaže 

Zadrače, plaže Branimirova, plaže Obala Petra Krešimira IV, sanacija i uređenje dijela obale Varoš iza 

takozvanog parapeta i takozvane Kapove rive, sanacija i uređenje dijela obale Dolac tzv. Belina riva te 

dijela obale Trga na moru tzv. velikog porta u Betini, izrada studije postojećeg stanja vremenskih uvjeta 

za luku Betina te uređenje ostalih riva i plaža na području Općine Tisno koji se pokažu nužnim u 2022. 

godini.   

Vijećnik Ivan Klarin javio se za riječ i rekao kako je na prošlom vijeću rekao da predviđa da će 

proračun iznositi oko 27 do 28 milijuna kuna, dok je ove godine rekordni proračun u iznosu od 32 

milijuna kuna na čemu čestita svima. Prva stvar koja ga veseli vezana uz ovaj proračun, a prije sjednice 

potrudio se i pogledao proračune susjednih općina i gradova koji su prenapuhani i neke općine koje 

imaju skoro pa duplo manje prihoda su prikazale skoro isti proračun kao i Općina Tisno. Listajući 

proračun i pripremajući se za sjednicu zaključio je kako je iznos od 32 milijuna kuna realan iznos, a ono 

što ga posebno veseli, s obzirom da je on bivši načelnik, a sada vijećnik je rast od njegovog prvog 

proračuna koji je iznosio 13 milijuna kuna do danas kada iznosi 32 milijuna kuna, što dosta govori o 

razvoju Općine Tisno. Zanimala ga je tehnička stvar, a vezana uz isplatu sredstava za vrtić u Jezerima 

gdje treba još doći oko 3 milijuna kuna ukupno i da li je to prikazano u Proračunu i da li je  ovaj projekt 

vrtića za kojeg su odobrena sredstva i za koji će se uskoro potpisati  ugovor prikazan u proračunu 

Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode odgovorila je da se 

očekuju sredstva od Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva i da ta sredstva jesu prikazana u 

proračunu, dok nadolazeći projekt vrtića s obzirom da se tek treba potpisati ugovor nije vidljiv u 
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proračunu i nakon izdavanja suglasnosti i potpisivanja ugovora morat će se ići na rebalans proračuna i 

ugraditi to u proračun.  

Vijećnik Ivan Klarin konstatirao je da to znači da će se proračun onda morati korigirati na iznos 

od 36,5 milijuna kuna. Što se tiče plaža na području Općine Tisno kazao je da je stavka je općenita i 

ijedan projekt koji je on započeo u zadnjoj godini svog mandata je mjesna plaža u Betini, s obzirom da 

je u rebalansu uključeno povećanje od 600.000,00 kuna na 800.000,00 kuna da su u tom iznosu 

uključena sredstva za komunalno opremanje, suncobrani, tuševi i ostalo kao što je bilo u projektu. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je da je predviđeno i da će se svakako nastaviti 

opremati i ta plaža. 

Vijećnik Jere Pavić rekao je kako bi volio da se u buduće malo više preciziraju neke stvari, kao 

što su se precizirale neke druge stvari pa je onda kod nekih ljudi u Betini došlo do zaključka kako tamo 

ništa neće ići i zašto se onda nije mogla reći točna cifra koja će tamo ići, ali s obzirom da nisu sudjelovali 

u proračunu, nema problema.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je da su svakako sudjelovali na neformalni način 

jer se razgovaralo više puta kao što je razgovarao i sa svima ostalima. Svi su imali puno ideja  i naravno 

nisu sve prošle jer je to nemoguće, ali iz razgovora sa svakim je sabrao nešto i stavio u proračun. Kao 

što se već pričalo tipa da se obiđe i pregleda javna rasvjeta, to i dalje stoji pogotovo kada se izaberu 

mjesni odbori i da svi zajedno onda vide što točno i kako raditi. Nerealno je bez troškovnika i detaljne 

razrade bubati neke iznose, stavljene su stavke i misli se na sve te stvari, ali vrijeme i suradnja će 

definirati točno što je bitno, na primjer koji poljski put će se radit, a on će kao općinski načelnik stvarno 

voditi računa da taj omjer bude zastupljen prema svim mjestima jednako. Dodao je kako svi naravno 

imaju sličnih potreba i u razgovoru i dogovoru sve se to da napraviti, ali proračun je dokument koji se 

mora donijeti. 

Vijećnik Jere Pavić rekao je da kada se pogleda ukupna cifra proračuna od 32 milijuna kuna 

onda omjer predviđen za komunalnu infrastrukturu je dosta mali, s obzirom da postoje ulice gdje 40 

kuća nemaju rasvjetu iako su ljudi platili doprinos i plaćaju komunalnu naknadu.  

  Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je da se slaže da bi trebalo više, ali da s obzirom 

da kroz neka mjesta na primjer prolazi županijska, kroz neka državna cesta, ne ovisi direktno o 

općinskom proračunu i onda to tu nije vidljivo, a ako će se u proračunu navoditi svaka stavka u 

milimetar, a ne znaju točno onda bi ispalo realno da lažu ljude, stoga možda je bolje onda nešto ne 

obećati, stati na loptu jer čekaju aglomeracije i treba smanjiti dug, bolje je ljudima reći da će se napraviti 

jedna ulica, a napraviti dvije, nego obećati sto ulica, a napraviti jednu jer rebalansi postoje i tome služe.  

Vijećnik Jere Pavić pitao je općinskog načelnika smatra li on kao načelnik da taj dug razlog što 

je općinski proračun tako siromašan. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako ponavlja da Općina Tisno ima starački dom što 

nema nijedna općina u županiji, četiri vrtića od čega je jedan iz druge općine, pet ustanova što bi bila  

prva stvar. Druga stvar, srljanje u suludo investiranje, a očekuje se niz sredstava iz Europske unije za 

koje nije sigurno kada će doći je po njemu neodgovorno. Treće lobiranje prema raznim institucijama, 

državnim, županijskim je stavka koja se tu ne vidi. Aglomeracija o kojoj svi pričaju godinama za koju 

je realno ako se želi napraviti da postoje vlastita sredstva koja u proračunu ne postoje, a dobivaju se 

dugoročnim zaduživanjem za koje postoji preduvjet za je zaduženje ispod 20%. Srljanje na silu raditi 

nešto, a biti neodgovoran je po njemu krivi način i time se voditi neće. U hodu, kada na primjer sjednu 

sva ta sredstva koja se očekuju može se reći u redu sada možemo napraviti to i to, ali ako će se sada reći 

da će se nešto napraviti dok nema novaca onda su neodgovorni. To je njegov stav, a dalje svatko neka 

radi po svojoj savjesti.  

Vijećnicu Anđelinu Jušić zanimalo je ako je ostvaren, koliko je ostvaren višak prihoda u 2021. 

godini.  

Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode odgovorila je da nema 

još tu konačnu brojku i da će se ona moći vidjeti tek na kraju godine, ali gruba projekcija je da bi to 

trebalo biti negdje oko 3,5 milijuna kuna, međutim tu su sadržana sredstva prikupljena od građana za 
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izgradnju kuće u Sisačko-moslavačkoj županiji. Iako će to izgledati kao manjak, kroz obrazloženje će 

se pojasniti da su to sredstva za tu namjenu i da se ona neće dirati i da će se u sljedećoj godini koristiti 

za tu namjenu.  

Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je kako mu je stvarno drago kako je stara plinara u Jezerima 

ušla u proračun s obzirom da smatra da je to jedan jako bitan projekt radi razvoja sporta jer, naime, već 

se dugo govori o tome da se naprave dvije male svlačionice za folklor i sportaše i javni wc, kazao je 

kako je primjer je bio i nedavno kada je bio Božićni humanitarni advent na kojem su postignuti jako 

dobri ciljevi i skupilo se dosta ljudi, a gdje je ljudi postoje i potrebe.  

  Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako s obzirom da se napravilo nešto veliko za 

velike novce, bez wc-a, te dodao da su taj wc i svlačionice jednostavno su potreba tamo zbog niza 

događaja bilo sportskih bilo društvenih koji se tamo događaju. Realno taj projekt je nezavršen i mogu 

se dobiti i neka sredstva za to, dva wc-a nisu neka velika investicija.  

Vezano uz kuću u Drenčini u okolici Siska za koju su prikupljena sredstva da informira svih vezano uz 

taj projekt. Kazao je kako je stari objekt je srušen, dobivene se sve dozvole za građenje nove kuće kao 

da kuća tamo nikada nije ni postojala. Pojasnio je kako je kompletno rušenje bila je donacija od strane 

jedne osobe koja ima vikendicu u Tisnom, a živi u Zagrebu. Nadzor koji je prisutan i koji je HOPS-ov 

vrši se po ugovoru također pro-bono. Radovi su krenuli, ali još nisu plaćeni jer će se isplaćivati kao 

kapitalna donacija prema obitelji u fazama kada nadzor kaže je ta faza je gotova, dodao je da se  išlo  

malo sporije jer se išlo detaljno prema pravilima i prva isplata će vjerojatno ići u prvom dijelu 2022. 

godine.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako mu je jako drago da je za projekt gospodarske zone u Dubravi 

osigurano u proračunu 300.000,00 kn za projektnu dokumentaciju.  Smatra kako je to projekt uz ostale 

kapitalne projekte, projekt koji se treba razvijati i koji bi trebao biti jedan motor s obzirom na zemljište 

koje se dobilo, te ističe kako mu je drago  da se s tim kreće, a pogotovo iz razloga da se tamo zbrine 

javno komunalno poduzeće, što je još ideja od kada je sadašnji načelnik bio na funkciji direktora tog 

poduzeća, a on na funkciji načelnika, a drugi razlog je što bi to trebao biti jedan gospodarski zamašnjak. 

Kazao je dalje kako ova općina je generirana na turizam i svi skupa jako dobro žive od toga, ali 

gospodarska zona je svakako jedna dobra stvar koju u sljedećim godinama treba razvijati, naravno, ne 

očekujući da će se kroz općinski proračun ulagati u infrastrukturu jer to nije radila nijedna općina pa 

neće ni Općina Tisno, ali aplicirajući na razne fondove da se to napravi. Zanimalo ga je koliko je do 

sada prikupljeno i koliko će Općina morati još nadodati za gradnju kuće u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je prikupljeno blizu 400.000,00 kuna i kako 

će Općina morati nadoplatiti od prilike još 200.000,00 kn. Kazao je dalje kako su prije tjedan dana 

iskopani temelji i salivena je prva ploča, građevinski radovi su strašno poskupili i realno jako je teško 

točno predvidjeti konačnu brojku, naime, predviđeno je 600.000,00 kn, a donacije još pristižu. Jako 

teško je reći da će se to sa 400, 600 ili 800 tisuća kuna završiti s obzirom da građevinsko tržište divlja 

sa cijenama, ponude pojedinih firmi traju na tjednoj bazi, stoga možda bude potrebno i više novaca, ali 

s obzirom da se u to ušlo mora se i završiti. Što se tiče zone u Dubravi, smatra kako je Dubrava na jednoj 

perfektnoj poziciji u blizini Kapele, blizini autoputa i blizina svih mjesta, trafostanica je startala s 

gradnjom. Predviđeno je u Dubravi u sljedećoj godini početak radova na sportskom centru odnosno 

parku s dječjim igralištem koji će se probat zaista napraviti kako treba, kao i zahvat na groblju u Dubravi 

gdje nema centralnog križa i nemaju se gdje položiti vijenci. To su sve planovi kazao je i vodilo se 

računa o puno tih malih projekata.  

Vijećnik Matija Brkić pohvalio je projekt gospodarske zone u Dubravi i rekao kako je već i 

vrijeme da se to napravi te pitao za pojašnjenje pročelnicu Danijelu Bilan kod stavke komunalne 

infrastrukture za nerazvrstane ceste za koje je predviđeno 300.000,00 kn, što je dosta i jesu li tu 

predviđeni neki nogostupi s obzirom da predlažu i jedan amandman koji je vezan uz nogostupe. 

Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode odgovorila je kako je 

projekt nogostupa i prometne signalizacije već prijavljen prema MUP-u,  postoji projekt za komunalno 

uređenje cesta i dijelom nogostupa, iz tog razloga i je izdvojen jer se predviđa iz sredstava pomoći, a to 

su sredstva za područje kompletne Općine temeljem tog programa prometne signalizacije. 
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Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao  kako se apliciralo na natječaj Ministarstva unutarnjih 

poslova i uvelike koliko će se novca od toga u to utrošiti ovisiti će o sredstvima dobivenih iz Ministarstva 

unutarnjih poslova, dodao je da će se, realno, potrošiti i dio sredstava Općine Tisno, ali za ono što je 

najbitnije. Dodao je kako su tu vrlo bitni partneri Općine, a to su  Hrvatske ceste, Županijske ceste i 

Ministarstvo unutarnjih poslova, jer je uvijek  dobro da u Općini i netko drugi nešto napravi da ne mora 

Općina sve iz svojih sredstava pa je tako i to što se tiče tog natječaja, ali sve ovisi o odobrenoj svoti i 

Ministarstvo unutarnjih poslova će reći koji su prioriteti, a komunalni redari su bili na terenu podnijeli 

izvještaj i to prijavili, koliko će toga biti na kraju odobreno,   tek  će se vidjeti.  

Predsjednik vijeća Nikša Pirjak rekao je kako na predloženu točku dnevnog reda Prijedlog Plan 

proračuna Općine Tisno za 2022.godinu i Projekcija proračuna za 2023.g. – 2024.g. je dostavljeno  

sedam amandmana. 

1.Amandman uputili su vijećnici Jere Pavić i Matija Brkić  koji glasi:  

„  Predlažemo na rashodovnoj strani proračuna osigurati sredstva za uređenje ulice Varoš u Betini, tj. 

zamjena potpuno devastirane postojeće vodovodne mreže (već osigurana sredstva, mimo proračuna) i 

popločavanje ulice nakon tih radova u iznosu od 300.000,00 kn. „ 

Vijećnik Matija Brkić obrazložio je kako se već u više navrata pričalo o toj ulici koja je u staroj 

jezgri te da se paralelno uz vodovodnu mrežu i poploča. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako glavna tema ovog vijeća nije vodovodna mreža i 

kako zna da je ta ulica u jako lošem stanju. Drži da bi plan od 300.000,00 kn bio bi dovoljan za zahvat 

popločavanja, ali za radove na vodovodnoj mreži bi trebalo najprije vidjeti sa službama Vodovoda što 

bi se tu uopće moglo napraviti prema njihovim projekcijama i njihovim vizijama, a sigurno će se što se 

tiče problema vodovodne mreže pričati na nekom od sljedećih sjednica općinskog vijeća.  

2.Amandman uputili su vijećnici  Jere Pavić i Matija Brkić koji glasi: 

„ Predlažemo na rashodovnoj strani osigurati sredstva za izradu jednog dijela projektne dokumentacije 

(elaborati i određivanje granice pomorskog dobra te konačno uvrštavanje u DPU „Betinska lučica“) za 

izradu lukobrana u Betini u iznosu od 200.000,00 kn. „ 

Vijećnik Jere Pavić obrazložio je kako se to smatra jednim kapitalnim projektom i projekt koji 

je osnovni preduvjet za razvoj Betine, nautike i turizma. Smatra kako je to jedan od pravih razvojnih 

projekata, kao i što je sličan projekt koji će u Tisnom županija sufinancirati. Iz tog razloga smatrali su 

potrebnim da se to uvrsti kao amandman na proračun, ali s obzirom da se to u međuvremenu ispravilo 

pristaju taj amandman povući. 

Vijećnici Jere Pavić i Matija Brkić povukli su amandman br. 2. 

Kristijan Jareb, općinska načelnik rekao je kako je u komunikaciji s mnogo betinjana shvatio  kako 

je njima to jako bitno i u međuvremenu je zajedno s gospođom Fržop i ljudima iz Županije obišao sve 

te lokacije, odnosno u Tisnom rive koje naplaćuju a neke nisu uređene, kao i uvalu u Betini te im prenio 

probleme. U startu je bilo rečeno da će oni uvrstiti sve tri lokacije da županijska Lučka uprava to 

financira, međutim u razgovoru proteklog tjedna izjavili su kako u Tisnom već naplaćuju privez i već 

su prisutni te im je taj dio opravdan dok tamo gdje ne prihoduju ništa predložili su da taj dio Općina 

uvrsti u svoj proračun. Upravo nakon tog razgovora je došlo do te promjene, dakle poziv je bio u utorak 

oko 13 sati, što se može i potvrditi i onda je došlo do izmjene u proračunu, a koja se stručno zove Studija 

postojećeg stanja i utjecaja vremenskih uvjeta na taj dio. Dakle da se utvrdi što je tu sad i što će biti 

utjecajem vremenskih uvjeta i po njihovom savjetovanju predviđeno je onda stavka u proračunu u iznosu 

od 200.000,00 kuna. Toliko je predviđeno i za Tisno i rekli su kako je to okvirni iznos koji u konačnici 

može biti malo manji ili malo veći pa će ići na rebalans. S obzirom da je to ljudima u Betini jako biti 

ovo je nekakav start i stavljen je u plan koji je pročelnik Ivica Pirjak izradio.  
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3.Amandman uputili su vijećnici Jere Pavić i Matija Brkić koji glasi:  

„ Predlažemo na rashodovnoj strani Proračuna osigurati sredstva za uređenje dijela šetnice kod 

„Kapelice“ u dužini od 100 metara (uređenje šetnice „Sjeverna strana Betine“) u iznosu od 200.000,00 

kn. „ 

Vijećnik Matija Brkić obrazložio je kako je taj projekt nastavak priče bivših vlasti i njihovih 

nastojanja i obećanja kojim bi se revitalizirao zapušteni sjeverni obalni pojas Betine te se povezao sa 

starom jezgrom i centrom Betine, a misleći na projekt u smislu postavljanja benkovačkih ploča, nekoliko 

rasvjetnih stupova i popratnih sadržaja. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao kako smatra kako je taj dio Betine definitivno 

zanimljiv i da bi ga trebalo urediti, ali pošto za njega nema spremne nikakva dokumentacija, dok kod 

nekih drugih to nije slučaj, stoga može se započeti i pokriti iz stavke gdje su nerazvrstane ceste i poljski 

putovi jer nije definirano u kojem je to statusu, ali da ga se posebno navodi u stavkama, a nije se navodilo 

ništa, smatra da nema smisla. S partnerima će i dalje kroz velike stavke dogovarati što će točno raditi.  

 

4.Amandman uputili su vijećnici Jere Pavić i Matija Brkić koji glasi: 

„ Predlažemo  na rashodovnoj strani Proračuna osigurati sredstva za izradu nogostupa kroz dio ulice 

Dolac kroz centralni dio (od pijace do konobe Treva) u dužini od oko 250 m, u iznosu od 150.000,00 

kn.“ 

Vijećnik Jere Pavić obrazložio je kako s obzirom da nisu znali da se već pristupilo natječaju 

preko kojeg se planiraju dobiti sredstva za nogostupe  stavili su ovaj amandman. 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove odgovorio je kako s obzirom da se tu radi o županijskoj prometnici 

odnosno cesti oznake Ž6250 tu se radi o županijskoj ingerenciji. 

 

 

5.Amandman uputili su vijećnici Jere Pavić i Matija Brkić koji glasi: 

„ Predlažemo na rashodovnoj strani proračuna osigurati sredstva za postavljanje javne rasvjete u jednom 

dijelu ulice Matije Gupca u Betini u iznosu od 190.000,00 kn.“ 

Vijećnik Matija Brkić obrazložio je kako su čak za taj projekt pribavili i ponudu iako je nisu 

priložili amandmanu te su istaknuli da se dosta ljudi  žali kako u tom drugom dijelu ulice nema rasvjete 

i čak se i nekoliko novih kuća u toj ulici radi i koje će plaćati komunalnu naknadu i doprinos pa je 

svakako kao stavka koju su stavili kao amandman, s obzirom da je jedan od osnovnih preduvjeta da ljudi 

imaju rasvjetu u ulici. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao kako zna da u definitivno u jednom dijelu te ulice 

fali rasvjete, ali smatra kako je 190.000,00 kn pretjeran iznos, naime, ta ulica se u planu može spomenuti, 

ali o iznosu smatra kako bi općinske službe trebale biti te koje će pribaviti dokumentaciju i iznos koji je 

za to potreban.  

Vijećnik Marko Barin Turica pitao je zašto vijećnici nisu uz amandman priložili i ponudu. 

Vijećnik Jere Pavić rekao je kako su ponudu pribavili od općinskog koncesionara i kako se radi 

o cifri koja je spomenuta u amandmanu te kako se tu radi o dosta velikoj ulici. 

6.Amandman uputila je vijećnica Petra Kapov koji glasi:  

„ Predlažem na rashodovnoj strani proračuna osigurati sredstva za izradu dokumenata prostornog 

uređenja UPU povijesne jezgre Betina s kontaktnim područjem, UPU luka Betina (porat) te UPU 

tradicijsko brodogradilište Betina – Kapelice.“  

Vijećnica Petra Kapov obrazložila je kako s obzirom da se tu radi o planskoj dokumentaciji koja 

je bitan preduvjet uređenja i razvoja navedenog područja smatra da je potrebno što prije krenuti u izradu 
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tih dokumenata pogotovo izađu li neki natječaji za takve projekte, da dokumentaciji onda bude spremna. 

Kazala je dalje da što se tiče povijesne jezgre Betina s kontaktnim područjem, uređenje obalnog područja 

jedan dio nije obuhvaćen u tom dijelu u Betini o čemu se već pričalo. Tradicijsko brodogradilište Betina 

– Kapelica je dio na kojem udruga Betinska gajeta može održavati tradiciju i promicati brodogradnju te 

smatra kako bi izrada te dokumentacije svakako bila jedan korak naprijed.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove odgovorio je kako je ta stavka u proračunu predviđena i općenita je što 

se tiče prostorno planske dokumentacije i predviđen je u iznosu od 100.000,00 kn. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, rekao je kako se taj iznos rebalansom uvijek može povećati 

jer u narednoj godini će biti sigurno više tih dokumentacija. Za primjer je naveo kako kapelica na groblju 

u Tisnom nema struju i napaja se iz crkve, a sporno je često puta koliko je struje potrošeno, stoga se 

samim time nameće se ideja da se uvede struja u kapelicu kako se ne bi ovisilo o jednom kabelu koji 

postavljen davno. Tada se shvatilo kako dio groblja nije bio ucrtan odnosno stari dio je dok novi nije, te 

se krenulo u ucrtavanje groblja u Tisnom i groblja u Jezerima jer i tamo je isti problem sa strujom, da bi 

se dobila struja mora biti sva dokumentacija riješena. Također na Ivinju nema puta do crkve odnosno 

postoji, ali dio puta nije ucrtan što opet predviđa dokumentaciju. Stavka od 100.000,00 kn za niz tih 

stvari je realno dobra ideja, ali ne da se samo ta dokumentacija stavi u plan striktno jer ništa se drugo 

nije navelo, već je stavka općenita. Svakako u dogovoru s partnerima i mjesnim odborima će se u 

naredno vremenu razgovarati o svim tim stvarima te ta stavka realno može biti i veća. Svakako u 

narednoj godini ima mjesta za stavku iz navedenog amandmana, ali je ne bi navodio pojedinačno.  

Vijećnik Matija Brkić pitao je na vezano za 5. amandman znači li to da će se ipak staviti rasvjeta 

u ulici Matije Gupca u proračun. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik,  odgovorio je kako on nema ništa protiv da se ona spomene, 

ali  ne u iznosu koji je naveden u amandmanu. 

Vijećnik Marko Barin Turica rekao je kako je svaki amandman u redu, ali generalno sve je to 

već uključeno u proračun i smatra kako je točan naziv i dijelove ulica nepotrebno spominjati, a s obzirom 

na svoje poslovno iskustvo smatra kako je u redu planirati stavke općenito, ali bespotrebno pojedinačno 

nabrajati svaku stavku određeno. Sredstva su predviđena i to je najvažnije, a zajedno s mjesnim 

odborima će se dogovarati što je najpotrebnije u kojem trenutku. 

7.Amandman uputio je vijećnik Ante Magazin koji glasi:  

„ Predlažem  uređenje dva maslinarska puta na Prosici (Tošćica) i Modravama (Modrave Luke). 

Potrebno je ukloniti raslinje, poravnati put strojem te put posuti sitnim građevinskim materijalom 

(jalovina, pijesak, šoder). Procijenjeni iznos cijene radova je 65.000,00 kuna.“ 

Vijećnik Ante Magazin obrazložio je kako je načelno dogovoreno, s obzirom da u komunalno 

poduzeće ima potrebne strojeve, s bivšim načelnikom Ivanom Klarinom na sastanku na kojem su 

prisustvovali tadašnji vijećnik Marin Mikin te Nikola Kurkut, predstavnik udruge Modrave Murter- 

Betina i on. Dogovoreno je da se obnove dva maslinarska puta (Tošćica i Modrave Luke), koja će 

omogućiti sigurniji pristup na Jadransku magistralu te nesmetan pristup do parcela na tim maslinarskim 

putevima i na taj način potaknuti vlasnike na obnovu zapuštenih maslinika. Oba puta su u dužini od oko 

500 metara, te smatra kako je svakako ta intervencija udruge da pomognu ljudima koji imaju interesa 

da se ti putevi prokrče  hvale vrijedna. Kao što je načelnik već rekao da će se stvari rješavati u hodu, a 

svatko ima stav što je hitnije i važnije kada se upravlja sredstvima pa koliko je realno da se i to napravi 

je dalje na odluci. 

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je vijećnik Ante Magazin u pravu i navedeni sastanak se 

održao te smatra kako udruga Modrave Murter- Betina bavi problematikom tog dijela Općine Tisno i 

koji je stvarno zanemaren za vrijeme njegovog mandata i kao nekakvu moralnu satisfakciju on bi 

prihvatio taj amandman. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, je  rekao  kako poljski put kao definicija u zakonu ne postoji, 

što je potvrdio i Ivica Pirjak.  
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Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove rekao je kako s obzirom da je donesena jedna odluka o imenovanju 

jedne ulice i nije se dovršila provesti, a radi se o ulici Mala ili Velika Tatinja pa ga je zanimalo da li je 

to na tom dijelu, na što mu je vijećnik Ante Magazin odgovorio da nije već se tu radi o predjelu koji se 

zove Tošćica i nalazi se na drugom dijelu.  

Stavka za to definitivno u proračunu postoji za uređenje nerazvrstanih cesta rekao je Ivica Pirjak 

pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne 

poslove. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, je  rekao kako je nedavno i vijećnik Karlo Klarin pitao za 

neke puteve u Jezerima, s obzirom da je bila otvorena stavka u ovoj godini, a nije se dirala, predviđena 

je stavka za narednu solidno velika. Opet je ponovio kako ništa nije specificirano pa ne bi trebalo ni to, 

ali se svako planira,  te će se i kroz zapisnik službeno objaviti da je to tako, te kroz proljeće ne vidi 

razloga zašto se ti putevi ne bi uredili. Grubo bi bilo da se spomene samo jedan put, a nijedan drugi ne. 

Definitivno bi ga probao u narednoj godini odraditi i kada se bude radio plan koji će se putevi raditi s 

mjesnim odborima i Udrugom i neka uđe u zapisnik, na Modravama se dugo nijedan put nije napravio. 

Ima jedna stara cesta koja je zarasla i koja ide uz more, a za koju su ga već kolege iz Pirovca informirali 

i vatrogasci koji na tom području vrše neke usluge. Vatrogasci su također rekli da su spremni i oni 

sudjelovati u čišćenju tog donjeg puta i da se odradi zajednička akcija i s komunalnim odjelima iz Općine 

Tisno i Pirovac. Konstatirao je na kraju kako su realno Modrave i Prosika malo zapušteni. Predložio je 

da se i na sljedećem vijeću ponovno spomenu ta dva puta, čisto kao podsjetnik da se to i napravi.  

Vijećnica Anđelina Jušić pitala je kada se već spominje Prosika, kako se stoji s električnom 

mrežom na tom području, s obzirom da je isto bez struje.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je da može razgovarati o toj temi, ali da će čisto 

sumnja da će se u skoroj budućnosti tamo raditi električna mreža, naime, može se raditi na toj temi, radi 

se trafostanica na Kapeli, prva najbliža je u Pirovcu. Zadnja u redu koja ima pokrivenost strujom je 

pumpa u Pirovcu, te treba ići u tom smjeru, ali uvijek su tu prvi interesi HEP-a koji to prodaje, a onda 

to i radi. Dodao je kako je puno je  kampova tamo i svakako treba o tome razgovarati. Kazao je kako je 

direktor Elektre je najavio svoj posjet pa se svakako planira dotaknuti  te teme. Nerealno je nešto obećati 

da će se napraviti kroz nekoliko godina, ali o tim stvarima svakako treba razgovarati.  

Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je kako se sjeća da je bilo već dogovoreno kako će biti jedna 

sjednica s tom temom putova, gdje će vijećnici kao predstavnici svojih mjesta reći koji su putevi 

prioritetni za uređenje. Smatra kao bi na toj sjednici s tom temom definitivno trebalo odrediti koji su to 

putevi i onda ih stvarno što prije i napraviti odnosno urediti.  

Vijećnik Ante Magazin rekao je kako se sjeća da se reklo kako će se napraviti nekakva komisija 

koja će ići od mjesta do mjesta i reći svoja mišljenja što treba napraviti, ali svakako da bi htjeli neke 

stvari napraviti što prije.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik,  je rekao kao je kraj godine tu i kako su siječanj i veljača 

definitivno kao početak nove godine i nekakvo gluho doba kada bi se takve stvari definitivno mogle 

obići, iskristalizirati i dogovoriti, a nakon dogovora i napraviti.  

Vijećnik Kažimir Bračanov je rekao kako smatra da je upravo to vrijeme siječnja i veljače 

idealno vrijeme za pregled jer sigurno je da se ti putovi neće raditi u lipnju ili srpnju. 

Vijećnik Karlo Klarin nadovezao se na spomenute putove u Jezerima koji su također planirani, 

a nisu napravljeni te rekao vijećniku Anti Magazinu kako smatra da ne bi bilo u redu da se digne ruka 

samo za Modrave, dok se s druge strane slični putovi također obećani isto nisu ni napravili ni naveli 

pojedinačno.    
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Predsjednik vijeća zaključio je raspravu o navedenim amandmanima te iste stavio na glasovanje kako 

slijedi:  

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici  sa četiri (4) glasa „za“ i osam (8) glasova 

„protiv“ nisu usvojili 1. Amandman predlagatelja vijećnika Matije Brkića i Jere Pavića. 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici sa četiri (4) glasa „za“ i osam (8) glasova 

„protiv“ nisu usvojili 3. Amandman predlagatelja vijećnika Matije Brkića i Jere Pavića. 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici  sa četiri (4) glasa „za“ i osam (8) glasova 

„protiv“ nisu usvojili 4. Amandman predlagatelja vijećnika Matije Brkića i Jere Pavića. 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici  sa četiri (4) glasa „za“ i osam (8) glasova 

„protiv“ nisu usvojili 5. Amandman predlagatelja vijećnika Matije Brkića i Jere Pavića. 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici  sa četiri (4) glasa „za“ i osam (8) glasova 

„protiv“ nisu usvojili 6. Amandman predlagateljice vijećnice Petre Kapov.  

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa četiri (4) glasa „za“ i osam (8) glasova 

„protiv“ odbili usvajanje 7. amandmana predlagatelja vijećnika Ante Magazina.  

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, neposredno na sjednici je uputio amandman na način da se  u 

„Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u članku 3. doda ulica „ulica Vladimira 

Nazora“ odnosno u drugoj alineji treba stajati  „Ulice Žal i ulice Vladimira Nazora“.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje amandman općinskog načelnika, a vijećnici su jednoglasno 

usvojili 

Amandman 

u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u članku 3. doda ulica „ulica Vladimira 

Nazora“ odnosno u drugoj alineji treba stajati  „Ulice Žal i ulice Vladimira Nazora“. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik uputio je amandman na način da se Obrazloženju Prijedloga 

Plan proračuna Općine Tisno za 2022.godinu i Projekcija proračuna za 2023.g. – 2024.g, članak 2., 

podnaslov RASHODI,  dodaje tekst: „ U okviru Programa uređenje obalnog pojasa i riva na području 

Općine Tisno predviđaju se slijedeći projekti: 

Uređenje plaže Sv.Andrija i plaže Istočna Gomilica te uređenje Malog porta, u Tisnom. 

Uređenje plaže Lučica (Put Kučine) i plaže Put Zaratića, te obalnog pojasa Banj (od Tisnog do 

ugostiteljsko-turističke zone Lovišća), u Jezerima. 

Uređenje obale i plaže Zdrače, plaže Branimirova i plaže Obala kralja Petra Krešimira IV, sanacija i 

uređenje dijela obale Varoš (iza tzv. „Parapeta“ i tzv. „Kapova riva“), sanacija i uređenje dijela obale 

Dolac (tzv.„Beline rive“) te dijela obale Trga na moru (tzv. „Velikog porta“), u Betini. 

Izrada studije postojećeg stanja i vremenskih utjecaja za luku Betina. 

Uređenje ostalih obala, riva i plaža na području Općine Tisno koji se pokažu nužnim u 2022.godini.“ 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasanje amandman općinskog načelnika, a vijećnici su 

jednoglasno usvojili  

                                                                        Amandman  

U Obrazloženju Prijedloga Plan proračuna Općine Tisno za 2022.godinu i Projekcija proračuna 

za 2023.g. – 2024.g, članak 2., podnaslov RASHODI,  dodaje tekst: „ U okviru Programa uređenje 

obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno predviđaju se slijedeći projekti: 

Uređenje plaže Sv.Andrija i plaže Istočna Gomilica te uređenje Malog porta, u Tisnom. 
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Uređenje plaže Lučica (Put Kučine) i plaže Put Zaratića, te obalnog pojasa Banj (od Tisnog do 

ugostiteljsko-turističke zone Lovišća), u Jezerima. 

Uređenje obale i plaže Zdrače, plaže Branimirova i plaže Obala kralja Petra Krešimira IV, sanacija i 

uređenje dijela obale Varoš (iza tzv. „Parapeta“ i tzv. „Kapova riva“), sanacija i uređenje dijela obale 

Dolac (tzv.„Beline rive“) te dijela obale Trga na moru (tzv. „Velikog porta“), u Betini. 

Izrada studije postojećeg stanja i vremenskih utjecaja za luku Betina. 

Uređenje ostalih obala, riva i plaža na području Općine Tisno koji se pokažu nužnim u 2022.godini.“ 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje 9. točku dnevnog reda zajedno s usvojenim 

amandmanom općinskog načelnika,  a vijećnici su s osam (8) glasova „za“ i četiri (4) glasa „protiv“ 

usvojili  

PLAN PRORAČUNA 

Općine Tisno za 2022.godinu i Projekcija proračuna za 2023.g. – 2024.g. 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i četiri (4) glasa 

„protiv“ usvojili  

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je  točku 11. dnevnog reda zajedno s usvojenim amandmanom 

općinskog načelnika na glasovanje, a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i četiri (4) „suzdržana“ glasa 

usvojili  

PROGRAM 

građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su s osam (8) glasova „za“ i četiri (4) „suzdržana“ 

glasa usvojili  

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

PROGRAM 

socijalnih potreba Općine Tisno za 2022. godinu 

 

 

Točka 14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2022.godinu  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove obrazložio je kako se tu radi o tehničkoj odluci koju predstavničko 

tijelo mora donijeti s obzirom da je člankom 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izrađenim 

zgradama propisano da je potrebno donijeti Program utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koji će se koristiti za izradu Prostornih planova te za 

poboljšanje infrastrukture pojedinih područja jedinica lokalne samouprave, a s obzirom da je za 2021. 
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godinu lagano završetak ozakonjenja postupka zgrada prema tom Zakonu upravo iz tog razloga su te 

cifre tolike trenutno u odnosu na primjer na 2013., 2014. ili 2015. godinu. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

PROGRAM 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

zgrada u prostoru za 2022. godinu 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je Općina Tisno u protekloj godini imala 

kratkoročno zaduženje odnosno minus po tekućem računu u iznosu od 1,2 milijuna kuna, naime, 

kratkoročno zaduženje se može podignuti samo u jednoj kalendarskoj godini što znači da krajem godine 

mora biti zatvoreno. Kazao je kako će se kroz mjesec prosinac zatvorit taj minus po tekućem računu, a 

kada bi sva obećana sredstva iz fondova sad pristigla, ovo zaduženje ne bi bilo potrebno, ali bilo bi 

suludo da se ovakva odluka ne donese pa da se dogode neke nepoželjne stvari i da se nađu u nekom 

problemu zbog likvidnosti. Zatvara se dakle jedno, a otvara drugo zaduženje koje će se koristiti po 

potrebi zbog likvidnosti. Kao što se moglo vidjeti već prije jako je teško zaključiti kada će dospjeti ta 

obećana sredstva.  

Pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su s osam (8) glasova „za“ i četiri (4) „suzdržana“ glasa usvojili  

ODLUKU 

o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP Banke d.d. 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 

Tisno 

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno obrazložila je kako se tu radi o tehničkoj 

odluci koja proizlazi iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Tisno gdje je već određeno o kojim  

pravnim osobama radi, a taj  plan je iz 2019. godine, naime, kada se bude izrađivati novi plan vjerojatno 

će se taj popis pravnih osoba nadopuniti.   

Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno 

 

Točka 17. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

(Groblje Sv. Duh u Tisnom) 

Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako se tu također radi o tehničkoj odluci gdje 

se groblje evidentira u gabaritima izvedenog stanja, te dodao da nema potrebe za plaćanjem, 

otkupljivanjem ili nečim sličnim i groblje se evidentira kao vlasništvo Općine, odnosno kao komunalna 

infrastruktura. 

Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  
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(Groblje Sv. Duh u Tisnom) 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ( 

Groblje Gospe od Zdravlja u Jezerima) 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove obrazložio je kako se radi o identičnoj stvari kao i u odluci prije. 

Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  

(Groblje Gospe od Zdravlja u Jezerima) 

 

Točka 19. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno, naselje Betina 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove obrazložio je kako sukladno zahtjevu mjesnog odbora zaprimljenom 

9. prosinca, kao što piše i u obrazloženju prijedloga odluke može se vidjeti da do sada neimenovanu 

dionicu ulice predlažu u imenovanje Bristina, kako se u narodu popularno taj dio i zove.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je tu nastao problem zbog nelegalnog 

nasipanja vlasnika nekoliko čestica na tom dijelu te se pokušava  imenovanjem ulice to spriječiti. To je 

jedan od načina da je se onda kao takvu proba ucrtati. To je jedan od načina borbe protiv onoga što se 

tamo događa.  

Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno, naselje Betina 

 

Točka 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove obrazložio je kako u odnosu na prethodnu točku, kao bi se imenovala 

ulica potrebno ju je dopuniti u popisu nerazvrstanih cesta za naselje Betina.  

Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Točka 21. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretninama 

katastarske oznake čest.zem.5700/14 i 5700/15 K.O.Jezera (stara izmjera) 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove obrazložio je kako se i ovdje radi  o tehničkoj odluci  sukladno 

zaprimljenom zahtjevu od strane društva Djelo d.o.o., a s obzirom da na tom dijelu imaju izvedenu 

građevinu, na terenu je potvrđeno i od strane komunalnog redara, što je evidentirano i zapisnikom i 

fotografijama u prilogu, naime, tu  je vrlo jasna situacija gdje praktički zgrada s malim površinama leži 

na tim česticama. 

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je kako je društvo Djelo d.o.o. od 

prijašnjeg vlasnika kupilo objekt, međutim sudski postupak za utvrđenje  prava vlasništva na tim 

nekretninama su izgubili pravomoćno, odnosno  nisu imali osnovu prava stjecanja vlasništva i ne 
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preostaje drugo nego da pokrenu inicijativu kupnje tih dijelova od Općine. S obzirom da se vode kao 

put iz davnih dana dobro je da ovo vijeće utvrdi da se tu ne radi o putu već o kući, a ovo vijeće će 

odlučivati i o raspisivanju natječaja i svemu ostalome. 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove nadovezao se i rekao da se potvrdi da te čestice nisu dio nerazvrstane 

ceste, potvrđuju i izvedeni elaborati izvedenih cesta oko te zgrade i gdje se dobro vidi kako te čestice 

nisu dio cesta.  

Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretninama katastarske oznake čest.zem.5700/14 i 

5700/15 K.O.Jezera (stara izmjera) 

 

Točka 22. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova naknade za uređenje voda 

Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode obrazložila je kako se 

radi o potraživanjima za koje je stupila zastara i predlaže se otpis, a to je bio i prijedlog Hrvatskih voda, 

da se jednostavno iz poslovnih knjiga nešto što je u zastari i što se više ne može naplatiti i izbriše. 

Vijećnik Marko Barin Turica pitao je zašto su potraživanja od 2014.godine, a nisu i ranije. 

Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode odgovorila je da zato jer 

su se sada stekli uvjeti za to, odnosno prošlo je više od 6 godina i da kad za tu vrstu prihoda prođe 6 

godina onda nastupa zastara, te dodala kako se tu  radi o Hrvatskim vodama za koje je cijelo vrijeme 

Općina bila njihov servis u naplati i to nije prihod Općine Tisno, a na  pitanje Hrvatskim vodama na koji 

način se vraćaju ta sredstva koja za njih oni prikupljaju u Općinu Tisno odgovor je bio na nikakav način 

jer Općina Tisno nema nikakvih slivova. Dobivalo se samo 5% od naplaćenog odnosno za obavljanje 

poslova koje Općina obavlja u njihovo ime, priloženi dio nije naplaćen i za njega stupa zastara.   

Pitanja na ovu točku dnevnog reda više nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

 

ODLUKU 

o otpisu potraživanja s osnova naknade za uređenje voda 

 

Točka 23. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova naknade za odvoz smeća 

Vijećnik Marko Barin Turica ponovio je pitanje s prošle točke dnevnog reda odnosno zašto su 

potraživanja nisu i od ranije, a to jesu potraživanja Općine Tisno za razliku od prethodne točke gdje to 

nije bio slučaj.  

Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode odgovorila je kako je 

komunalno poduzeće Ježinac krenulo s radom 2011. godine, a prije toga Općina Tisno je naplaćivala te 

obveze. Ježinac d.o.o. kada je krenuo je krenuo s nule, a obaveze koje su ostale pokušavale su se naplatiti 

i slale su se opomene i dosta se toga naplatilo. Dalje se to više ne može naplatiti jer prošlo je već skoro 

10 godina.  

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je kako postoji niz slučajeva gdje se 

nema od koga naplatiti iz više razloga ili je osoba umrla i nema nasljednika ili nema računa i imovine 

ili proglasila osobni bankrot i dr.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao u vezi te naplate da su za vrijeme dok je on bio načelnik redovno 

svake godine slali opomene pred ovrhe i ovrhe, ali nažalost štose tiče komunalne naknade i odvoza 

smeća i slale su se ovrhe na račun, međutim kada se pogleda taj spisak može se vidjeti da oni još uvijek 

posluju,  ali posluju pod drugim imenom obrta ili firme, te je dosta  tu bilo zavaravanja Općine, ali ne 

samo tu već i kod komunalnih doprinosa i vjerojatno će se takvo nešto nažalost nastaviti i u budućnosti. 
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Dodao je da tu se radi o svega nekoliko posto, dok je na primjer prošli saziv vijeća otpisivao porez na 

vikendice gdje su bili milijuni i milijuni kuna, kada su preuzeli sustav od porezne uprave i Općina počela 

naplaćivati i čak uspjeli nešto tužiti i naplatiti, međutim, jedan veliki dio toga je nažalost otišao u zastaru 

sukladno zakonu. 

Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako je prije 

10-ak godina Općina na godišnjoj razini imala prihod oko 1,5 milijuna kuna i kada se to pogleda na 

desetogodišnjoj razini i u odnosu na to je sada za otpis oko 300.000,00 kuna.  

Pitanja na ovu točku dnevnog reda više nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili 

  

ODLUKU 

o otpisu potraživanja s osnova naknade za odvoz smeća 

 

Točka 24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni 

Statuta javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno 

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno obrazložila je kako se daje suglasnost na 

statutarnu odluku s obzirom da se izmjenom odluke o osnivanju ustanove ovo ljeto povećao  broj članova 

upravnog vijeća ustanove te je ovo posljedica provedbe daljnje procedure po tom pitanju, ali kada se 

mijenja statut bilo koje ustanove osnivač daje prethodnu suglasnosti.  

Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta javne ustanove 

Sportski objekti Općine Tisno 

 

Točka 25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika usluga javne 

ustanove Sportski objekti Općine Tisno 

 

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno obrazložila je kako je osnivač tu također 

obvezan dati suglasnost na prijedlog cjenika ustanove, a ravnatelj je predložio cjenik upravnom vijeću, 

upravno vijeće je prihvatilo prijedlog.  

Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je da je sudjelovao na sjednici upravnog vijeća ustanove 

Sportski objekti Općine Tisno najprije kao član upravnog vijeća ustanove, a  na kojoj je kasnije i izabran 

za predsjednika tog vijeća,  gdje je  donesen cjenik kao takav i to bi trebao biti nekakav početak puta i 

koji bi trebao tu ustanovu dovesti na put da ostvaruje neke prihode.  Primjerice naplatom teniskog 

igrališta u jezerima, iako cijene za sada nisu velike ide se u smjeru da se jednog dana možda tamo još 

nekog zaposli jer kako treba reda u svemu tako i u tome. Ponovio je kako je to početak, a budućnost će 

pokazati hoće li se te cijene povećavati ili smanjivati. 

Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika usluga javne ustanove  

Sportski objekti Općine Tisno 

 

Točka 27. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o produljenju 

kratkoročnog zaduživanja Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP BANKE d.d. 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako se o temi ove točke već raspravljalo na početku tekuće 

sjednice te je istu stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 
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o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o produljenju kratkoročnog 

zaduživanja Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP BANKE d.d. 

 

Točka 29. Prijedlog izmjene namjene objekta u mjestu Jezera, predlagatelji Ivan Klarin (SDP) 

i Kažimir Bračanov (Nezavisni ) 

 

Vijećnik Ivan Klarin obrazložio je kako se tu radi o jednoj inicijativi u Jezerima, a koja je došla 

od strane privatnih subjekata, a radi se o prostoru bivše tržnice odnosno ribarnice, a koji nažalost u toj 

namjeni nikada nije zaživio kao tržnica ili ribarnica. S obzirom da se taj dio objekt naslanja na sportski 

objekt Petrov vrt predlaže se da se čestica zgrade  ribarnice 392/1 K.O. Jezera prenamjeni u objekt 

sportske namjene za teretanu i postane dio sportskog centra. U razgovoru s ljudima u Jezerima naišlo se 

na pozitivna mišljenja i odobravanja te on i vijećnik Kažimir Bračanov smatraju kako je to stvar koja će 

biti puno korisnija i bolja, te  smatra kako je ta opcija puno bolja kako za mladost u Jezerima tako i za 

poslovne subjekte.  

Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je da će možda doći do pitanja kako će Jezera izgubiti 

ribarnicu, ali realno Jezera nisu ribarnicu ni imala posljednjih 10 godina, naime, postojale su neke priče 

da će ovaj ili onaj, a trenutno tamo Ježinac drži kante od smeća i sve to zjapi u sportskom parku. Ako 

bude potrebe za ribarnicom, smatra da ima dosta mjesta na otvorenom i u nekim drugim zatvorenim 

prostorima gdje bi se mogla napraviti ribarnica. Smatra da bi ovo bi bio jedan dobar projekt, ako bi se 

uspio napraviti bi bila jedna odlična priča. 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove skrenuo je pozornost kako se tu radi o javnom objektu koji je 

legalizacijom legaliziran kao zgrada ribarnice te time predstavlja objekt javne namjene kao komunalnu 

infrastrukturu u kojoj se obavljaju komunalne djelatnosti. Smatra i preporuča da obzirom da već postoji 

projekt uređenja  svlačionica u zgradi tzv. stare plinare,  kako su pojasnili iz firme ARX d.o.o. koja je 

idejni projekt radila, gdje   je teretana onda predviđena na katu te zgrade. Ističe kako zgrada ribarnice  

nije u obuhvatu R1 sporta, prema prostornom planu, ali  prostorno planska dokumentacije se uvijek 

može dopuniti i  mijenjati. To je njegova sugestija, a na vijećnicima je da odluče. Također  radi  o zgradi 

površine 120 m2, dok je zgrada stare plinare u površini od 127 m2, stoga predlaže radije   ići u varijantu 

da se sportski centar usmjeri upravo na zgradu stare plinare i napravi kvalitetno rješenje kroz prizemni 

dio svlačionica i wc-a i na katu teretane pa da mjesto ostane i sa sadržajem ribarnice i sa sadržajem 

teretane unutar obuhvata sportskog centra, s obzirom da je prije nekoliko mjeseci stigao interes od strane 

profesionalnog ribara iz mjesta Jezera za zgradom ribarnice. To je ono što je osjetio na što treba skrenuti 

pozornost, a dalje je vijeću na odluci.  

Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je kako se slaže s pročelnikom Ivicom Pirjakom i kako je on 

jedan od začetnika te ideje da se naprave te svlačionice i teretana, međutim kada se napravio idejni 

projekt, smatra da bi to bila preskupa varijanta. Treba taj sportski sadržaj, ali cifra od 2,5 milijuna kuna 

po idejnom projektu je dosta. Može se čekati neke EU projekte da se to onda napravi, ali vrijeme ide. 

Što se tiče tog profesionalnog ribara, i predsjednik vijeća je bio prisutan u razgovoru s njim, koji kada 

je shvatio koliki bi trošak bio ući u tu priču zaključio kako bi mu to teško bilo isplativo. Cijela Jezera su 

tijekom ljeta jedna top peškarija i nerijetko zna biti i po 500 ljudi na rivi koji čekaju brodove s ribom, a 

između ostalog to je i turistička atrakcija. Što se tiče ribarnice na tom mjestu, može se lako zaključiti da 

od kada je izgrađen centar Tommy da je došlo do izmicanja centra Jezera. Prošlog ljeta koliko ima 

saznanja već je bilo problema s prodavačima povrća koji nisu htjeli plaćati štand i svi se guraju na 

poziciji gdje misle da će bolje prodati, a kada bi im se reklo da se presele tamo na tu ribarnicu negodovali 

bi iz razloga jer tamo nitko ne dolazi kupovati.   

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako nažalost mjesta se mijenjaju, shopping centri, 

danas Tommy u Jezerima, sutra Plodine u Betini, a najbolji primjer su možda Vodice gdje je napravljena 

velika tržnica koja izgleda spektakularno, ali zbog većih shoping centara ta tržnica radi jako loše. 

Nažalost iz tog razloga sve peškarije i pijace kroz nekoliko godina mogle bi biti prošlost. I dok je bio 

direktor komunalnog poduzeća trudio se na razne načine aktivirati tu ribarnicu u Jezerima, ali u pravilu 

se uvijek upadalo u neke probleme, dodao je kako realno objekt je u sklopu sportskog centra i ako 

interesa u Jezerima ima, dalje je na odluci.  
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  Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je kako se tu ne radi o bilo kojoj zgradi 

u Općini Tisno već o zgradi koja predstavlja objekt javne namjene kao komunalna infrastruktura u kojoj 

se obavljaju komunalne djelatnosti, načelno, vijeće bi tada trebalo donijeti odluku o ukidanju tog statusa 

i donijeti odluku o drugoj namijeni te zgrade,  naravno sve sukladno zakonu i drugim  parametrima koji 

određuju  smije li to biti tamo, dakle ne radi se o bilo kojoj zgradi već o ukidanju statusa komunalne 

infrastrukture o čemu odluku donosi ovo vijeće.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je slušajući pročelnike kako nitko ne spori da treba odraditi određenu 

proceduru, skinuti status javnog dobra i nakon toga raspisati natječaj za određenu namjenu, to je jedna 

stvar koja se predložila na ovom vijeću kako bi krenula u tom smjeru, naravno poštujući proceduru, tu 

se sada radi  o inicijativi, a osim ukidanja javnog dobra nakon toga slijede procjena i natječaj.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove rekao je kako bi trebalo precizno definirati da je ta zgrada onda sportske 

namjene u svrhu javne namjene ili kao poslovni prostor, na što se nadovezala Marijana Pavić, kazavši 

da iz inicijative nije razvidno da li se predlaže da to bude poslovni prostor gdje se obavljati sportska 

djelatnost ili će se zgrada i dalje biti javne namijene ali u svrhu sporta kojom bi onda upravljala ustanova 

Sportski objekti Općine Tisno.  

Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je kao predlažu  bilo da to bude poslovni prostor isključivo u 

djelatnosti sporta i ništa drugo ne dolazi u obzir.  

Pitanja na ovu točku dnevnog reda više nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o usvajanju Prijedloga izmjene namjene objekta u mjestu Jezera 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik zaključio 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Tisno u 20:01 sati.  

 

         Zapisnik izradila:                                                                                       Predsjednik: 

Marijana Pavić,dipl.iur.                                                                              Nikša Pirjak 


