
Zapisnik sa 6. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

(neverificirani) 

 

     

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 25. veljače 2022.godine, 

petak, 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, Zvonimir Čorkalo, Kažimir Bračanov, Jere 

Pavić, Matija Brkić, Ante Magazin, Petra Kapov i Bruno Frkić, Zvončica Dora Modrušan i 

Valerijo Bračanov. Vijećnica Ivana Vlašić je opravdala svoj nedolazak.  

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, Marko Barin 

Turica, v.d. direktora Ježinac d.o.o. te Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno, 

Predsjednik vijeća Nikša Pirjak je rekao kako predlaže da se dnevni red sa predviđenih 

57. točaka proširi s još dodatne dvije točke dnevnog reda i to točkama: 

58. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kapelica u Općini Tisno u naselju Betina, i 

točkom 

59. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put Orlovice u Općini Tisno u naselju Dubrava 

kod Tisna. 

 

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

 

D N E V N I   R E D: 

 

1.   Izvješće Mandatne komisije, 

2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje lipanj- prosinac 2021.godine, 

4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Tisno, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno, 

6. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i 

razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno, 

7. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 

2022. godinu,  

8. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tisno,  

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tisno,  

10. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Lučić Bortula u naselju Tisno,  

11. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Beraka Šalda u naselju Tisno, 

12. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Miša u naselju Tisno, 

13. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Rastovca u naselju Tisno, 

14. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Barićeva u naselju Tisno, 

15. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Crkvena u naselju Tisno, 

16. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Drakovci u naselju Jezera, 



17. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Dubrovačka u naselju Tisno, 

18. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Dušana Stankova u naselju Tisno, 

19. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Henjakova u naselju Tisno, 

20. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice 1. svibnja u naselju Tisno, 

21. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Marka Burića u naselju Tisno, 

22. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Mate Miljasa u naselju Tisno, 

23. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala sv. Martina u naselju Tisno, 

24. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Osječka u naselju Tisno, 

25. Prijedlog Odluke  o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina, 

26. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Park kralja Tomislava u naselju Tisno, 

27. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pave Crvelina u naselju Tisno, 

28. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Prolaz Ive Obratova u naselju Tisno, 

29. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pučkih kraljeva u naselju Tisno,  

30. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Hartića u naselju Tisno, 

31. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Karavaja u naselju Tisno, 

32. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Rata u naselju Tisno, 

33. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Riječka u naselju Tisno, 

34. Prijedlog Odluke  o grafičkom prikazu ulice Roka Čorkala u naselju Tisno, 

35. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Šibenska u naselju Tisno, 

36. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Šime Jezerca u naselju Tisno, 

37. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Špira Čorkala u naselju Tisno, 

38. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Stipe Miljasa u naselju Tisno, 

39. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg dr. Šime Vlašića u naselju Tisno, 

40. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg Marka Stegića Hrge u naselju Tisno, 

41. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih bratovština u naselju 

Tisno, 

42. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih domoljuba u naselju 

Tisno, 

43. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Velika Rudina u naselju Tisno, 

44. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Vlade Mića u naselju Tisno, 

45. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Vukovarska u naselju Tisno, 

46. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Zadarska u naselju Tisno, 

47. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Zagrebačka u naselju Tisno, 

48. Prijedlog Odluke  o grafičkom prikazu ulice Zapadna Gomilica u naselju Tisno, 

49. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno, u naselju Tisno, 

50. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Podjasenovac u naselju Jezera,  

51. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi- parkiralište Branimirova, Betina,  

52. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi- parkiralište Zdrače, Betina, 

53. Prijedlog o Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi- parkiralište uz Groblje i Crkvu Srca Isusova,  Dubrava kod Tisna,    

54. Prijedlog Odluke o promjeni namjene zgrade- ribarnice u naselju Jezera u zgradu 

poslovne namjene u funkciji sporta i rekreacije,  

55. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje 

koncesijskog odobrenja, 



56. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 

2021.godinu,  

57. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

kratkoročnom zaduženju Dječjeg vrtića „Spužvica“ kod OTP BANKE d.d. 

58. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put Orlovice u Općini Tisno u naselju Dubrava 

kod Tisna,  

59. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kapelica u Općini Tisno u naselju Betina. 

 

                                          A k t u a l n i     s a t 

 

Na aktualnom satu, prvi se za riječ javio vijećnik Karlo Klarin kojeg je zanimalo u vezi 

ulice Put Kučine i o kojoj se u više navrata govorilo jer svjedoci su da se pojavio novi investitor 

u toj ulici koji je kupio teren od jedne gospođe i on čisti teren, s obzirom da se to nalazi na 

dijelu ulice koji je dosta problematičan zanimalo ga je je li se stupilo u kontakt s tim 

investitorom i je li bilo kakvog dogovora da se tamo napravi nešto kako bi pješaci mogli doći 

do plaže. Drugo pitanje bilo je vezano uz istu ulicu gdje dolazi do problema s vodom odnosno 

nakupljanjem vode te može li se postići dogovor s novim investitorom kako bi se taj pritisak 

vode na tom dijelu smanjio. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećniku Karlu Klarinu kako se tu radi 

o već poznatom investitoru i pojasnio da kada su počeli radovi na tom području dobio je poziv 

od više ljudi iz Jezera, i vijećnika i mještana te se krenulo se naravno u razgovore s investitorom. 

Najprije je pročelnik Ivica Pirjak bio na terenu, a nakon toga on i vijećnik Kažimir Bračanov. 

Prema prostornom planu u startu on se nije bio dužan uvući, međutim obećao je kao će se uvući 

dovoljno kako bi se u budućnosti tu mogao izraditi pločnik za pješake.  U koliko bi on napravio 

zid na mjestu gdje ga sukladno prostornom planu smije napraviti, našli bi se u problemu jer bi 

pješaci tada hodali po cesti. Na to se reagiralo i postignut je usmeni dogovor. Dodao je kako 

investitora realno to ništa ne obvezuje, iskopano je i ako bude nešto drugačije od usmenog 

dogovora će se reagirati, te ono što je postignuto dogovorom na terenu smatra kako je 

zadovoljavajuće za svih.  

 Što se tiče drugog pitanja na istoj lokaciji, a koji se tiče vode koja tamo leži, Kristijan 

Jareb, općinski načelnik rekao je kako i Nikša Pirjak, predsjednik vijeća i Kažimir Bračanov, 

vijećnik koji su tamo često u marini i više puta su bili na terenu i za koji se zna da je tamo 

postojao šaht koji je spojen na cijev koja je uslijed radova u marini prekinuta. U međuvremenu 

je pozvana i jedna firma za snimanje kamerama kako bi saznali gdje ta cijev vodi, ali kako je ta 

cijev prekinuta, količina mulja i blata koja se s vremenom nataložila zatvorila je kompletno 

cijev, kamerama se nije dalo vidjeti ništa, te kada se malo detaljnije proučio problem, došlo se 

do saznanja da i nivo ceste i terena u marini nije u istoj visini. Cesta je niža od terena u marini, 

a s obzirom da bi cijev trebala ići s padom prema moru realno bi završila u razini ispod mora 

pa se upitno što bi onda uopće upila. Sljedeća je opcija kopanje jama odnosno upojnih bunara 

s krupnim kamenjem i šahtovima na nekoliko mjesta. S obzirom da ta cijev ne bi riješila ništa, 

a i u tom dijelu marine ima i optike i razno-raznih kabela rizično je ići u kopanje marine s 

obzirom da se ne zna što je sve tamo te predložio da bi  bi bio napraviti tri upojna bunara i 

povezati ih. Sličan problem je na isti način riješen i u Betini u Zdračama prije nekoliko godina 

i koji se do sada pokazao kao dosta dobro rješenje.  

Vijećnik Ivan Klarin pitao je vezano uz već spomenutog investitora koji je jednom 

kućom nagrdio izgled mjesta Jezera, naime, po informacijama koje ima ta kuća nije dobila 

uporabnu dozvolu jer je gornji kat bespravno sagrađen pa je za potrebe zapisnika naglasio kako 

bi Općina Tisno trebala ispitati da li je ta kuća građena sukladno prostornom planu. Druga stvar 

na koju je želio upozoriti vijeće je da je taj isti investitor opasno počeo kupovati zemljišta po 

Jezerima uz posredništvo jedne gospođe iz Murtera, a tu se ne radi samo o kupovini vrijednih 



građevinskih terena već i o kupovni najvrjednijih zelenih zona u Jezerima, odnosno kupio je 

dva velika zemljišta na šetnici Tisno-Jezera, s obzirom da se radi o osobi, koju osobno nikada 

nije upoznao,  ali za kojeg smatra da ima podosta veza u Šibeniku i Zagrebu, njegovo pitanje je 

upućeno glede  prostornog plana u kojem se 2020. godine krenulo sa smanjenjem visina 

građevina, naime tada je dobivena suglasnost županije da se visine smanje na 9 metara, a 

obzirom da je sada je 2022. godina pa ga zanima zašto taj prostorni plan još nije stupio na snagu. 

Naglasio je da se uslijed toga pojavljuju se neboderi u Općini i osobno je protiv toga, a taj 

prostorni plan je na snazi od 2007. godine. On je bio načelnik 12 godina i krenuo je s tim 

smanjivanjem visina. Ne prati toliko situaciju u okolnim mjestima, ali u Jezerima se pojavio 

investitor koji ne preže uništiti prostor kad već kupi zemljište za jako velike novce jer u interesu 

je samo preprodati izgrađeno, npr. primjer zemljište koje je kupio iza marine koliko on zna, nije 

cijelim dijelom u građevnoj zoni pa na isto upozorava vijeće na oprez. 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove odgovorio je da vezano uz 9. izmjene i dopune 

prostornog plana koje je vijećnik Ivan Klarin spomenuo rekao je da je donesena odluka o izradi 

tih izmjena i dopuna prostornog plana, međutim Ministarstvo prostornog uređenja je vratilo 

prostorni plan na ponovljenu javnu raspravu i to iz dva razloga. Glavni razlog je taj što javna 

rasprava održana nije trajala u vremenu od 30 dana, a ta je bilo potrebno iz razloga ulaska u 

morsko područje gdje je prikazano sidrište na Modravama, a prema županijskom planu. Drugi 

razlog je odredba prikazivanja izdvojenog građevinskog područja u naselju Dubrava kod Tisna 

javne i društvene namjene, što oni nisu prihvatili već traže da se to područje prikaže kao 

građevinsko područje naselja. To su razlozi zbog kojih je bilo potrebno ponoviti javnu raspravu. 

Zbog toga se javna rasprava ponavlja i traje do 1. ožujka 2022. godine.  

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća, pitao je kada se onda realno može očekivati usvajanje 

tog prostornog plana. 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove odgovorio je kako je sama zakonska procedura 

poznata i nakon završetka javne rasprave slijedi izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi i kroz 

15 dana se objavljuje. Zatim se šalje ponovno plan na Javnu ustanovu zavoda za prostorno 

uređenje županije i nakon dobivanja pozitivnog mišljenja zavoda županije ide se ponovno na 

Ministarstvo radi dobivanja suglasnosti, što znači da bi vremenski nekakav realan rok bi na 

kraju bio do dva mjeseca.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je da i njega, kao i vijećnika Ivana Klarina jako 

rastužuje objekt koji je nagrdio Jezera,  ali i Tisno jer gledaju s Rastovca ili s Rata u Tisno jako 

budu u oči svjetla tog objekta, te je dodao da se pojavilo se još nekoliko objekata koji su nagrdili 

Tisno i definitivno je da je prostorni plan koji je trenutno na snazi da je manjkav i da su te visine 

za neke lokacije prevelike, stoga su sada u tijeku smanjenja visina u kompletnom građevinskom 

području na 9 metara za koje smatra da je kao privremeno rješenje u redu i kako bi se ugasio 

taj problem. Međutim, smatra da ako netko gradi kuću u centru mjesta u visini od 12 metara i 

kuću na vrhu nekog brda u visini od 12 metara nije isto. Općinska zgrada je visine 12 metara i 

to je u redu, ali da se izgradi zgradi zgrada na vrhu nekog brda u visini od 12 metara, sigurno 

bi nagrdila prostor. Drži da,  u budućnosti, nakon što prođu ove izmjene prostornog plana bi 

trebalo razmišljati o izmjenama i napraviti reorganizaciju samih mjesta u primjerice neke zone 

A, B, C, D.  Naznačio je kako nije isto graditi objekt u centru mjesta gdje su već izgrađeni 

objekti i visinski su u redu ili na brdu gdje taj objekt strši, stoga bi svakako bi u budućnosti 

trebalo temeljito to razraditi.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je samo želio kazati kao već predugo traje to 

smanjenje jer se s tim krenulo u 2020. godini, izmjene još nisu stupile na snagu i u tom razdoblju 

je izdano na desetke dozvola za objekte ogromnih veličina te dodao da ako je to vremenski 

period od dva do tri mjeseca to je dobro, samo da to ne ide u nedogled. Slaže se s načelnikom 



da bi to trebalo u budućnosti dobro razraditi i svesti na zone različitih visina gradnje, ali prvo 

je bitno prostornim planom ograničiti visine da se ne bi ponavljale takve zgrade.  

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, rekao je da koliko je on upoznat da zgrade koje se 

planiraju raditi iza marine u Jezerima bi trebale biti građene sukladno gabaritima, te dodao da 

je trebalo  u nekim prijašnjim vremenima malo više razmišljati o tome, a pogotovo jer se zna 

da procedura donošenja prostornog plana ovisi i o suglasnosti i županije i Ministarstva, na kraju 

se fali za vremenski period javne rasprave i sve se vraća nazad.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove rekao je da što se tiče IX. Izmjena i dopuna 

prostornog plana situacija je da ide izmjena na 9 metara visine, te je dodao da nažalost u  

međuvremenu dogodila se situacija da je niknula zgrada sukladno starim visinama i to na 

najnezgodnijoj lokaciji. Naravno to se moglo dogoditi i na primjer 2011., 2012. ili neke druge 

godine. Trenutno su  u postupku IX. Izmjene prostornog plana i u kojem su uključene izmjene 

tih visina. Što se tiče samog postupka ne može se utjecati na Ministarstvo da ono da suglasnost 

u roku 15-20 dana, a Plan se ne može donijeti bez suglasnosti Ministarstva. Zahtjev za izdavanje 

suglasnosti poslan je prije 5 mjeseci, a očitovanje Ministarstva je stiglo prije svega mjesec dana.  

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća zaključio je kako se treba napraviti sve kako bi taj plan 

što prije stupio na snagu i kako bi zaustavilo građenje takvih visokih objekata. 

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je 1. siječnja stupio na snagu zakon koji obvezuje 

članove Općinskog vijeća o sukobu interesa. Rekao je kako nije bio upoznat s tim Zakonom, a 

s obzirom  da se privatno bavi firmom koja vrši pogrebne usluge, dogodila se situacija da je 30. 

prosinca u Tisnom je preminula jedna osoba koju nije imao tko ukopati. Firma koja je u 

vlasništvu njegove supruge izvršila je ukop, a sukladno novom zakonu o sukobu interesa svi 

koji posluju s Općinom ili općinskim firmama dužni su izvijestiti Općinsko vijeće u stupanju u 

poslovni odnos s Općinom. Tu se konkretno radi o pokojnoj Merici Rezdeušek. U slučaju kada 

obitelj to ne može onda pogrebno poduzeće koje je od mrtvozornika preuzelo tijelo dužno 

izvršiti ukop i o tome izvijestiti jedinicu lokalne samouprave. Firma koja je u vlasništvu njegove 

supruge radi na području nekoliko jedinica lokalne samouprave i to nije čest slučaj, ali u svim 

jedinicama lokalne samouprave bilo je identičnih slučajeva. Time navedenim, Bila golubica 

d.o.o. fakturirala je Općini Tisno pogrebne troškove. Ponovio je kako dok na to nije upozoren 

nije znao za izmjenu u Zakonu o sukobu interesa, ali čim je za tu potrebu saznao podnosi 

izvještaj Općinskom vijeću. Proteklih 12 godina koliko je on bio načelnik Općine, članovi 

vijeća iako su vjerojatno neki imali firme, nisu bili dužnosti izvijestiti Općinsko vijeće. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako je od ove godine dužnost svih vijećnika 

koji stupaju u poslovni odnos s Općinom Tisno o tome izvijestiti Općinsko vijeće. U 

konkretnom slučaju radi se o tome da kada je ta gospođa preminula nitko od rodbine se nije 

javljao i oni nisu u Hrvatskoj. S obzirom da se bližio rok u kojem se morao izvršiti ukop, trebalo 

se djelovati i faktura za ukop je s obzirom da se u međuvremenu ušlo u novu godinu došla u 

2022. godini iako je navedena gospođa preminula u 2021. godini. S obzirom da od 1. siječnja 

vrijedi novi Zakon o sukobu interesa, vijećnik Ivan Klarin bio je dužan izvijestiti ovo Općinsko 

vijeće o stupanju u poslovni odnos s Općinom Tisno. Iskoristio je priliku i napomenuo svim 

ostalim vijećnicima da u koliko imaju firme i nekakav poslovni odnos s Općinom ili firmama 

u općinskom vlasništvu da o tome pravovremeno obavijeste Općinsko vijeće. 

Vijećnik Jere Pavić postavio je pitanje vezano uz kružni tok koji se planira radi kod 

budućeg centra Plodine u Betini i kakva je tamo situacija s obzirom da će tamo biti skretanje za 

Plodine, Betinu, Murter i Tisno te hoće li se raditi paralelno s prodajnim centrom. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je da iz razgovora s investitorima za Plodine, 

Hrvatskim cestama i Županijskim cestama da se zaključiti kako će izgradnja prodajnog centra 

biti gotova prije kružnog toka. Hrvatske ceste su u ovoj godini predvidjele izgradnju kružnog 



toka i za koji su sredstva osigurana. Međutim, problem je u županijskom katastru koji je bio u 

nekakvoj reorganizaciji pa nije riješio puno toga što su trebali riješiti. Ta cesta čak nije bila ni 

ucrtana. U međuvremenu se tražila nova lokacijska dozvola zbog postavljanja i četvrtog izlaza 

gdje je dodatni izlaz direktno prema trgovačkom centru. Išlo se dakle u izmjenu dokumentacije, 

novu lokacijsku i građevinsku dozvolu, a onda je katastar upao u tu neku homogenizaciju. Dakle 

dokumentacija za izgradnju kružnog toka realno neće biti gotova prije izgradnje trgovačkog 

centra. Kazao je dalje, da je načelnik Općine Murter- Kornati  pokrenuo inicijativu te se održalo 

nekoliko sastanaka i više puta se obišlo to raskrižje i sa investitorima i projektantima. Naime, 

problem je jer je to raskrižje jako specifično, cesta je granica dvije općine, kada se sada ide 

prema Betini onaj trokut je granica općina i čvor koji sada vodi prema Betini je županijska cesta 

i oni su dali dozvolu investitoru na izlaz i prema njima, spoj Plodina na županijsku cestu uopće 

nije opasan. Najveći problem je državna cesta koja je u drugoj općini i svi oni koji budu dolazili 

iz smjera Murtera to će biti jako opasno. U odvojak odnosno lijevi skretač, samo jedno vozilo 

može stati dok je drugo još na cesti, a tu se dosta brzo vozi stoga je predložio kao rješenje 

Općini Murter- Kornati da se postave kamere za mjerenje brzine vožnje, kako Općina Tisno iz 

svoj smjera tako i Općina Murter- Kornati sa svoje strane, međutim nije stekao dojam da su oni 

baš oduševljeni s tom idejom. Smatra kako je jedini način dok se ne izgradi kružni tok, da se 

smanji brzina. Brzina se može smanjiti signalizacijom, ali najrealnije sa kaznama. Problem bi 

bio sa strane Općine Tisno jer nema dovoda struje za te kamere i tek kada se izgrade Plodine 

će se moći provesti struja i postaviti kućište za kameru, na terenu je tu bila i policija i firma 

koja za njih radi te stvari oko postavljanja kamera za mjerenje brzine i sve je izmjereno te su i 

oni dali svoje mišljenje. Kamera koja bi snimala najopasniji dio, a to je iz smjera Hripa nalazi 

se na području Općine Murter Kornati. Naglasio je da ako se trgovački centar izgradi do ljeta 

napravit će se sve što se može sa strane Općine Tisno kako bi se osigurala sigurnost i to 

signalizacijom i kamerama da se promet uspori. Najveći problem je smjer iz pravca Murtera i 

treba naći nekakvo rješenje s Općinom Murter- Kornati da se to riješi.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove nadovezao se i rekao da je iz smjera Betine 

predviđen lijevi skretač u Plodine kao privremeno rješenje dok se kružni tok ne izgradi.  

Sljedeća se s pitanjem na aktualnom satu javila vijećnica Anđelina Jušić koju je 

zanimalo u kojoj je fazi plaža Zdrače u Betini. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako je prikupljeno nekoliko ponuda za 

građevinski dio radova i najpovoljniji izvođač je rekao da bi mogao stupiti na teren iza 15. 

ožujka, a radi se o  izgradnji zida u kamenu, još neki detalji i parkovi, drugi dio je vezan uz 

limariju i tu se radi o rampi za invalide gdje se još traži rješenje zbog cijena, uglavnom kroz 

ožujak bi trebali startati radovi na plaži u Betini.  

Vijećnica Petra Kapov pitala je načelnika općine s obzirom da su se najavljivali izbori 

za mjesne odbore još za kraj prošle godine kad bi oni mogli biti raspisani.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako bi se izbori za mjesne odbore moli 

raspisati možda već i na sljedećem vijeću koje bi iz tehničkih razloga moglo biti uskoro. 

Vijećnica Zvončica Dora Modrušan postavila je pitanje načelniku općine vezano uz 

kuću u Petrinji koju gradi Općina Tisno i za kuju su prikupljena sredstva, naime, Pirovac, 

Tribunj i Murter već su krenuli s izgradnjom objekata na tom području kako se moglo vidjeti i 

iz medija, a o Tisnom nema nikakve informacije.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako se krenulo s izgradnjom kuće. 

Svaka o četiri općine krenula je nekim svojim modelom, koji je bio najbolji pokazati će vrijeme. 

Općina Tisno je krenula modelom da je ishodovana najprije građevinska dozvola. Jedan od 

vikendaša iz Tisnog, a koji ima građevinsku firmu na području Zagreba donirao je svoje usluge 

rušenje starog objekta i odvoza materijala, prema preporuci grada Siska dobivena je 

građevinska firma i koja bi trebala u redu odraditi taj posao te je krenula s radovima. Paralelno 



se dogovorio i nadzor s jednim eminentnim nadzorom prema preporuci koji također radi to pro-

bono, a samim time znači da nije tamo radi novaca već da sve bude kako treba. Trenutno se 

projekt nalazi u fazi da je taj nadzor koji je jako kvalitetan i stručan nezadovoljan tijekom 

izvođenja radova. Djelatnici komunalnog odjela Općine Tisno također su nedavno obišli 

predmetni objekt zajedno sa nadzorom te izvođača radova malo stisnuli da isprave te neke 

dijelove. Također zbog niskih temperatura i oborina se sve skupa malo odužilo, ali sada idu 

toplija vremena i  prema onome što se vidi na terenu ti radovi bi trebali ići puno brže i do ljeta 

bi taj objekt mogao biti u dosta visokoj fazi izgradnje.  

Vijećnica Zvončica Dora Modrušan zahvalila se na odgovoru i postavila pitanje vezano 

uz cestu što od Jazine vodi do Luke preko Oštrice te postoji li mogućnost da se ona minimalno 

sanira i pokrpaju rupe pogotovo iz razloga jer je ljeti dosta prometna, a sigurnost ljudi je ipak 

najbitnija. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako su baš nedavno on i novi direktor 

komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. prošli sve te lokacije po cijeloj općini. Osim toga i prije 

dva dana su zajedno sa koncesionarom za javnu rasvjetu prošli neke dijelove naselja i Jezera i 

Betine i Tisnoga koji nemaju uopće javnu rasvjetu, stoga bi  narednom tjednu bi trebale biti 

dostavljene ponude pa da se krene s rasvjetljavanjem po općini i one ulice na Jazini, Dvorine, 

Jartić, Žal, u Jezerima iza marine ulice, Mrča vrh i još neke gdje god je to moguće i već postoje 

kabeli provučeni, a gdje nisu tu će se pokušati barem za ovo ljeto pokriti nekom solarnom 

rasvjetom.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je da čuo da je bio nadzor europske komisije za projekt vrtića 

u Jezerima pa je postavio pitanje da li je stigao nalaz nadzora. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako s obzirom da je jedna od točaka 

dnevnog reda na sjednici i njegov izvještaj o radu mislio se na tu temu osvrnuti. Potvrdio je 

kako je nadzor bio i kako su upali u uzorak od 5% dubokog skeniranja radova i svega ostalog. 

Po svemu sudeći prošlo je jako dobro i odstupanja bi trebala biti stvarno minimalna. Financijski 

dio je prošao dobro, nekih manjih odstupanja ima na terenu, ali nadzor je rekao da su ekstra 

zadovolji stanjem na terenu. 

Vijećnik Kažimir Bračanov vratio se na pitanje s prošle sjednice Općinskog vijeća, a 

vezano uz poljske putove na Modravama, s obzirom da je dogovor bio da bi se uskoro trebalo 

krenuti s uređenjem ta dva puta zanimalo ga je u kojoj je to fazi.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako su obišli ta dva puta, dakle bili su 

tamo, vidjeli što treba i kako bi se kroz ožujak moglo krenuti s uređenjem tih puteva.  

Vijećnik Kažimir Bračanov postavio je još jedno pitanje, a bilo je vezano uz ulice u 

Jezerima Put Sv. Roka i Put Poljan odnosno dvije jedine ulice u Jezerima koje nemaju vodu, 

odnosno imaju, ali dovedenu preko nekih vrtova. 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove odgovorio je kako je još dok je Ivan Klarin bio 

načelnik Općine Tisno, na zahtjev stanara upućen dopis u nekoliko navrata za proširenje 

vodovodne mreže za te dvije ulice, međutim tu je problem zbog proširenja županijske 

prometnice, s obzirom da je to moguće izvesti samo od strane križanja ulice Donji put sa ulicom 

Jure Foretića, odnosno od popularno  zvanog Košuluka pa do skretanja u te dvije ulice se mora 

ići trasom županijske prometnice, što sve naravno iziskuje jako puno vremena i lokacijsku i 

građevinsku dozvolu, a s druge strane sugestija od Vodovoda je u nekoliko navrata bila da se 

ne ide u realizaciju proširenja vodovodne mreže upravo iz razloga što sustav aglomeracije 

Jezera-Pirovac-Tisno kreće uskoro i upravo na tom dijelu, odnosno na ulazu u ulicu Put sv. 

Roka je predviđena crpna stanica, stoga upravo zbog ekonomskih razloga tvrde da nema smisla 

sada raditi te stvari kada se uskoro očekuje početak radova na aglomeraciji. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako su se iz vodovoda očitovali da iz tih 

navedenih razloga i već odmakle faze kanalizacije Murter-Betina te intenzivnih napora koji se 



čine po tom pitanju još malo suzdržimo do ljeta jer da tada bi trebali biti raspisani natječaji, a 

kopanje onda iza ljeta. Naime, na taj način puno bi se bolje onda mogao utrošiti novac koji je 

predviđen za takve stvari, te dodao da za tu ulicu možda je također rješenje s obzirom da se 

ucrtava niz nerazvrstanih puteva, a radi se o tome da svi putevi koji se vide na snimci iz 2011. 

godine i koji se koriste da prikažu kao nerazvrstani putevi. Put Poljan, a tu je i vijećnik Valerijo 

Bračanov pa može prokomentirati jer taj put vodi i preko njegove parcele i preko susjedne mu 

i kada bi se taj dio preko tog zida ucrta, onda bi se dovod mogao dovesti s druge strane odnosno 

sa Put Podjasenovca, to  treba vidjeti u stvarnosti kako izvesti, jer u protivnom to bi bio doista 

veliki zahvat. 

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća rekao je kako ljudi već više od 20 godina tamo žive 

praktički bez vode i da je to u današnje vrijeme da netko skoro pa u centru mjesta nema vodu 

neprihvatljivo te da se treba što prije naći način i to riješi.  

 

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

 

Točka 1.  Izvješće Mandatne komisije 

Karlo Klarin, predsjednik Mandatne komisije rekao je kako podnosi izvještaj Mandatne 

komisije u kojem se pod točkom 1. utvrđuje kako je vijećnik Ante Magazin izabran s 

kandidacijske liste grupe birača nositelj liste Ante Magazin dana 10. siječnja 2022. godine 

dostavio predsjedniku Općinskog vijeća Općine Tisno zahtjev za stavljanje mandata u 

mirovanje iz osobnih razloga. Stoga se utvrđuje da imenovanom vijećniku sukladno članku 79. 

stavak 8. Zakona o lokalnim izborima mandat miruje od dana 10. siječnja 2022. godine.  

U točki broj 2. utvrđuje se da je dana 10. siječnja 2022. godine pristigla obavijest s 

kandidacijske liste grupe birača nositelj liste Ante Magazin u koje se predlaže da vijećnika Antu 

Magazina koji stavlja mandat u mirovanje zamjeni prvi sljedeći kandidat s liste Valerijo 

Bračanov, sukladno odredbi članka 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima. 

Točka broj 3. Utvrđuje se da je vijećnik Marko Barin Turica izabran s liste Socijal 

Demokratske Partije Hrvatske (SDP) dana 1. veljače 2022. godine dostavio predsjedniku 

Općinskog vijeća Općine Tisno zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje zbog obavljanja 

nespojive dužnosti v.d. člana uprave trgovačkog društva Ježinac d.o.o. Stoga, utvrđuje se da 

imenovanom vijećniku sukladno članku 79. stavak 8. Zakona o lokalnim izborima mandat 

miruje od dana 1. veljače 2022. godine. 

Točka broj 4. Utvrđuje se da je dana 18. veljače 2022. godine pristigla obavijest Socijal 

Demokratske Partije Hrvatske (SDP) kojim se predlaže da vijećnika Marka Barin Turicu koji 

je stavio svoj mandat u mirovanje zamjenjuje zamjenik Zvonimir Čorkalo, nezavisni kandidat 

s liste SDP-a sukladno odredbi članka 81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima.  

Točka broj 5. Utvrđuje se valjanost vijećničkih mandata te da nema prepreke vijećničkih 

mandata u verifikaciji vijećnicima Valeriju Bračanovu i Zvonimiru Čorkalu.  

 

Predsjednik općinskog vijeća Općine Tisno utvrdio je da Općinsko vijeće Općine Tisno 

primilo na znanje  Izvješće Mandatne komisije 

 

Predsjednik vijeća pročitao je prisegu te su vijećnici Valerijo Bračanov i Zvonimir 

Bračanov  prisegnuli da će časno obavljati dužnosti vijećnika Općine Tisno.  

Nikša Pirjak, predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno zahvalio se bivšim 

vijećnicima Anti Magazinu i Marku Barin Turici na njihovom radu i doprinosu Općinskom 

vijeću te čestitao  njihovim zamjenicama vijećnicima Valeriju Bračanovu i Zvonimiru Čorkalu. 



 

Točka 2. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

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

ODLUKU 

               o verifikaciji zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje lipanj- prosinac 2021.godine 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kao u proteklih osam mjeseci od kada je 

stupio na mjesto općinskog načelnika Općine Tisno prošlo dosta brzo. Novo radno mjesto, nova 

dužnost i puno novih stvari, novih kolega i suradnika. Radio je prije u komunalnom poduzeću 

gdje je posao dosta šaren,  ali u općini je to sve još puno više istaknuto, od socijalnih pitanja do 

kanalizacija, aglomeracija, svakotjednih posjeta Zagrebu i raznoraznim ministarstvima i 

agencijama pri čemu se trudio maksimalno u tom proteklom periodu da svakome bude na 

raspolaganju, te se radi o poziciji  koja dnevno donosi mnogo nepredviđenih situacija. Ono što 

je bitno za istaknuti je da sa susjednim općinama Pirovac i Murter guraju dvije aglomeracije. 

Aglomeracija Betina-Murter potpisana 2018. godine nažalost zapela je opasno, zbog čega su 

više puta on i kolega načelnik iz Murtera bili i kod ministra i u Hrvatskim vodama. Po njegovom 

mišljenju glavni problem zašto je taj projekt zapeo je Vodovoda i odvodnja d.o.o. Šibenik koji 

su nosioci projekta i bivši rukovodeći kadrovi kojima su uvijek bili bitni samo projekti u gradu 

Šibeniku, ali ne i projekti u okolnim mjestima. Pohvalio je suradnju s novim direktorom 

Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik koji je u proteklih nekoliko mjeseci uložio veliki napor te 

smatra kako će ipak uspjeti u potpunosti izgurati kanalizaciju Betina-Murter. Postoji tu i spor s 

Općinom Murter koji se pokušava riješiti iako to nije jednostavno jer je problem dosta 

kompleksan. Kanalizacija Pirovac-Tisno-Jezera je također projekt na kojem se dosta radi i tu je 

situacija dosta čišća te se gura potpisivanje s Općinom Pirovac, a po nekim naznakama bi realno 

bilo da se to dogodi do ljeta te bi se realizaciji moglo prići onda već u sljedećoj godini, naime 

ta aglomeracija Pirovac-Tisno-Jezera je išla kasnije i dokumentacija je puno bolje pripremljena.  

Također izvršeno je dosta prijava  na neke europske projekte i to na neke manje projekte 

jer se politika Europske unije i fonda skroz promijenila i više nema nekih velikih iznosa za neke 

projekte tipa prezentacijski centri već se prijavljuje više manjih projekata s manjim svotama, 

stoga je tu Općina Tisno bila dosta aktivna.  

Krenulo se s provedbom projekta Zaželi koji je potpisan krajem mandata bivšeg 

načelnika i donačelnika. Kako je došao na funkciju načelnika pred samu sezonu, taj projekt je 

stajao na stolu,  ali na kraju se uspio ipak realizirati, krenuli su natječaji pa je najprije bio loš 

odaziv ljudi, ali u zadnjem natječaju se uspjela popuniti ta brojka, kako žena koje će raditi na 

tom projektu tako i štićenika. 

Prijavilo se još niz projekata prema MUP-u, Ministarstvu kulture i medija i iako se tu 

radi o izvještaju do prosinca, pohvalio se kako je proteklog tjedna stigla obavijest da je Općini 

Tisno odobreno 425.000,00 kuna od MUP-a za projekt prometne signalizacije te 270.000,00 

kuna od Ministarstva kulture i medija za projekt opremanja Društvenog doma Tisno kino 

projektorom i ostalom digitalnom opremom. Nadalje, tu su projekt sportskog centra i 

multifunkcionalno igralište u Dubravi, projekt sufinanciranja cijena u vrtiću i još mnogi drugi. 

Na nekima od tih projekata će se proći dok na nekima vjerojatno i ne s obzirom da po stupnju 



razvijenosti Općina Tisno je postavljena dosta visoko, ujedno, priprema se i projekt 

biciklističkih staza zajedno sa općinama Pirovac i Stankovci.  

Najviše energije je naravno svima u Općini odnio projekt vrtića u Jezerima, naime nije 

bila isplaćena predzadnja rata pa se tu malo zapelo, ali i to se izguralo te je dobivena ta rata. 

Sada je na kraju bila i završna kontrola na terenu te po njihovim reakcija sve izgleda dobro, 

tako da se tu još uskoro očekuje skoro 2.000.000,00 kuna što od Ministarstva regionalnog 

razvoja, što od Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Korekcije su do sada bile minimalne i sve 

se to uspjelo izgurati. Paralelno se bavi, što će se vidjeti i na današnjem vijeću ucrtavanjem niza 

ulica te raznoraznih infrastruktura, ucrtavanja parkinga, groblja i svih stvari koje štekaju jer da 

bi se uopće moglo pristupiti nekom natječaju to mora biti riješeno odnosno ucrtano i u budućem 

periodu moraju se imati čisti imovinsko pravni odnosi.  

Pitanja vijećnika na izvještaj općinskog načelnika nije bilo te je predsjednik vijeća 

ustvrdio kako se zaključuje i prima na znanje izvještaj načelnika Općine Tisno za razdoblje 

lipanj-prosinac 2021. godine. 

 

Točka 4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Tisno 

 

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno je kazala  kako će dati obrazloženje 

za  točoku 4. i točku 5. obzirom da se tiči iste stvari, naime od svih  inspekcija koje posjećuju 

Općinu Tisno redovito nas nadzire inspekcija ministarstva uprave te je upozorila da je potrebno 

preimenovati odnosno promijeniti naziv Tajništvo Općine Tisno na način da mora zadržavati u 

nazivu Upravni odjel, naime,  tu se radi o čistoj nomotehnici gdje ime Tajništvo Općine Tisno 

prema Zakonu treba biti upravni odjel, kao što i je upravni odjel, međutim iz samog naziva se 

to ne vidi, a trebalo bi. Upravni odjel za Tajništvo ne može glasiti pa je potrebno preimenovati. 

Tako će biti u svim jedinicama lokalne samouprave gdje je takva situacija. Dodala je kako joj 

je malo i žao jer to je jedna najstarijih institucija Općine Tisno ali sam naziv  mora se promijeniti 

i novi naziv je predložen u priloženim materijalima, pojednostavljeno rečeno tu je riječ samo o 

promjeni naziva upravnog odjela.  

Pitanja na obrazloženje točke 4. vijećnici nisu imali te je predsjednik stavio na 

glasovanje, a vijećnicu su  jednoglasno usvojili 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o  izmjeni Statuta Općine Tisno 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno 

 

Pitanja na obrazloženje točke 5. vijećnici nisu imali te je predsjednik stavio na 

glasovanje, a vijećnicu su  jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno 

 

Točka 6. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i 

razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Nikša Pirjak, predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno iznio je prijedlog za izbor 

novog  predsjednika za Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine 



Tisno, s obzirom da je prethodni predsjednik tog Odbora stavio mandat u mirovanje. 

Predlagatelji vijećnici Ivan Klarin, Anđelina Jušić, Karlo Klarin, Ivana Vlašić, Nikša Pirjak, 

Kažimir Bračanov i Bruno Frkić predložili su da se iz redova vladajuće većine za predsjednika 

za Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno imenuje Zvonimir 

Čorkalo.  

Drugih prijedloga za predsjednika za Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja 

Općinskog vijeća Općine Tisno nije bilo te je predsjednik vijeća taj prijedlog stavio na 

glasovanje, a vijećnicu su jednoglasno usvojili 

 

RJEŠENJE 

o razrješenju i izboru predsjednika odbora za izbor, imenovanja i razrješenja 

 Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2022. 

godinu 

 

Marijana Pavić, pročelnica  obrazložila je da kao i prijašnjih godina naknada ostala ista 

i općinski načelnik je predlaže kao i do sada iako ima elemenata da naknada uskoro bude i 

manja s obzirom da se smanjuje broj stanovnika u Općini Tisno, naime vijećnici Općinskog 

vijeća do sada su  uvijek imali tendenciju da taj iznos koji ide političkim strankama bude 

minimalni iznos. Stoga je dodala da iznos kao i do sada ostaje, a kada rezultati popisa 

stanovništva budu službeni onda se može raspravljati i o manjem iznosu.  Naknada se isplaćuje 

tromjesečno. Također ponovila je i kako moli sve vijećnike odnosno posebno nezavinse da 

pripaze i redovito rade svoja financijska izvješća kako ne bi bili izloženi kaznama koje i nisu 

baš male.  

Pitanja na obrazloženje nije bilo te je predsjednik vijeća odluku stavio na glasovanje a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2022. godinu 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tisno 

 

Marijana Pavić, pročelnica obrazložila je kako je Općina Tisno dužna po zakonu imati 

tijelo Savjet mladih kao što ga i ima, Savjet mladih Općine Tisno je tijelo koje brine za potrebe 

mladih te ih prezentira općinskom vijeću i općinskom načelniku. S obzirom da im je mandat 

istekao do saziva ovog vijeća bilo je potrebno raspisati nove izbore za Savjet, a o samom 

imenovanju nakon provedenih izbora opet će odlučivati Općinsko vijeće. Ujedno pozivaju se 

svi vijećnici da prenesu svim zainteresiranim skupinama da će biti raspisani izbori za savjet 

mladih. Kazala je kako predlagati mogu političke stranke, studentski zborovi, učenička vijeća, 

sportski klubovi, udruge i slično što je navedeno i u samom  natječaju kada izađe na službenim 

stranicama Općine Tisno.  

 

 



 

Pitanja na obrazloženje nije bilo te je predsjednik vijeća odluku stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta 

mladih Općine Tisno 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Tisno 

 

 Marijana Pavić, pročelnica  je spomenu kako su vijećnici već zasigurno dobili obavijest 

o stupanju na snagu Zakona o sprečavanju sukoba interesa kao podsjetnik na obveze samih 

vijećnika, ujedno,  starom zakonu je već postojala ova odluka, međutim ona se nadopunila 

pravnim osobama koje su u međuvremenu osnovane stoga je trebalo donijeti novu odluku u  

kojoj su to pravne osobe od posebnog interesa za Općinu Tisno u smislu Zakona o sprečavanju 

sukoba interesa.  

Pitanja na obrazloženje nije bilo te je predsjednik vijeća odluku stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tisno 

 

Točka 10. -48.  i točka 50. prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Lučić Bortula u 

naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Beraka Šalda u naselju Tisno, 

prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Miša u naselju Tisno, prijedlog Odluke o 

grafičkom prikazu ulice Ante Rastovca u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu 

ulice Barićeva u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Crkvena u naselju 

Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Drakovci u naselju Jezera, prijedlog Odluke 

o grafičkom prikazu ulice Dubrovačka u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu 

ulice Dušana Stankova u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Henjakova 

u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice 1. svibnja u naselju Tisno, prijedlog 

Odluke o grafičkom prikazu ulice Marka Burića u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom 

prikazu ulice Mate Miljasa u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala 

sv. Martina u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Osječka u naselju 

Tisno, prijedlog Odluke  o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina, prijedlog Odluke 

o grafičkom prikazu ulice Park kralja Tomislava u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom 

prikazu ulice Pave Crvelina u naselju Tisno,prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Prolaz 

Ive Obratova u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pučkih kraljeva u 

naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Hartića u naselju Tisno,prijedlog 

Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Karavaja u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom 

prikazu ulice Put Rata u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Riječka u 

naselju Tisno, prijedlog Odluke  o grafičkom prikazu ulice Roka Čorkala u naselju Tisno, 

prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Šibenska u naselju Tisno, prijedlog Odluke o 

grafičkom prikazu ulice Šime Jezerca u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu 

ulice Špira Čorkala u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Stipe Miljasa 

u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg dr. Šime Vlašića u naselju 



Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg Marka Stegića Hrge u naselju Tisno, 

prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih bratovština u naselju Tisno, 

prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih domoljuba u naselju Tisno, 

prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Velika Rudina u naselju Tisno, prijedlog Odluke o 

grafičkom prikazu ulice Vlade Mića u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice 

Vukovarska u naselju Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Zadarska u naselju 

Tisno, prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Zagrebačka u naselju Tisno, prijedlog 

Odluke  o grafičkom prikazu ulice Zapadna Gomilica u naselju Tisno, i prijedlog Odluke o 

grafičkom prikazu ulice Podjasenovac u naselju Jezera  

 

Predsjednik vijeća, s obzirom da su točke dnevnog reda od 10. do 48. i  točka 50. vezane 

temom predložio da se iste objedine za raspravu, a da se onda o svakoj zasebno glasuje, što s 

vijećnici i prihvatili.   

Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je da kada se prije dosta godina krenuo s 

pričom o aglomeracijama obaveza Općina bila je da se sve ceste i ulice ucrtaju u postojećim 

gabaritima i da se Općina uknjiži, neke su ulice postojale katastarski, ali ono što je 

Austrougarska ucrtavala prije više od sto godina i danas se realno ne poklapa, zbog toga je i 

donesen taj Zakon o  cestama kako bi se te ceste koje se koriste i javni putovi u gabaritima u 

kojima se koriste da se geodetskim snimkom proknjiže i uvedu kao vlasništvo Općine. Međutim 

Općina Tisno je krenula s tim procesom najprije u Betini jer Betina je bila u sklopu projekta 

aglomeracije Betina-Murter koji je već bio u odmakloj fazi, Betina  je u većoj mjeri riješena 

iako se i danas nađu neke ulice koje treba riješiti Jezera su riješena gotovo cijela isto samo 

možda poneka ulica koja nije, Tisno je bilo zapelo jer se pojavio problem s geodetom koji je to 

trebao napraviti.  

Vijećnik Ivan Klarin nadodao je kako je bio raspisan javni natječaj za geodetske usluge. 

Za Jezera i Betinu je dobiven isti geodet, dok je Tisno dobila druga firma koja je krenula s 

ucrtavanjem ali su dosta zapinjali u katastru i ucrtavanju tih ulica. Betinu i Jezera se tada već 

riješilo u potpunosti, a Tisno djelomično i sada slijedi nastavak. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako i ona ima problem jer bi trebalo i u ulici 

u kojoj živi izmjestiti stup od struje koji stoji na sred ulice, ali to se ne može napraviti jer ulica 

nije ucrtana. Firma koja je tada dobila na natječaju, imala je nekih problema i bivša vlasnica je 

prepustila firmu partnerima. S njima je nedavno obavljen sastanak, pregledan ugovor i krenulo 

se sa ucrtavanjem ulica, većina tih ulica već stoji u Ugovoru iz 2017. godine i sada se ponovno 

kreće s time.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove nadovezao se načelnika i rekao kako jedan od 

najvećih problema svih ulica koje je potrebno evidentirati u gabaritima postojećeg stanja je ta 

crvena linija popularna u katastarskom operatu koja se zove Registar prostornih jedinica. U 

koliko u tom Registru prostornih jedinica ta crvene linija odnosno trasa ne prikazuje ulicu u 

gabaritima pojedine ulice praktički ispada da se ne može provesti sukladno elaboratu koji je 

izveden, a elaborat je izveden prema stanju na terenu. Upravo iz tog razloga su zapeli svi ovi 

elaborati ulica u Tisnom i praktički tehnički potrebno sve ove odluke donijeti da bi se elaborati 

mogli provesti kroz katastar i evidentirati isključivo samo izvedeno stanje ceste pojedinačno.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako tu nisu sve ceste nabrojane u Tisnom 

koje se trebaju provesti, ali u Tisnom je problem što je puno pomorskog dobra pa se čeka da se 

to najprije riješi. 



 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove rekao je kako su Jezera tada odrađena u jednom 

elaboratu što je bilo dosta izazovno i rijetko koji geodet će se uopće usuditi raditi tako nešto 

kompleksno. Svih 47 ulica u Jezerima je bilo složeno u jedan elaborat. Firma koja je naslijedila 

odnosno preuzela ugovor djeluje maksimalno korektna i smatra kako sad ne bi smjelo bit više 

problema.  

Pitanja na obrazloženja točki od 10. do 48. i točke 50. vijećnici nisu imali te je 

predsjednik stavio točke na glasovanje.  

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Ante Lučić Bortula u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Ante Beraka Šalda u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Ante Miša u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Ante Rastovca u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Barićeva u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Crkvena u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Drakovci u naselju Jezera 

 

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

 



 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Dubrovačka u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Dušana Stankova u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Henjakova u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice 1. svibnja u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Marka Burića u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Mate Miljasa u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Obala Sv. Mrtina u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Osječka u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina 

 

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

 

ODLUKU 



o grafičkom prikazu ulice Park Kralja Tomislava u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Pave Crvelina u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Prolaz Ive Obratova u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Pučkih kraljeva u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Put Hartića u naselju Tisno 

 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Put Karavaja u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Put Rata u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Riječka u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Roka Čorkala u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Šibenska u naselju Tisno 



 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Šime Jezerca u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Špira Čorkala u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Stipe Miljasa u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Trg dr. Šime Vlašića u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Marka Stegića Hrge u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

 o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih bratovština u naselju Tisno  

 

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

 

ODLUKU 

 grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih domoljuba u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Velika Rudina u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Vlade Mića u naselju Tisno 

 

 



 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Vukovarska u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Zadarska u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Zagrebačka u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Zapadna Gomilica u naselju Tisno 

 

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

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Podjasenovac u naselju Jezera 

 

Točka 49. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini 

Tisno, u naselju Tisno  

 

 Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove obrazložio je kako se tu u svari radi o izmjeni odluke 

o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno u naselju Tisno. Odluka o imenovanju te 

ulice donesena je na pretprošlom vijeću i odradilo se uvid u izrađeni elaborat, terenska izmjera 

i ostalo i elaborat je došao katastar na provedbu kada su ga vratili uz očitovanje da zbog 

nesklada razgraničenja Općine Tisno i Općine Pirovac nisu u mogućnosti provesti taj elaborat. 

Dvije čestice koje se treba izbaciti, a  koje se nalaze u trasi ulice Put sv. Martina,  nalaze se u 

Općini Tisno,  ali zbog apsurda jednostavno nema smisla forsirati nešto što katastar ne može 

prihvatiti te se odlučilo na ovakvu odluku trasiranja ulice Put sv. Martina u gabaritima u kojima 

ona može proći.   

Rasprave nije bilo te je predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje, a vijećnici su 

jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno, u naselju Tisno 

 

 

 



 

 

Točke 51.- 53. prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u 

općoj uporabi- parkiralište Branimirova, Betina, prijedlog Odluke o proglašenju komunalne 

infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- parkiralište Zdrače, Betina, prijedlog o Odluke 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- parkiralište uz 

Groblje i Crkvu Srca Isusova,  Dubrava kod Tisna    

Predsjednik vijeća predložio je vijećnicima da se zbog povezanosti tema za raspravu 

objedine točke dnevnog reda od broja 51. do broja 53., a da se nakon rasprave o svakoj zasebno 

glasuje, što su vijećnici jednoglasno prihvatili. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je Branimirova ulica koja se nalazi 

s betinske strane Gradine i kako se tu radi o jednoj parceli koja je knjižena na Općinu Murter-

Kornati greškom nekad davno prije, zatim  su se još pojavili i neki ljudi koji su to svojatali, a 

realno radi se o parkiralištu koje je u službi plaže koja se nalazi u neposrednoj blizini i to je 

model pokojem Općina Tisno može postati vlasnik. Kod druge točke koja se tiče Zdrača u 

Betini, radi o parkingu ispred vrtića u Betini koji se godinama  koristi kao parking od vrtića, ali 

nikada  nije knjižen i tu su se pojavili neki privatnici koji su govorili da je to njihovo te je 

također to način da se postane vlasnik te čestice. Vezano za Dubravu, tu postoji crkva, groblje 

i zemljište između crkve i groblja te državne ceste koje je državno zemljište, a ovim elaboratom 

postaje se vlasnicima kompletnog zemljišta oko crkve i parkinga odnosno praktički se postaje 

vlasnikom tri parcele.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove nadovezao se i rekao kako će postupak biti proveden 

sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i evidentirati kao javno dobro u općoj uporabi 

odnosno parkiralište.  

Pitanja na obrazloženja točki 51., 52., i točke 53. vijećnici nisu imali te je predsjednik 

stavio točke na glasovanje. 

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

 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- parkiralište 

Branimirova, Betina 

 

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

 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- parkiralište 

 Zdrače, Betina 

 

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

 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- parkiralište uz 

Groblje i Crkvu Srca Isusova,  Dubrava kod Tisna 

 



Točka 54. Prijedlog Odluke o promjeni namjene zgrade- ribarnice u naselju Jezera u zgradu 

poslovne namjene u funkciji sporta i rekreacije 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako se tu radi o prijedlogu vijećnika Ivana 

Klarina i Kažimira Bračanova i koja je već bila na Općinskom vijeću te se tu ide dalje u 

realizaciju.  

Rasprave na obrazloženje nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o promjeni namjene zgrade- ribarnice u naselju Jezera u zgradu poslovne namjene u funkciji 

sporta i rekreacije 

 

Točka 55. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje 

koncesijskog odobrenja 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno 

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

je u obrazloženju koje su vijećnici primili u materijalima sadržano zašto se donosi takvo 

rješenje, odnosno mijenja se član od strane Županijskog upravnog odbora.  

 

Rasprave na obrazloženje nije bilo te je predsjednik vijeća stavio točku na glasovanje a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

RJEŠENJE 

o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 

 

Točka 56. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 

2021.godinu 

 

 Marijana Pavić, pročelnica obrazložila je kako je to akt koji se treba donijet ido kraja 

godine ili početkom godine za prethodnu godinu i gdje se prikazuje da je sustav civilne zaštite 

obavio sve potrebno te koje je mjere i aktivnosti poduzimao. 

 

Rasprave na obrazloženje nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2021. godinu 

 

Točka 57. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

kratkoročnom zaduženju Dječjeg vrtića „Spužvica“ kod OTP BANKE d.d. 

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je da kao i kod svih ostalih projekata za 

prijavu tako i kod ovog, a u kojem se radi o poboljšanju prehrane u dječjem vrtiću, da bi dobili 

novce moraju ih prvo imati, zbog čega se traži  minus na računu koji oni onda sukladno projektu 

potrošiti i ta će im sredstva onda biti refundirana te je dodao kako je tako bilo i sa Muzejom 



betinske drvene brodogradnje i sličan je iznos i sličan natječaj, odnosno operativna odluka kako 

bi se moglo provesti nešto.  

 

 Vijećnica Zvončica Dora Modrušan postavila je pitanje općinskom načelniku da s 

obzirom da se radi o iznosu od nekakvih 150.000,00 kuna zašto je vrtić kao ustanova trebao 

dizati taj kredit jer ti će se novci tim projektom i onako vratiti te zašto Općina s obzirom da je 

osnivač ustanove nije mogla posuditi taj novac vrtiću. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećnici Zvončici Dori Modrušan kako 

bi to svakako bilo opterećenje na proračun Općine Tisno, a u ostalom Općina nije banka da 

posuđuje novac, već zato i postoje banke i kako to u stvari nije kredit već odobrenje minusa po 

tekućem računu. Za provedbu projekta puno je čišće da se Vrtić zadužuje kao ustanova kod 

banke nego kod Općine, a taj će se iznos realno do ljeta i vratiti, sukladno provedenom projektu.  

 Vijećnik Ivan Klarin je rekao kako je bila praksa prije da direktori i ravnatelji ustanova 

budu prisutni na vijeću kod donošenja ovakvih odluka, a vezano uz veći dobiveni projekt vrtića 

u iznosu od 4,5 milijuna kuna bilo bi dobro da s obzirom da nema ravnateljice da načelnik 

pojasni u koji je fazi taj projekt. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je ravnateljica ispričala svoj 

nedolazak te kako su u tom većem projektu krenula zapošljavanja, krenuli su natječaji i krenuo 

je rad. Oni imaju svoje konzultante koji im prate natječaj i odgovornost provedbe projekta će 

biti na ustanovi vrtića. Ovaj projekt o kojem se danas raspravlja puno je manje zahtjevan i tu se 

radi o 150.000,00 kuna. Dinamika kod tog većeg projekta je puno drugačija i najprije ide 

predujam pa kasnije u ratama. 

Vijećnik Ivan Klarin pitao je s obzirom da su već zaposleni neki novi djelatnici jesu li 

im bile prve plaće te tko ih financira.  

   Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako ne zna jesu li im već išle prve plaće. 

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako prema njegovim saznanjima su već trebale ići prve 

plaće i kako se tu radi o popriličnom iznosu.  

 Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako su 

prve plaće trebali ići do kraja veljače, a po informacijama koje je primila, iako ništa još nije 

vidjela, je da se isplata plaće očekuje do kraja veljače. S obzirom da vrtić ima iznos za plaće, ta 

prva plaća ne bi trebala biti upitna, iako su upozoreni od stane Općine Tisno da dobro pripaze 

na sve.  

 Vijećnik Ivan Klarin je rekao kako Proračun Općine Tisno za 2022. godinu iznosi 

32.000.000,00  kuna, ako se dobilo 4.500.000,00 kuna i ugovor je potpisan krajem prosinca 

2021. godine da li su ta sredstva trebala biti prikazana na rebalansu na prihodovnoj strani 

proračuna, naime,  iz iskustva i da se to kasnije ne bi penaliziralo da se ta stvar nije napravila 

jer financijski se mora pratiti i prihodovna i rashodovna strana. 

 Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako još 

tog novca ništa nije ušlo, ugovor je potpisan iako ga nije vidjela. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako će se vrlo brzo ići i na novu sjednicu 

Općinskog vijeća i to će biti jedna od točaka, naime, problem je u tome što novci koji su 

dobiveni za radna mjesta koja do sada vrtić u svom opusu nije imao. Trošenje sredstava 

natječaja, sistematizacije se sve skupa vezuju na neku odluku, a  radi se o radnim mjestima koja 

do sada nisu postojala. Pojasnio je da se tu dakle radi o malo kompleksnijoj odluci i realno kada 

novac korz nekoliko tjedana sjedne tada će vjerojatno biti i sljedeće vijeće na kojem će biti i ta 

tema.  



 Vijećnik Ivan Klarin je pitao hoće li se onda ići na rebalans ukupnih odobrenih sredstava 

ili rebalans do tada odobrenog iznosa. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako će biti ugrađena kompletna 

sredstva sukladno njihovom rebalansu za ovu godinu.  

 Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako 

vrtić ima  svoje konzultante koji su angažirani na tom projektu i oni će pratiti tijek rebalansa 

koji će se ugraditi u općinski proračun,  a u  taj prijedlog rebalansa ulazi i prihodovna strana i 

procjena sredstava koja će se dobiti do kraja godine te izdatci.  

 Vijećnik Ivan Klarin pitao je također vezano za vrtić u Jezerima da li je uplaćena zadnja 

rata.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je uplaćena predzadnja rata, a 

zadnja rata će biti uplaćena nakon završnog izvješća. Završnom izvješću je prethodio nadzor 

koji je trajao tri dana od financijskog dijela do tehničkog dijela mjerenja i gledanja svake 

igračke u vrtiću, što je trajalo tri dana na terenu i doslovno skeniranje svega. Inspektorice koje 

su bile na terenu šalju završno izvješće koje dalje ide na komisiju gdje će se usporediti svaka 

fotografija koja se slikala sa karticom te  je dvije kutije dokumentacije. Terenski je odrađeno i 

sad se šalje na komisiju koja završno obrađuje opet sve. Tu se definira završno izvješće koje će 

definirati dali je bilo korekcija, kakve su korekcije i u kojim iznosima. Na takvom projektu sve 

se gleda od sudopera u kuhinji, širini štoka vrata i svega ostalog i sve to ulazi u završno izvješće. 

Nakon toga će se dobiti odgovor i zadnja isplata i tek nakon te isplate ide isplata Ministarstva 

regionalnog razvoja. Ovisno o korekcijama  govorimo na kraju krajeva o ukupnom iznosu od 

još nekakvih 2.000.000,00 kuna. Isplata Ministarstva regionalnog razvoja vezuje se na zadnju 

isplatu od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, odnosno kada agencija završi obradu onda 

predaju dokumentaciju ministarstvu i oni obrađuju prema svojim kriterijima i vrše isplatu. Tu 

ne treba žuriti situaciju jer bolje je sačekati malo duže pa dobit veći iznos nego požurivati pa 

dobiti manji.  

 Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode je rekla kako ni 

nakon zadnje isplate tome nije kraj jer još pet godina nakon toga su podložni mogućim 

inspekcijama. 

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je da govori iz svoj iskustva iz proteklih 12 godina i da kada 

se bilo koji projekt aplicirao na natječaj morala su postojati osigurana sredstva te upozorio da 

se radi o dosta velikim sredstvima da se nada ad konzultanti rade dobro svoj posao.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao da kada se apliciralo, vrtić su pratili neki 

konzultanti u aplikaciji, a ti isti konzultanti prate ih u realizaciji, paralelno je Općina našla još 

neke konzultante po preporuci da se dodatno savjetuju i isto je preporučio ravnateljici.  

 Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode rekla je kako se 

već u prosincu pričalo kako će se u siječnju morati ići na rebalans, iako je došao već kraj veljače, 

on još nije napravljen, na što se konstantno upozorava.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako se već puno ušlo u godinu bez rebalansa.  

 

Daljnje rasprave nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje,  a vijećnici su 

jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Dječjeg 

vrtića „Spužvica“ kod OTP BANKE d.d. 

 



Točka 58. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kapelica u Općini Tisno u naselju Betina,  

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  obrazložio je kako kada su se gledale šetnice u Općini 

Tisno gledala se i ta šetnica u Betini i tada se shvatilo da ta šetnica ni ne postoji, a s obzirom da 

se ucrtava niz nerazvrstanih cesta smatra da je bitno da se ucrta i da se onda može uređivati, jer 

dok nije vlasnik  ne može se uređivati ništa.  

 Rasprave nije bilo te je predsjednik vijeća stavio točku na glasovanje, a vijećnici su 

jednoglasno usvojili  

  

ODLUKU 

o imenovanju ulice Kapelica u Općini Tisno u naselju Betina 

 

Točka 59. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put Orlovice u Općini Tisno u naselju 

Dubrava kod Tisna 

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je Općina dobila temeljem 

elaborata u blizini naselja Dubrava kod Tisna gospodarsku zonu sa zapadne i istočne strane 

državne ceste, teren sa zapadne strane je dosta pitomiji i realno se vrlo lako može izvesti 

prometnica koja je predviđena elaboratom, dok sa istočne strane teren nije baš najpitomiji i na 

mjestu gdje je predviđena prometnica se nalazi brdašce. Pregledom terena ustanovljeno je da 

već postoji cesta u nekim dimenzijama pa je ideja da se priđe zoni cestom koja je već izvedena, 

a to je cesta sa bočne strane i u gabaritima je da čak može biti i glavna cesta za zonu tako bi se 

zoni pristupilo s bočne strane, odnosno,  ucrtava se već postojeći, vidljiv i održavan put i neki 

bočni prilaz na gospodarsku zonu. 

 Rasprave nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su 

jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o imenovanju ulice Put Orlovice u Općini Tisno u naselju Dubrava kod Tisna 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik zaključio 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Tisno u 18:36 sati.  
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