Zapisnik sa7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
(neverificirani)

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 4. travnja 2022.godine,
ponedjelajk, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 18:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika: Nikša
Pirjak, Karlo Klarin, Angelina Jušić, Ivan Klarin, Zvonimir Čorkalo, Ivana Vlašić,
KažimirBračanov, Jere Pavić, Matija Brkić, Petra Kapov, Bruno Frkić, Edgar Skračić i
Valerijo Bračanov.
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, Tome
Belakušić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno, Petra Kranjac, ravnateljica
Dječjeg vrtića Spužvica Tisno te Marijana Pavić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove
i lokalnu samoupravu.
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak rekao je kako predlaže da se dnevni red sa predviđenih
16. točaka dopunis još dodatnih osam točaka dnevnog reda i to točkama:
17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica, Tisno,
18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o objavljivanju
oglasa za upis djece za 2022/2023 predškolsku godinu,
19. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi ( dječje igralište s pripadajućom opremom Zdrače, Betina),
20. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi ( park, parkiralište – Branimirova, Betina),
21. prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i
razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno,
22. prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Tisno,
23. Zamolba DVD-a Tisno za sufinanciranje troškova zapošljavanja 5 sezonskih
vatrogasaca za 2022.godinu
24. Peticija mještana Tisnog, Dubrave i Dazline da se Luka nautičkog turizma
prenamjeni u Luku za javni promet (komunalni vezovi).
Predsjednik vijeća stavio je predloženi dnevni red na glasanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili:
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Tisno za 2022.godinu,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2022.godinu,
4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu izgradnje
ispraćajne dvorane na groblju Srca Isusova, Dubrava kod Tisna,
5. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja nekretnine,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi- Ulica Pačipolje,
7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Oštrice u naselju Tisno,
8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Dvorine u naselju Tisno,
9. Prijedlog Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi- parkiralište Uvala Lovišća Jezera,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Betini, ulica Dolac 2a,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i
odvodnja d.o.o., Šibenik, broj: 5-1315 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za
razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na
vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od
01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i
odvodnja d.o.o., Šibenik broj: 5-1314 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za
razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter- Kornati i
naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.g.,
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i
odvodnja d.o.o., Šibenik broj.5-1315 od 04.03.2022.godine o naplaćenoj naknadi
za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2 kn/m3) u periodu od
01.01.2021.g. do 31.12.2021.godine,
15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika
o radu javne ustanove Dječji vrtić Spužvica,
16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
izmjeni Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski
objekti Općine Tisno,
17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica, Tisno,
18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o objavljivanju
oglasa za upis djece za 2022/2023 predškolsku godinu,
19. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi ( dječje igralište s pripadajućom opremom Zdrače, Betina),
20. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi ( park, parkiralište – Branimirova, Betina),
21. prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i
razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno,
22. prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Tisno,
23. Zamolba DVD-a Tisno za sufinanciranje troškova zapošljavanja 5 sezonskih
vatrogasaca za 2022.godinu
24. Peticija mještana Tisnog, Dubrave i Dazline da se Luka nautičkog turizma
prenamjeni u Luku za javni promet (komunalni vezovi).

Aktualni sat
Na aktualnom satu, prvi se za riječ javio vijećnik Karlo Klarin kojeg je zanimalo u
vezi ulice Put Njivica i to donji dio te ulice na dijelu gdje je najuže gdje strše instalacije struje
HEP-a, tražila se intervencija, ali se još ništa nije napravilo pa kakva je situacija trenutno s
time. Drugo pitanje postavio je vezano uz gospodarsku zonu u Dubravi te kako se napreduje
to tom pitanju.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećniku Karlu Klarinu da što se tiče
instalacija u navedenoj ulici se nada kako će to biti riješeno uskoro, jer prijavljeno je
nadležnom odjelu HEP-a da se to sanira i da će im ponovno poslati požurnicu kako bi se to
što prije riješilo. Tijekom radova vodovoda u toj ulici nastao je taj problem i sada treba
napraviti jedan poseban držač da te instalacije te se nada kako će to biti uskoro i napravljeno.
Na drugo pitanje vijećnika Karla Klarina Kristijan Jareb, općinski načelnik je odgovorio kako
kao što je jedna od točaka dnevnog reda na prošlom vijeću pa tako i na trenutnoj sjednici je
ucrtavanje cesta na tom području, s obzirom da se u istočnom dijelu zone nalazi teren koji je
nešto nepristupačniji pokušava se zaobići to brdo već postojećim putem, za zapadni dio zone
već je naručen elaborat za cestu odnosno prometnicu iz navedenih razloga najprije će se ići
na realizaciju tog zapadnog dijela zone koji je manji, ali i puno pitomiji.
Vijećnicu Ivanu Vlašić zanimalo je s obzirom da su se nedavno u Dubravi kod Tisna
ponovno pojavili nestanci struje, u kojoj je fazi izgradnja trafostanice na Kapeli te hoće li
Dubrava biti spojena direkt na tu trafostanicui tko će sve biti spojen na nju, te u kojoj je fazi
projekt sportskog centra Dubrava.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećnici Ivani Vlašić kako je projekt
sportskog centra u Dubravi prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta te se čeka
odgovor., a kada se dobije odgovor odnosno kada se dobiju sredstva krenut će se u izradu.
Dodao je kako je glavni projekt je napravljen i prijavljen je na natječaj te se odgovor očekuje
vrlo brzo. Što se tiče trafostanice Kapela, odgovorio je kako je to jedan od većih projekata
HEP-a i HOPS-a na ovom području u proteklih 30 godina. Upoznat je s problemom opskrbe
strujom tog područja i nažalost rješenja nema dok se ta trafostanica ne napravi, te koliko je
upoznat do sada projekt ide prema planu i do kraja godine će se znati puno više. Pojasnio je
kako će unutar obuhvata glavne trafostanice biti postavljen i trafo za Dubravu, Jandrići
vodocrpilište plus gospodarska zona i eventualno još i kamenolom. Spomenuo je i kako je tu
prisutan bivši načelnik koji može također reći koliko je napora Općina Tisno uložila u taj
projekt proteklih 5 do 6 godina i projektne dokumentacije, prostornog plana i svega ostalog.
Vijećnik Ivan Klarin nadovezao se i rekao kako je to jedan od kapitalnih projekta u
koje je Općina Tisno krenula i to ne samo za Dubravu već i za cijeli otok Murter, naime, radi
se o projektu milijunske vrijednosti i nebrojeno se puta bilo na sastancima u Ministarstvu
gospodarstva, a tek nakon provedenih javnih nabava koje provodi HEP će se znati o kojoj se
vrijednosti projekta radi. Treba reći kako je to projekt koji se ne radi samo za Dubravu jer
jako je bitno da se i ostala mjesta Općine pogotovo za vrijeme turističke sezone kvalitetno
napajaju električnom energijom. Dodao je kako je važno je također reći kako je stvarno puno
vremena i truda uloženo u taj projekt od prostornog plana, projektne dokumentacije pa do
lobiranja, jer je također za takav projekt trafostanice lobirao i grad Vodice, da se napravi na
njihovom području.
Vijećnik Ivan Klarin nadovezao se temu Dubrave te rekao kako je za vrijeme dok je on
bio načelnik u Dubravi se u novu vodovodnu mrežu uložilo 5 milijuna kuna ali nije se uspio
riješiti problem samo jednog zemljišta odnosno samo jedna obitelj nije dala dozvolu da se
prokopa njihovo zemljište. Time navedenim zaključio je kako se iz tog razloga Dubrava i

danas još uvijek vodom napaja kroz salonitne cijevi, stoga je postavio pitanje ima li tu kakvih
napredaka te ima li kakvo drugo rješenje da se Dubrava spoji na novu vodovodnu mrežu.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako rješenje još nije postignuto.
Vodovod je pregovarao, nekakvi pomaci su bili postignuti, ali je onda to opet sve stalo. Rekao
je kako će se i on pokušati malo više angažirati u pregovorima s tom obitelji, ali ako to ne
uspije da se treba naći neko drugo rješenje, možda s Hrvatskim cestama.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako ni Hrvatske ceste nisu dozvoljavale da se postave
cijevi u njihovu bankinu te postavio pitanje dali je izvlaštenje uz naknadu onda jedino
rješenje.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako mu se čini da će na kraju jedino
rješenje biti upravo to.
Sljedeći se za riječ na aktualnom satu javio vijećnik Matija Brkić kojeg je zanimalo u
vezi visina zgrada u Općini Tisno te s obzirom da je prošlo već više od mjesec dana od prošle
sjednice kada se postavilo isto pitanje i da je tada rečeno da bi kroz mjesec do dva trebala biti
donesena odluka o smanjenju tih visina od strane ministarstva s 12 na 9 metara jer trenutno u
Betini su u izgradnji tri nebodera, u Tisnom je vidio dva, i za jednog od njih se zna da je na
prodaju, dakle nitko se tu neće useliti. Također takva gradilišta vidio je i u Jezerima te smatra
kako je to veliki problem i kako bi bilo dobro da se i ostali vijećnici uključe i da se pošalje
požurnica kako bi ta odluka napokon došla na izvršenje. Drugo pitanje vijećnik Matija Brkić
postavio je vezano uz proračunski stavku od 100.000,00 kuna za dio ulice Kralja Petra
Krešimira IV u Betini, odnosi li se to na projektnu dokumentaciju te dali je Općina naručila
taj projekt te ako je može vidjeti, a ako nije kad će se. Vijećnik Matija Brkić također pohvalio
načelnika i općinske djelatnike za dobivenih 220.000,00 kuna za Dječji vrtić kroz natječaj
Središnjeg državnog ureda za demografiju.
Ivica Pirjak, pročelnik, odgovorio je vijećniku Matiji Brkiću da što se tiče samih IX.
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tisno ponovljena Javna rasprava je
završila, formirao se konačni nacrt prijedloga i očekuje se pozitivno mišljenje Javne ustanove
zavoda Šibensko-kninske županije da bi se taj prijedlog uputio na suglasnost za dobivanje
suglasnosti od strane ministarstva. Tek po dobivanju suglasnosti od strane ministarstva moći
će se konačni prijedlog plana plasirati na Općinsko vijeće radi donošenja. Pojasnio je kako je
vremenski jako nezahvalno davati bilo kakve vremenske rokove s obzirom da su i prošli put
bili uvjereni kako nema nikakvih spornih situacija, jer to može biti kroz 15 do 20 dana od
strane županije i mjesec dana od strane ministarstva da da svoju suglasnost. Istaknuo je kako
se stalno se požuruje, ali na žalost plan se ne može donijeti dok se ne dobiju te suglasnosti.
Kristijan Jareb, općinski načelnik nadovezao je i rekao kako je tek nedavno uvidio
kako je ta procedura troma i spora, s obzirom koliko se toga napravilo po tom pitanju, a još se
nije puno pomaklo. Oni kao djelatnici Općine mogu slati dopise i požurnice prema županiji i
raditi sastanke u ministarstvu, ali na kraju oni uvijek mogu postaviti neko dodatno pitanje koje
će im uzeti novih mjesec, dva tri ili pet. Jednostavno radi se o jako tromom sustavu i muka je
sigurno veća na njima kao djelatnicima jer njih ne pitaju već doslovno napadaju na
svakodnevnoj razini, a ne može se napraviti više apsolutno ništa. To je sve pokrenuto još za
vrijeme prošlog saziva vijeća i još se nije sve operativno odradilo što je apsolutni dokaz
koliko je trom taj sustav. S druge strane za budeće neke izmjene kada se spusti s tim
izmjenama visina na 9 metara smatra kao bi bilo dobro da se malo kvalitetnije razradi taj plan
pa da se onda ne mora smanjivati ponovno na 6 ili 3 metra. Dobar arhitekt uvijek može
pronaći način kako da prikaže suteren ili podrum pa na kraju i 3 metra budu upitna. Općina je
napravila sve procedure još za vrijeme prošlog saziva i dalje nakon toga više ništa nije na
općini već na županiji i ministarstvu.

Na drugo pitanje vijećnika Matije Brkića vezano uz ulicu Petra Krešimira IV u Betini,
Kristijan Jareb općinski načelnik odgovorio je kako se tu radi o isteku studije utjecaja na
okoliš, projekt je napravljen, ali istekla je studija utjecaja na okoliš i sada se ide u realizaciju
tog prvog dijela.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako se prostorni plan nije mijenjao od 2007. godine
kada je on donesen i u prvih 8 godina odnosno prva dva njegova mandata kao načelnika tih
problema s visinama nije bilo. Veliki problem se pojavio kada se pojavio jedan investitor u
Jezerima, stoga je postavio pitanje i zamolio komunalno redarstvo Općine Tisno da do
sljedeće sjednice ispita dali kuća na vrhuBrošćice ima uporabnu dozvolu, jer po
informacijama koje on ima, u građevinskoj dozvoli prikazano je jedno, a na terenu je
izvedeno nešto drugo. U građevinskoj dozvoli prikaže se objekt sa 600 m3, a na terenu se
napravi od 1500 m3 i onda se nikada ne zatraži uporabna dozvola, te dodao da želi da postanu
poput nekih susjednih općina što se tiče gradnje. Kazao je dalje, kako je isti taj investitor
kupio je teren u Jezerima iza marine, nije vidio te građevinske dozvole, ali pretpostavlja da
ako je teren kupljen da su one u procesu ishodovanja. Jedan dio tog zemljišta je u zelenom
pojasu i prema informacijama iz upravnog odjela za kojeg se raspitivao i neka ga netko
ispravi ako zna više, gdje su četiri građevine nacrtane na zelenom pojasu. Istaknuo je kako su
investitori koji ne cijene prostor ni mjesta ni Općinu i koji su spremni napraviti sve zbog
prihoda na štetu prostornu i bilo kakvu drugu. Prihvaća kritiku da je on kao načelnik odavno
mogao poraditi na smanjenju visina, ali smatra da je Općina Tisno jedina, uz Općinu Pirovac,
koje su uz more ostala u kako tako sačuvana prostorno. Postoji nekoliko investitora koji su se
počeli pojavljivati od 2019. i 2020. godine kod kojih je problem da prikažu jedno na papiru, a
na terenu naprave nešto sasvim drugo te uporabnu dozvolu nikada ne zatraže jer im ona nije
ni potrebna. Ponovio je kako moli komunalne redare Općine Tisno da ispitaju posjeduje li
kuća na Brošćici koja strši uporabnu dozvolu te ako je ne posjeduje moli da se prijavi
građevinskoj inspekciji.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je rok za ishodovanje uporabne
dozvole 6 godina te ako vlasnik trenutno nema uporabnu dozvolu nije u prekršaju. Dalje je
pojasnio kako je Općina Tisno jako površinski velika i jako je puno građevina, a komunalnih
redara jako malo. Idealno bi bilo kada bi država građevinsku inspekciju prebacila na
upravljanje općinama i da se onda općine bave nelegalnim objektima jer ih ima jako puno. Na
tjednoj bazi se prijavljuje građevinskim inspekcijama sve što se uoči ili ako se dobije prijava
od ljudi, ali nakon toga dalje je sve na građevinskoj inspekciji. Razgovor je na tu temu bio i sa
županom Šibensko-kninske županije, jer svi prijavljuju, a građevinskih inspektora nema.
Prijavu oni zaprime i na tome se ostane. Istaknuo je kako će se poduzeti sve što je
mogućnosti, ali nažalost stvarnost je takva da jako puno objekata prijavljeno, a nikome se
ništa nije dogodilo. Definitivno je da je spomenuti objekt u Jezerima prst u oko svima, kao i
ovaj novi u Tisnom, ali napravilo se sve što se moglo i dalje nažalost više nije na njima.
Realno svatko od tih investitora ako namjerava objekt za prodaju objekt bez uporabne dozvole
ne može prodati, a u koliko odstupa od građevinske dozvole uporabnu ne može dobiti. Općina
nažalost tu ne može utjecati jer njihovo je samo prostorno uređenje, a uporabne i građevinske
dozvole izdaje županija. Nitko ne garantira da i kada se smanje visine na maksimalno 9
metara i dalje nitko ne garantira da se dalje neće graditi visočije. Naglasio je da dok se ne
dođe do modela i dok se nekome prvome objekt ne sruši sve ostaje samo na priči.
Vijećnik Ivan Klarin naglasio je kako stav Općine Tisno mora biti jasan i da takvi
investitori znaju da nisu dobrodošli.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako je stav Općine Tisno od prvog dana
takav, ali nažalost više od prijave Općina ne može napraviti. Na području cijeležupanije
djeluju dva građevinska inspektora, a od Rogoznice do Draga novih objekata ima more.

Sljedeći se s pitanjima na aktualnom satu javio vijećnik Jere Pavić postavio je pitanje
u vezi kanalizacije Murter- Betina, s obzirom da je čuo da je taj projekt opet negdje zapeo, a
projekt je to koji je prijeko potreban. Drugo pitanje bilo je vezano uz betinski lukobran, te
kako napreduje ta projektna dokumentacija jer ne treba ni naglašavati kako je to jedno od
najvažnijih pitanja vezanih za Betinu.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je projekt kanalizacije MurterBetina potpisan 2017. godine, nositelj tog projekta je Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik,
aplicirano je u paketu 2018-2021. i to je zbog situacije Covid-a prolongirano do 2023. te do
sada nije napravljeno ništa. Naglasio je kako su Općina Tisno i Općina Murter-Kornati samo
partneri dok je nositelj projekta Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, a zašto se ništa nije
napravilo trebalo bi pitati bivšu garnituru uprave Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik.
Pojasnio je kako je paralelno tekla aglomeracija u Šibeniku pa samim time aglomeracija na
zapadu županije im nije bila prioritetna i praktički je bila smetnja. Promjenom uprave u
Vodovodu i odvodnji d.o.o., Šibenik novi direktor je napravio stvarno dosta od rujna pa do
danas i građevinske dozvole koje su bile istekle su sve produžene te bi natječaj po svemu
sudeći do ljeta trebao izaći vani. Pitanje je tko će se na natječaj javiti i dali će se itko javiti s
obzirom na porast cijena u građevini. Dodao je da su projekt i troškovnici iz nekog prošlog
vremena, a cijene materijala su skočile puno što bi mogao biti problem, a do kraja 2023. to bi
moralo biti gotovo i pušteno u pogon, kako se tu radi o Europskim sredstvima ako tako ne
bude, korekcija je 100%. Tu bi se trebalo raditi na produžetku provedbe i iskorištavanju tih
sredstava. Smatra da će najveći će problem biti ako se na taj natječaj nitko ne javi, a već je
bila prolongacija zbog Covida, što je već bilo drugo produženje, a situacija će biti punojasnija
kada izađe natječaj, odnosno ako se izabere izvođač te ako se na to nitko ne bude žaliti što u
konačnici još može produžiti proces, a kao što se može vidjeti vremena puno nema.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je što se tiče lukobrana u Betini odgovorio da je
Općina Tisno predvidjela u svom proračunu sredstva za studiju utjecaja vremenskih uvjeta na
betinsku valu i valu u Tisnom, gdje je čak nešto predvidjela i županijska Lučka uprava, kada
se razgovaralo i o uvali u Jezerima na istu temu. Realno je da se u isto vrijeme u dogovoru sa
županijskom Lučkom upravom krene u početnu studiju utjecaja jer svaka je uvala specifična i
da bi se uopće išta sa stručne strane moglo pristupiti treba imati studiju utjecaja valova, plime
i svega ostalog. Kada se dobije ta studija onda se pristupa problemu na taj način, te će se u
ovoj godini će se sigurno u dogovoru s njima ići na tu početnu studiju i tek nakon toga će se
pristupiti rješavanju problema za svako mjesto zasebno. Kazao je kako se s ravnateljicom
Lučke uprave obišlo se sva ta mjesta, a prostorni plan je tema kada se završe postojeće
izmjene tek se onda mogu pokrenuti nove i što treba u kojem mjestu i na kojoj lokaciji.
Sljedeća se s pitanjima javila vijećnica Petra Kapov koju je zanimalo zašto su stali
radovi na novom trgovačkom centru Plodine i što se tu dogodilo te kada se planiraju izbori za
mjesne odbore.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je na prvo pitanje kako su tamo počeli
radovi bez svih građevinskih papira i onda su u tome zaustavljeni. Što se tiče izbora za mjesne
odbore, razgovaralo se već o tome nekoliko puta, uvijek je nekakvo nezgodno vrijeme iz
razloga jer između ostalog općinskim službama izbori oduzimaju jako puno posla i vremena.
Predložio je vijećnicima da predlože kada oni smatraju da bi bilo idealno vrijeme za izbore za
mjesne odbore.
Vijećnik Jere Pavić rekao je kako su ti izbori bili najavljeni još za prošlu jesen ali se
samo prolongiraju, a i sam načelnik je naglasio kako će veliku ulogu igrati mjesni odbori.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako i dalje za sva mjesta postoje
važeći mjesni odbori i njih se pita kod donošenja odluka iako im već predugo traje mandat.

Nakon rasprave vijećnici su se predložili da bi najbolje izbore za mjesne odbore bilo
održati u rujnu iza turističke sezone, što je načelnik i prihvatio, stoga su se vijećnici usuglasili
da datum izbora za mjesne odbore bude 18. rujna 2022.g.
Vijećnik Zvonimir Čorkalo postavio je pitanja uz projekt Ivinj i nalazište Sveti Martin
pri Ministarstvu kulture, odnosno u kojoj je fazi natječaja, a drugo pitanje je vezano uz
natječaj MUP-a vezan uz usporivače prometa odnosno u kojoj je fazi realizacije taj projekt.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je vezano uz natječaj MUP-a za
usporivače i prometnu signalizaciju dobiveno 424.000,00 kn i Općina Tisno je jedina u
županiji dobila ta sredstva, a udio Općine u projektu je 30%.Ugovor o financiranju je potpisan
i da bi dobili sredstva potrebno je izraditi projekt odnosno elaborat sa kritičnim točkama u
svim mjestima i onda s tim elaboratom se dalje i u fazama kako se izrađuje se taži
refundacijasredstava. Trenutno se radi na izradi tog projekta i elaborata, a nakon toga krenut
će se u radove. Dodao je na kraju kako obzirom da su jedini dobili sredstva za to u županiji
nemaju se s kime savjetovati vezano uz dinamiku provođenja projekta. Dalje je kazao kako je
lokalitet na Ivinju je prijavljen Ministarstvu kulture za iznos od 80.000,00 do 100.000,00 kn, a
radi se o ploči sa kompletnim objašnjenjima iz kojeg je doba lokalitet i što je iz kojeg dijela i
sa svakim dijelom označeno da se na toj mapi zna što je, te nada se da će uskoro dobiti i
pozitivan odgovor od ministarstva.
Sljedeći se s pitanjem javio vijećnik Edgar Skračićkoji je rekao kako bi on želio
postaviti glavno pitanje i kako ne zna zašto se to pitanje izbjegava, a to je koliko je dug
Općine. Smatra kako je to jako potrebno znati i ne zna zašto se to pokušava zataškati, naime u
papirima se prikazuje kako je to 3 milijuna kuna iako je očito da to nije 3 milijuna kuna.
Rekao kako iz vlastitog iskustva zna kako bi to trebalo pratiti mjesečno tako da vijećnici svaki
put kada dođu na sjednicu vijeća i zaplješću koliko se smanjio taj dug. Smatra kako bi taj
podatak trebala znati javnost jer Općina su svi ljudi u općini, a također tu je i pitanje
transparentnosti. Vijećnik Edgar Skračić naveo koliko je nautika od vitalnog značaja za
Općinu Tisno pa spomenuo inicijativu od strane ljudi iz Betine i Udruge betinske gajete
vezano uz 10% koncesije škvera koji bi se koristio za javne potrebe gdje bi ljudi mogli navući
brodove, od 6000 metara bilo je predviđeno 600 metara kvadratnih, međutim na kraju je
izgleda prema pričama nekim tajnim sastankom to izbrisano. Iako su prethodno bili sastanci i
sa direktorom škvera i sa ljudima iz udruge i načelnikom i sve bilo dogovoreno, a na kraju
nestalo. Smatra da bi za Betinu bi to bilo od vitalnog značaja i uglavnom orijentacija prema
moru, znači lukobrani i vezovi, pogotovo vezovi pa makar i privremeni.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako će na općinskim stranicama
uskoro biti jedna rubrika koja će se zvati transparentnost i čija testna faza je počela. Svaka
transakcija koju Općina na dnevnoj bazi bude plaćala će biti vidljiva svim građanima, jednim
klikom miša moći će se vidjeti što je Općina taj dan platila, dakle moći se lakše pratiti
dinamika proračunskog novca i na što se sve troši, testna faza je prošla i već kroz tjedan dana
će biti na općinskim stranicama poveznica, stoga će svaka lipa koja se troši iz općinske
blagajne će biti svima dostupna na uvid. Što se tiče duga kao je kako je on smanjen dosta i
trenutno on iznosi ispod 20%.
Danijela Bilan, pročelnica, odgovorila je kako se sva financijska izvješća podnose
redovito i uvijek u zakonskim rokovima te su svi financijski izvještaji podneseni ovom vijeću.
Tu se dakle govori o završnom računu i o polugodišnjem obračunu, a što se tiče 2021. godine
već negdje do kraja svibnja izaći će se sa kompletnim financijskim izvještajima od prošle
godine i oni će biti podneseni ovom vijeću i tu će se vidjeti dug, vidjet će se realizacija 2021.
godine. Kazala je dalje kako se prošle godine donio program mjera i napravit će se izvješće u
odnosu na taj program mjera i sve ono što od njih traži zakon, sve to bit će podneseno na
vijeću, a vijećnici imaju pravo tražiti informacije i izvršiti uvid u dio koji ih zanima.

Kristijan Jareb, općinski načelnik se nadovezao i rekao su protekle dvije godine bile
teške zbog Covida i smanjenja prihoda, ali sada se sve to dosta popravilo i uz to je još i
završen vrtić u Jezerima, a sredstva za taj projekt od agencije još nisu do kraja stigla. Kada
prispiju sva ta sredstva, biti će sve skupa na nuli, a važno je za naglasiti i da nema kredita,
nego postoji minus po tekućem računu, ali on se nije dirao i on je tu samo za eventualni slučaj
nekog problema.
Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako on i dalje nije saznao o kojoj se tu cifri radi, a
ako se govori o 20% proračuna onda je to oko 7 milijuna kuna, s obzirom da je proračun 35
milijuna kuna.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako se ni ne može trenutno točno reći,
a kada se govori o postotku proračuna govori se iznosu u odnosu na izvorni proračun, a ne o
ukupnom proračunu.
Danijela Bilan, pročelnica je objasnila kako je ukupan proračun koji je oko 35
milijuna kuna nosi i 5 proračunskih korisnika odnosno pet ustanova i one su sastavni dio
proračuna Općine Tisno, naime, kada se govori o izvornom proračunu onda se govori samo o
prihodima koje Općina ostvari, bez sufinanciranja, bez kapitalnih pomoći i sufinanciranja iz
EU fondova i Ministarstava.
Ivan Klarin uključio se u raspravu na pitanja vijećnika Edgara Skračića, s obzirom da
je dok je još on bio načelnik, vijećnik Edgar Skračić pisao kako je Općina u dugu 10 milijuna
pa 15 milijuna kuna i svašta je tu još bilo, a koliki je trenutni dug jako je teško reći jer Općina
sigurno samo od komunalnog doprinosa ima potraživanja u iznosu od nekoliko milijuna kuna
koji dolazi na naplatu. Što se tiče postojećeg duga s kojim se ušlo u 2021. godinu trebaju se
razlikovati tri stvari. Prvi razlog je izgradnja vrtića i agencija koja je bila nesolventna i koja
Općini ima isplatiti još oko 3 milijuna kuna. U 2020. godinu ušlo se s ogromnom investicijom
dječjeg vrtića u Jezerima, koji je bio sufinanciran od srane Europske unije kroz Agenciju, a uz
pad prihoda u 2020. godini zbog pandemijekoji je bio drastičan i čekanje sredstava od
Agencije došlo se do 2021. godine.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je da stane malo u obranu Agencije nije samo
stvar toga da su bili nelikvidni već su imali dosta problema i s manjkom ljudi koji su na tom
poslu doživljavali dosta stresa i prelazili onda u privatne firme na bolje plaćene i manje
stresne poslove, veliki je tamo novac kojim se raspolaže i puno malih projekata i tu je došlo
do zastoja u plaćanju.
Kristijan Jareb, općinski načelnik na drugo pitanje vijećnika Edgara Skračića
odgovorio je kako ljudi na ulici pričaju svašta, naime, da je on vlasnik škvera, privatnik on
osobno ne bi volio vidjeti privatnike u škveru, s obzirom da je veliki broj škverova u državi
propao, ponajprije zbog velike krize u tom sektoru, a ne radi se o ukupnim velikim prihodima.
Kada se detaljnije pogleda veća ispade vrijednost jednog broda nego prihod škvera i marine
zajedno u jednoj godini. Tamo je zaposleno i radi jako puno ljudi i da onda pored jedne jahte
koja košta mnogo milijuna netko radi svoj mali brod i vrti se tamo gdje su velike vrijednosti
smatra da je to nerealno i da takvog modela nema nigdje. Na kraju krajeva koncesiju izdaje
Županija, a ne Općina.
Ivica Pirjak, pročelnik odgovorio je kako se tu radi o obuhvatu koji je u važećem
prostornom planu prisutan u površini od 0,6 hektara odnosno 6000 m2, za to područje je
urbanističkim planom uređenja i glavnim prostornim planom predviđena lokacija koja se zove
UPU tradicijsko brodogradilište Betina Kapelica, stoga naglašava kako nije izbrisano ništa
već se nalazi u važećem prostornom planu. Kazao je kako je za to područje propisana
obavezna izrada urbanističkog plana uređenja, a ovim planom kao planom nižeg reda će biti
definirani uvjeti gradnje što se tiče samog tog dijela, stoga nije istina da je izbrisano, radi se o
6000 m2koje nije uključeno u obuhvat Brodogradilišta i Marine Betina, naime, radi se o
istočnom obuhvatu od Brodogradilišta i Marine Betina i to je stavljano u plan 2014. uz

ogroman napor na temelju jake inicijative betinajna da se to ubaci u prostorni plan, te se to
uspjelo ubaciti i definirati u prostorni plan, a nakon toga, od 2014. godine ništa se više nije
dogodilo i ni jedno jedino pitanje od strane betinjana po toj temi do danas u Općinu Tisno nije
stiglo, a da bi bilo vezano uz realizaciju tog obuhvata.
Vijećnik Bruno Frkić javio se za riječ i upozorio na trenutno stanje na području Vile u
Tisnom gdje je igralište, a ograda okolo jako derutna i opasna te se tamo nalazi nekoliko
rasvjetnih stupova koji se slomili od ruzine, ujedno tamo se nalazi i dosta smeća pa bi
svakako trebalo povesti malo računa o tome i da se kaže službama da izađu na teren i naprave
što se dade napravit. Također zanimalo ga je u kojoj je fazi najavljeno uređenje Kino sale u
Tisnom za koju su osigurana sredstva Ministarstva kulture i medija.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio jenajprije na pitanje o Kino sali i rekao
kako je stigla odluka Ministarstva kulture o odobravanju sredstava u iznosu od 270.000,00
kuna za kupnju kino projektora i popratne opreme potrebne za kino projekcije, odluka je
stigla, sredstva su odobrena i sada će čeka potpisivanje ugovora.
Svima je poznat problem Vile, gdje je Općina Tisno u sporu s gradom Tuzlom,
imovinsko pravni odnosi nisu riješeni i to je doslovno ničija zemlja gdje ni Općina Tisno ni
grad Tuzla nisu vlasnici ni u posjedu, u posjedu su niz ljudi koji su uselili ilegalno u te
derutne zgrade. Stoga je kazao da bi se dio koji je naveo vijećnik Frkić trebao do ljeta urediti,
a neko kvalitetnije rješenje bi se moglo dobiti nakon rješenja sudskog spora, naime radi se tu
o sporu dvije jedinice lokalne samouprave od kojih je jedna iz Bosne i Hercegovine s kojom
Republika Hrvatska nema potpisan međunarodni ugovor, iako oni imaju najmanje prava na tu
nekretninu i imaju zabranu upravljanja nekretninom, tako da ako oni i dobiju sudski spor
imati će zabranu upravljanja nekretninom od strane Republike Hrvatske.
Marijana Pavić, pročelnica objasnila je kako nije to jedini slučaj u Hrvatskoj i kako je
zabrana raspolaganja tom nekretninom određena do okončanja postupka razduživanja među
državama bivše SFRJ.
Vijećnik Kažimir Bračanov ponovio je pitanje s prošle sjednice vijeća vezano uz put
na Modravama i što se poduzelo po tom pitanju i vezano uz ulicu u Jezerima, Put Kučine gdje
se ponovno nakon kiše nakuplja velika količina vode, također postavio je i pitanje vezano uz
već spomenutih dobivenih 220.000,00 kuna za vrtiće odnosno na što se planira u vrtiću
utrošiti ta sredstva.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kao ovaj put kod tog natječaja za vrtić
zasluge idu općinskim službama koje su brzo reagirale, s obzirom da su sredstva dodjeljivana
po principu najbrži prst, a Općina Tisno jedina je općina iz sedmog stupnja razvijenosti koja
je dobila ta sredstva. Ugovor je potpisan i sada samo treba vidjeti koje su detaljne propozicije,
a između ostalog roditelji s područja Općine Tisno trebali bi jedan mjesec biti oslobođeni
naknade plaćanja, gdje je u stvari to bio i jedan od uvjeta koji će se morati ispuniti da bi se
mogla iskoristiti ta sredstva.
Danijela Bilan odgovorila je kako je natječaj osmišljen kao pomoć i roditeljima i
ustanovi, iako se ta stavka uvela u proračun, još nisu dobivene jasne propozicije kako će se
računovodstveno provesti taj projekt, naime, to je pomoć ustanovi i ona će biti transferirana
ustanovi, a program je dakle usmjeren na poboljšanje i unaprjeđenje predškolske djelatnosti.
Petra Kranjac, ravnateljica ustanove Dječji vrtić Spužvica rekla je kako će roditelji za
jedan mjesec biti oslobođeni participacije za dijete,a taj dio za taj mjesec će preuzeti Općina
na sebe i to stoji u ugovoru, a za sve ostalo moraju još pregledati u ugovoru prije provedbe
kako ne bi nešto pogriješili.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je da što se tiče ulice Put Kučine da su
već bili na terenu i kako se problem planiraupojnim bunarima riješiti taj problem na tom

dijelu i da bi se uskoro trebalo ući u sanaciju tog dijela, a što se tiče puta na Modravama
također jako brzo bi se trebalo krenuti s realizacijom.
Vijećnik Jere Pavić postavio je pitanje vezano uz plažu u Betini s obzirom da se
maknuo mul, postavlja se dosta pitanja kod jake bure koja nosi pijesak pa čak i do ceste, te
pita postoji li mogućnost da se napravi neki sličan projekt kao bi se taj dio zaštitio.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako već sljedećeg tjedna starta
nastavak radova na plaži Zdrače u Betini u razgovoru s nadzornim inženjerom i projektantom
došlo se do zaključka da kada se odradi ovaj trenutni dio koji je bio zamišljen u prvoj fazi s
parkovima i stablima nakon čega će se vidjeti kako će biti i tek onda eventualno krenuti u
neku doradu. Kazao je kako projekt još nije dovršen do kraja, stoga ne bi bilo dobro krenuti u
izmjene prije završetka i prije nego se vidi što stvarno treba. Kada se sve završi i pusti neki
period te snimi potreba za doradom onda bi se eventualno moglo ići u to.
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća zaključio je aktualni sat i prije početka dnevnog reda
zamolio Silvija Tomasa, viši referent za komunalno redarstvo u Upravnom odjelu za
imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove da izvijesti
vijeće o napretku gradnje kuće u okolici Siska.
Silvijo Tomas, objasnio je kako se tu radi o namjenskoj donaciji za obnovu obiteljske
kuće u Staroj Drenčini stradaloj u potresu, a u vlasništvu Ivane Telebar, nakon potresa
navedena kuća dobila je odmah crvenu naljepnicu za rušenje. Pokrenuta je inicijativa četiri
općine (Pirovac, Tisno, Murter-Kornati i Tribunj) za obnovom kuća stradalih u potresu te je
31. prosinca 2020.godine Općina Tisno uputila prvi poziv fizičkim i pravnim osobama za
prikupljanje pomoći u obnovi. Na prijedlog nadležnog upravnog odjela Grada Siska početkom
siječnja 2021. godine dostavljena su dva prijedloga i to za kuću u Sisačkoj Gredi i Staroj
Drenčini, a s obzirom da je ubrzo obitelj iz Sisačke Grede javila kako su oni već pronašli
donatora za obnovu kuće, Općina Tisno nije ni trebala birati već je preuzela obnovu kuće u
Staroj Denčini, nakon toga Općina Tisno radi prijedlog Odluke o namjenskoj donaciji za
izgradnju kuće, što općinsko vijeće i usvaja na svojoj 3. sjednici održanoj 14. listopada 2021.
godine.Slijedio je obilazak terena i priprema projektne dokumentacije od strane ARX d.o.o iz
Šibenika te nakon izrade projektna dokumentacija predana je zbog ishodovanja akta o gradnji.
Prethodno od strane nadležnog upravnog odjela Grada Siska dostavljena je uporabna dozvola
za obiteljsku kuću stradalu u potresu (uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače
1968. godine). Kazao je kako je projektna dokumentacija, donacija od strane projektanta ARX
d.o.o. Šibenik, geodetski elaborat izrađen je od strane ovlaštenog inženjera geodezije Hlapčić
d.o.o. iz Siska također je donacija. 21. listopada. 2021. godine potpisan je Ugovor o
namjenskoj donaciji između Općine Tisno i primatelja namjenske donacije Ivane Telebar
sukladno Odluci Općinskog vijeća, tada je potpisan i Ugovor o nadzoru sa ovlaštenim
inženjerom, te je primatelj donacije Ivana Telebar sklopila Ugovor o radovima na uklanjanju
građevine sa poduzećem Izgradnja Markulin d.o.o. iz Zagreba, a svi radovi na uklanjanju
građevine donacija su poduzeća Markulin d.o.o. iz Zagreba. 21. listopada. 2021. godine
primatelj donacije Ivana Telebar sklapa Ugovor o gradnji obiteljske kuće sa poduzećem Skela
Banovina d.o.o. iz Petrinje, nakon čega Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Grada Siska izdaje obavijest o prijavi početka radova na uklanjanju objekta. Simbolično, na
dan Općine Tisno 11. studenog 2021.godine započeto je rušenje starog objekta, a vrijednost
donacije u radovima na uklanjanju starog objekta procijenjena ja na 100.000,00 kuna,
uklanjanje objekta te potpuno uklanjanje materijala završeno je dana 20.studenog 2021.godine
Nadzor radova na uklanjanju građevine te radova na izgradnji obavlja ovlašteni nadzorni
inženjer Damir Jurišić mag. ing. aedif., koji također svoje usluge daje kao donaciju. 12.
prosinca. 2021. godine označen je kao početak radova koje izvodi poduzeće Skela Banovina

d.o.o. iz Petrinje, grad Sisak predložio je tri izvođača radove za koje je smatrao da to mogu
obaviti kvalitetno, a od ta tri samo je poduzeće Skela Banovina d.o.o. pristalo raditi.
Nadalje je izvijestio da su na samom početku zbog loših vremenski uvjeta bili su dosta
prolongirani radovi na temeljima, a nakon završetka temelja slijedilo je postavljanje tampona i
hidroizolacija, salivanjenadtemeljne ploče i dodatno postavljanje hidroizolacije te je 18.
ožujka 2022. godine krenuo početak gradnje zidova.Ugovor između Općine Tisno kao
donatora i Ivane Telebar kao primatelja donacije sklopljen je na ukupni iznos od 450.000,00
kuna, do sada je prikupljeno od strane fizičkih i pravnih osoba kao donatora 370.086,82 kune,
a proračunu Općine Tisno predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Pojasnio je
kako isplata sredstava primatelju donacije ide po privremenim situacijama dostavljenim i
ovjerenim od strane nadzornog inženjera, izvođača radova, primatelja donacije i voditelja
gradilišta uz potvrdu službenika zaduženog za kontrolu provedbe ugovora o namjenskoj
donaciji i to 1. situacija 77.160,88 uplaćena dana 26. 01. 2022.godine, 2. situacija 47.487,25
uplaćena dana 24. 02. 2022. godine, 3. situacija 49.937,50 uplaćena dana 16. 03. 2022. godine
te je ukupno do sada uplaćeno 174.585,63 kune, a sljedeća situacija odnosit će se na radove
iznad temelja. Kazao je da u narednom razdoblju slijede radovi betoniranja kutnih i bočnih
pojačanja (vertikalni serklaži), betoniranje horizontalnih pojačanja (horizontalni serklaži)
izgradnja dimnjaka, izvedba deke sa mont gredicama i postavljanje osnove za elektro i
antenske instalacije, a predviđen rok za završetak radova do kraja travnja 2022. godine.S
obzirom na promjene cijena materijala na tržištu, smatra da je vjerojatno da bi se na sljedećoj
sjednici Općinskog vijeća moglo raspravljati o donošenju aneksa ugovora o povećanju
donacije kako bi se sve moglo završiti, zaključio je Silvijo Tomas.
Vijećnik Bruno Frkić postavio je pitanje s obzirom da nisu svi informirani, o koliko se
članova u toj obitelji radi, na što je Silvijo Tomas odgovorio kako se tu radi o peteročlanoj
obitelji.
Vijećnik Ivan Klarin izrazio je zadovoljstvo prikupljenim donacijama građana i
pravnih osoba jer druge općine prikupile su značajno manje sredstava od donacija.
Vijećnika Edgara Skračića zanimalo je o koliko se kvadraturi kuće radi i koliko se
pretpostavlja da će to na kraju ispasti po kvadratu kuće, s obzirom da se zna od prilike kako se
kreće cijena izgradnje kuće po kvadratu.
Silvijo Tomas odgovorio je kako se radi o 85 m2 neto prostora, odnosno četiri spavaće
sobe, kupaonica s wc-om, wc odvojen, kuhinja i dnevni boravak.
Vijećnik Edgar Skračić postavio je pitanje ubraja li se tu i unutarnje uređenje s
uređajima i elementima, na što mu je Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio kako će to
ovisiti o odluci vijeća odnosno vijećnika, naime pratit će se faze i po fazama će se raditi.
Silvijo Tomas naveo je kako su moguće i neke uštede, pogotovo na instalacijama jer je
i sama primateljica donacije rekla da su joj instalacije i centralno grijanje nepotrebni te da je
njima potrebnija jedna dobra peć na drva.
Vijećnik Ivan Klarin naglasio je kako vijećnici moraju biti upoznati sa situacijom da
se tu radi radi o rijetkim obiteljima koje imaju sreću da su neke općine počele ulagati, dok
velika većina još uvijek živi u kamp kućicama i kontejnerima jer čeka državu za obnovu i tko
zna koliko će još tako biti.
Silvijo Tomas nadovezao se i rekao kako na žalost spomenuta obitelj s početka priče iz
Sisačke Grede koja se Općini Tisno izjasnila da je našla donatora prošla jako loše s obzirom
da kada se vlast u Ivanić Gradu, nakon izbora promijenila, Ivanić Grad je jednostavno
odustao od sanacije kuće toj obitelji, oni sada čekaj državu, a nisu se prijavili na prvi natječaj
koji je već prošao.
Pitanja na izlaganje Silvija Tomasa više nije bilo te je predsjednik vijeća Nikša Pirjak
predložio da se prijeđe na raspravu i odlučivanje o točkama koje su na dnevnom redu
sjednice.

Točka 1.a Izvješće mandatne komisije
Karlo Klarin, predsjednik mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Tisno
izvijestio je vijeće kako je vijećnica Zvončica Dora Modrušan izabrana s liste HDZ i HSU,
dana 31. ožujka 2022. godine dostavila predsjedniku Općinskog vijeća zahtjev za stavljanje
mandata u mirovanje iz osobnih razloga, te se sukladno navedenom utvrđuje da vijećnici
Zvončici Dori Modrušan mandat miruje sukladno članku 79. stavak 8. Zakona o lokalnim
izborima. Daje je izvijestio da je dana 31. ožujka 2022.godine zaprimljena je obavijest od
strane općinskog odbora HDZ-a Općine Tisno kojim se predlaže da vijećnicu Zvončicu Doru
Modrušan koja je stavila svoj mandata u mirovanje zamjenjuje zamjenik Edgar Skračić,
neizabrani kandidat s liste HDZ i HSU, sukladno odredbi članka 81. stavak 2. Zakona o
lokalnim izborima, te seutvrđuje valjanost vijećničkog mandata i konstatira da nema prepreke
verifikaciji vijećničkog mandata vijećniku Edgaru Skračiću.
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća ustvrdio je kako se Zaključkom prima na znanje
Izvješće Mandatne komisije te pozvao vijećnika Edgara Skračića na prisegu.
Predsjednik vijeća pročitao je prisegu te je vijećnik Edgar Skračić prisegnuo da će
časno obavljati dužnosti vijećnika Općine Tisno.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa6. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća zamolio je vijećnike da prijeđe na raspravu i
odlučivanje o točkama dnevnog reda broj 15., 17., 18., i 23., koje obrazlažu predstavnici
ustanova kako ne bi morali čekati, što su vijećnici jednoglasno prihvatili.
Točka 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika
o radu javne ustanove Dječji vrtić Spužvica
Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica obrazložila je kako s obzirom da
dobivena sredstva od Europske unije jednim dijelom idu na plaće djelatnika vrtića došlo se do
zaključka da se ide na povećanje plaća koje su dosta niske i koje će ako se usvoji ovaj
prijedlog odluke postati moglo bi se reći normalnije za ovo vrijeme, te sa povećanjem plaća
ostati će se u okviru planiranog proračuna i bez sredstava Europske unije, tako da i što se tiče
Općine neće biti nekih velikih oscilacija.
Petra Kranjac rekla je i kako Agencija nakon izgradnje vrtića izabere 5% vrtića za
detaljnu kontrolu i kako su oni ušli u tih 5% te kako je ista prošla izvrsno i iz Agencije su jako
zadovoljni kontrolom.
Vijećnik Edgar Skračić pitao je da s obzirom na novi koeficijent povećanja plaće o
kolikom se to rasponu u kunama radi po zaposleniku.
Petra Kranjac rekla je kako će plaće u prosjeku ići u neto vrijednosti oko tisuću kuna
iako to ovisi o više faktora, odnosno stručnoj spremi, radnom stažu, poreznim olakšicama i
ostalom. Svaki djelatnik ima drugačije osnove za obračun plaće.

Također naglasila je kako je ovo povijesni trenutak za vrtić te kako ih je prošle godine
bilo u vrtiću zaposleno 21, dok ih je ove godine 51. Proračun je podignut sa četiri na šest
milijuna kuna. Smatra kako je to jako ozbiljan posao koji se obavlja dosta dobro.
Napomenula je još kako im se potkrala greška kod voditelja računovodstva gdje se
ponavlja koeficijent pa bi ispravno bilo da je koeficijent za srednju stručnu spremu 1,35, a za
višu stručnu spremu 1,45. Što se tiče privremenih mjesta primijetit će se da su veći
koeficijenti čak i od plaće ravnatelja, ali tu se radi o sredstvima dobivenim iz Europskih
fondova i iako će jedan dio novaca propasti jer se nažalost ne može naći logoped s obzirom da
ih uopće nema na tržištu. Dakle tu se radi o plaćama koje su formirane projektom i to su
privremena radna mjesta.
Marijana Pavić, pročelnica je kazala da je potrebno izvršiti promjenu u čl. 3.
prijedloga pravilnika gdje je pretpostavlja omaškom naznačeno da se izmjene i dopune
pravilnika primjenjuju od 8.veljače 2022.g. jer naime, člankom 55. Zakona o ustanovama
predviđeno je da opći akti ustanove ne mogu imati povratno djelovanje.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako su nova radna mjesta pokrenuta zbog
projekta, plaće stalno zaposlenih u vrtiću su ostale u nekom prošlom vremenu dok je standard
plaće u okolnim vrtićima dosta veći. Prije pola godine dogodila se i situacija da je jedna
djelatnica napustila vrtić u Tisnom i prebacila se u vrtić u susjednoj općini zbog veće plaće,
gdje su plaće u rangu sa standardom plaća u predškolskom odgoju. Smatra kako je sada dobar
trenutak, a s obzirom i na dobivena sredstva za vrtić od strane Europske unije, za povećanje
plaće da se ne bi dogodilo napuštanje stručnog kadra zbog visine plaće. Oni rade jako
zahtjevan posao s djecom, a djeca su budućnost i takvi ljudi moraju biti adekvatno plaćeni.
Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako pozdravlja povećanje plaće djelatnicima vrtića
ali kako bi on volio da je to povećanje prikazano u kunama, a ne u koeficijentima.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovori je vijećniku Edgaru Skračiću kako je to
nemoguće s obzirom da svaki djelatnik ima različiti radni staž, različite porezne olakšice na
djecu. Dakle može se samo govoriti o bruto iznosu plaće jer neto izračun je za svakog
djelatnika drugačiji ovisno o navedenim stavkama.
Petra Kranjac, ravnateljica vrtića rekla je kao sve stoji u prijedlogu i osnovica i
koeficijenti i sve se može lako izračunati.
Vijećnici nisu imali drugih pitanja o ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio na glasovanje prijedlog Odluke o davanju prethodne
suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu javne ustanove Dječji vrtić Spužvica, uz uvjet
predloženih izmjena, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o radu javne ustanove Dječji
vrtić Spužvica
Točka 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica, Tisno
Petra Kranjac, ravnateljica dječjeg vrtića Spužvica Tisno obrazložila je kako je sve
ostalo isto osim jedne točke i koja je uvijek stvarala probleme kod kriterija upisivanja djece,
naime Općina Tisno ulaže u svoje objekte i svoje vrtiće i stanovnici Općine Tisno plaćaju
određene prireze te se došlo do zaključka da djeca koja imaju prebivalište na području Općine
Tisno imaju prednost pri upisu ispred djece koja žive na području susjednih općina, a imaju

iste kriterije za upis, isto tako i djeca s prebivalištem na području Općine Murter-Kornati
imaju pravo upisa u vrtić u Murteru pred djecom koja žive na području Općine Tisno. Kazala
je kako su se događale su se situacije da na primjer dijete koje živi na području općine
Murter-Kornati pri upisu ima 16 bodova jer su oba roditelja zaposlena, dok drugo dijete s
područja Općine Tisno nema stalno zaposlena oba roditelja i samim time bod manje smatraju
kako bi prednost ipak trebala imati djeca koja žive na području vrtića, s obzirom da svaka
općina i stanovnici ulažu u vrtiće na svom području.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je on već nekoliko puta govorio o toj temi te je
podržava, tu je problem s općinom Murter-Kornati i sva djeca prijavljena upisana u vrtiće na
području Općine Tisno, govori se tu o cjelodnevnom i jasličkom programu. Općina Tisno je
2015. i 2020.godine uložila značajna financijska sredstva u gradnju dva nova vrtića u Tisnom
i Jezerima, a i vrtić u Betini je među novijima. Sva sredstva i dalje, dobivena u iznosu od više
od 4 milijuna kuna pa i ovaj zadnji od 220.000,00 kuna rezultat je truda Općine Tisno, treba
zato dati pravo prioriteta upisa djeci s područja Općine Tisno, a druge strane čak su neki
roditelji iz Općine Murter-Kornati davali prijave vrtiću za upis djece, za njega je to potpuno
neshvatljivo te trebaju uložitiprvenstveno napor za realizaciju vrtića na području svoje općine,
a da njima vrtići u općini Tisno posluže jedino ako u njima ostane mjesta nakon upisa djece s
područja Općine Tisno.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako je logično da se vrtići na području
Općine Tisno najprije napune djecom s područja Općine Tisno, a svi ostali nakon toga su
dobrodošli, ali prvo se treba upisati djecu s područja Općine Tisno.
Daljnjih 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 Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u
Dječji vrtić Spužvica, Tisno
Točka 18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o objavljivanju
oglasa za upis djece za 2022/2023 predškolsku godinu
Petra Kranjac, ravnateljica dječjeg vrtića Spužvica Tisno, obrazložila je kako općinsko
vijeća mora najprije dati suglasnost kako bi se onda objavio oglas za upis djece u novu
predškolsku godinu, radi se o upisu djece u jaslice i cjelodnevni boravak u vrtićima na
području Općine Tisno te poludnevni boravak i jaslice u objektu koji se nalazi na području
Općine Murter Kornati.
Rasprave 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 Odluku o objavljivanju oglasa za upis djece
za 2022/2023 predškolsku godinu
Točka 23. Zamolba DVD-a Tisno za sufinanciranje troškova zapošljavanja 5 sezonskih
vatrogasaca za 2022.godinu

Tome Belakušić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno obrazložio je
kako kao i svake godine ide zamolba za sufinanciranje troškova zapošljavanja pet sezonskih
vatrogasaca, a sezona je na samom pragu i oni upošljavaju sezonce profesionalne vatrogasce
sukladno programu Vlade o sufinanciranju gdje imaju pravo na 4.000,00 kuna sufinanciranja
po vatrogascu te toliko oni trebaju sufinancirati kako bi se isplatila plaća. Kazao je kako im je
za ovu sezonu potrebno pet sezonaca te uz tri zaposlena profesionalca sve zajedno bi ih bilo
osam. S obzirom da pokrivaju i područje Općine Murter-Kornati koji nemaju organiziran
svoje dobrovoljno vatrogasno društvo, tražit će i od države dodatnu pomoć za dislokacijom
još tri vatrogasca te bi ih onda bilo ukupno 11. Od strane države sufinancirano je 4.000,00 kn
po sezoncu i lokalna samouprava treba dati isto toliko što u konačnici čini bruto plaću
vatrogasca u iznosu od 8.000,00 kn, a sezonac onda ima plaću u iznosu od oko 5.500,00 kn od
1.lipnja do 30. rujna.
Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o sufinanciranju troškova zapošljavanja pet sezonskih vatrogasaca u DVD-u
Tisno za 2022. godinu
Točka 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Tisno za 2022.godinu
Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode je rekla kako
se već ranije kroz raspravu dotaklo nekih projekata koji se uvode u proračun. Naime, radi se o
projektima koji su prijavljeni prema ministarstvima i EU fondovima i za koje su dobivena
sredstva i potpisani ugovori. Tu je ugovor koji je Općina potpisala sa Središnjim državnim
uredom za demografiju u iznosu od 220.000,00 kuna, projekt Kino sala Tisno u iznosu
270.000,00 kuna od Ministarstva kulture i medija te 80.000,00 kuna Općina Tisno. Podižu se
sredstva za civilnu zaštitu za potreba raseljenih osoba iz Ukrajine, u koliko bude takvih
potreba. Uvodi se u proračun i projekt vrtića „Nek val okupa žal“, što je u stvari korekcija
financijskog plana ustanove Dječji vrtić Spužvica.
Objasnila je vijećnicima predloženi amandman općinskog načelnika prema kojem se
prelaže izmjena na način da bi se pozicija nerazvrstane ceste povećala za 20.000,00 kuna na
uštrb pozicije javna rasvjeta koja bi se za isti taj iznos umanjila.
Naim, tu radi o nabavci prometnih kamera odnosno kućišta jer tek je neposredno prije
sjednice stigla procijenjena vrijednost. S obzirom da će se ići u postupak bagatelne nabave
smatra kako će prema procijenjenoj vrijednosti tu nedostajati još 15.000,00 kuna do 16.000,00
kuna, da ne bi došlo do probijanja te stavke jer u konačnici i ne može se potpisati ugovor ako
nisu osigurana sredstva, potrebno je samo taj dio korigirati, a onda bi se i kroz proračun i kroz
program gradnje to uskladilo.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako se o tome već pričalo na prethodnim
sjednicama vezano uz kontrolu brzine po naseljima, to se tiče svih cesta koje su lokalne i
županijske, dok se na državne ceste ne mogu postavljati ni ležeći policajci ni ništa od
navedenog. Jedina su rješenja kućišta kamera koja bi se dala na upravljanje policiji, a takvih
primjera ima najviše u Zadarskoj županiji. Nadalje je kazao da cesta koja vodi od Dazline
preko Dubrave kroz Tisno pa sve do skretanja u Betinu je državna cesta i svjedoci su
svakodnevnih problema na toj dionici u prometu, u konzultaciji s policijom došlo se do
zaključka da je to jedino rješenje, da bi se u ovoj godini uložilo u četiri kućišta gdje policija

po potrebi može postaviti kameru i vozač onda ne zna u kojem je trenutku kamera postavljena
na kojoj poziciji, zaključak je da samim time ljudi opreznije voze jer ne znaju gdje je kamera,
također, time bi se utjecalo bi na problem taksista koji voze brzo, s policijom su se obišle sve
lokacije i prema njihovom prijedlogu išlo bi se na postavljanje kućišta u Dubravi i Dazlini
jednu na ulazu u Tisno i jednu kod staračkog doma u Tisnom. Na ulazu u Betinu i u Jezera
problem se javio sa stalnim napajanjem s obzirom da kamera i kućište moraju imati stalno
napajanje, a ne napajanje putem javne rasvjete. I one su planu kada se riješi stalno napajanje,
ali za sada do ljeta bi se išlo najprije s te četiri lokacije gdje postoji mogućnost stalnog
napajanja. Još će se postaviti jedna kamara, ali ona se neće dati na korištenje policiji već je
namijenjena za prometno redarstvo Općine Tisno i tiče se problema kod FINE gdje se
svakodnevno parkiraju ljudi koji ne žele ići do parkinga nego se parkiraju ispred vrata od
FINE te se tu stvaraju gužve i kolaps u prometu. Prometna kamera će biti postavljena na uglu
zgrade općine i ona automatizmom za zaustavljanje šalje kazne putem sustava, tada više nema
napada na komunalne redare već sustav sam automatizmom izbacuje kazne sukladno
nepropisnom parkiranju, dakle ukupno pet kamera i četiri kućišta za sada, a to će se u
sljedećoj godini nastaviti i dalje, a sve kako bi se usporio promet i učinilo ceste sigurnijima.
Vijećnik Edgar Skračić naveo je kako smatra da je lokacija kod staračkog doma u
Tisnom dobra lokacija za ležeće policajce.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako s obzirom da se radi o državnoj
cesti na nju se ne smiju postaviti ležeći policajci, kupuje se pet kamera i četiri kućišta od
kojih se četiri daje na upravljanje policiji.
Vijećnica Anđelina Jušić pitala je kada se već planira postaviti kamera kod staračkog
doma hoće li ona utjecati i na dostavna vozila kod dućana Studenca gdje dostavna vozila
stvaraju gužvu svakodnevno.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kao ta kamera uočava i pojas i mobitel
i brzu vožnju i sve ostale neprilike u prometu njihov sustav točno detektira problem i
automatizmom ide dalje, policija se izjasnila kako je po njima to najbolje rješenje koje jako
dobro funkcionira u Rijeci i Zadru.
Daljnjih pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na
glasovanje amandman općinskog načelnika koji glasi „ da se pozicija nerazvrstane ceste
povećala za 20.000,00 kuna na uštrb pozicije javna rasvjeta koja bi se za isti taj iznos
umanjila“, a vijećnici su ga jednoglasno usvojili.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, prijedlog I. izmjena i dopuna Plana
proračuna Općine Tisno za 2022.godinu s usvojenim amandmanom, a vijećnici su
jednoglasno usvojili,
I. izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2022.godinu
Točka 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2022.godinu
Ivica Pirjak, pročelnik objasnio je kako u skladu s usvojenom odlukom o izmjenama i
dopunama Plana proračuna idu izmjene i dopune programa građenja.
Danijela Bilan, obrazložila je amandman općinskog načelnika koji je u skladu s
prethodnim amandmanom na proračun da se u članku 3. točka 3. iznos 200.000,00 povećava
za 20.000,00 kn te postaje 220.000,00 kn dok se s druge strane smanjuje dio koji se odnosi na
projekt energetske učinkovitosti iz izvora opći prihodi smanjit će se za 20.000,00 kn.

Vijećnik Ivan Klarin pitao je da li je u točki 1. kod komunalne infrastrukture došlo do
povećanja sredstava uređenje edukativno poučne staze Jezera uvala Gušćica.
Danijela Bilan, odgovorila je pozitivno i rekla kako se tu radi o tome da su inicijalno u
proračunu donesenom u prosincu prošle godine bila predviđena inicijalna sredstva u iznosu
od 300.000,00 kn, međutim prema projektu i troškovniku koji je izrađen je vrijednost oko
600.000,00 kn. Taj se projekt kandidirao prema Ministarstvu regionalnog razvoja i ta će se
sredstva dodati proračunskim sredstvima, isto tako povećale su se i kompenzacijske mjere
koje Općina dobiva na ime ustegnutog poreza na dohodak i taj iznos prošle godine iznosi je
oko 300.000,00 kn dok ove godine iznosi oko 750.000,00 kn povrata iz tog iznosa
nadomještena je ukupna vrijednost.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako najprije treba pričekati kraj
natječaja da se zna o kolikim se sredstvima dobivenim točno radi kako bi se išlo dalje.
Pitanja dalje na ovu točku dnevnog reda nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio na glasovanje najprije amandman općinskog načelnika „da se
u članku 3. točka 3. iznos 200.000,00 povećava za 20.000,00 kn te postaje 220.000,00 kn dok
se s druge strane smanjuje dio koji se odnosi na projekt energetske učinkovitosti iz izvora opći
prihodi smanjit će se za 20.000,00 kn“ kojeg su vijećnici jednoglasno usvojili,
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje prijedlog Izmjena i dopuna Programa
građenja komunalne infrstrukture za 2022.godinu s usvojenim amandmanom te su vijećnici
jednoglasno usvojili
Izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
Točka 4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu izgradnje
ispraćajne dvorane na groblju Srca Isusova, Dubrava kod Tisna
Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je natječaj u tijeku te na sastanku
s gospodinom iz LAG-a pričalo o apliciranju na natječaj, kao i kod svakog natječaja cilj je
dobiti što više novaca. Zaključilo se kao tema na kojoj se najviše može dobiti novaca su
groblja, a pošto groblje u Dubravi nema mrtvačnicu, a uvjet je da se da suglasnost provedbe
za taj projekt. Radi se o odluci koja je potrebna da bi se prijavili na natječaj, a nakon toga ide
prijava na natječaj. Radi se o pomoćnom objektu za koji nije potrebna građevinska dozvola.
Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja na projekt izgradnje ispraćajne dvorane na
groblju Srca Isusova u Dubravi kod Tisna
Točka 5. Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja nekretnine
Ivica Pirjak, pročelnik objasnio je kako se tu radi o inicijativi društva Plodine koji su
vlasnici predmetne nekretnine i koji su seobratili pismom namjere i nude nekretninu u čistom
njihovom vlasništvu, a sukladno odluci o stjecanju nekretnine i raspolaganju nekretninama
mora se provesti postupak procjene vrijednosti, a procijenjena vrijednost nekretnine koja se
daruje je 412 484,00 kn. Radi se o u naravi dijelu nerazvrstane ceste dijela ulice Pačipolje.

Paralelno se može kazati da je u tijeku i proces evidentiranja nerazvrstane ceste ulice
Pačipolje u cijelosti, međutim zbog nemogućnosti brzine provedbe same ulice u cijelosti, a s
druge strane nemogućnosti savladavanja građevinske dozvole od strane društva Plodine u tako
kratkom vremenu oni nude tu nekretninu u darovanje da je Općina Tisno primi kako bi istu
mogli proglasiti komunalnom infrastrukturom odnosno javnim dobrom u općoj uporabi čime
bi se svladalo dobivanje građevinske dozvole za priključak na nerazvrstanu cestu ulice
Pačipolje, s obzirom da je prostornim planom tako i predviđeno.
Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o prihvatu darovanje nekretnine
Točka 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u općoj uporabi- Ulica Pačipolje
Ivica Pirjak, pročelnik objasnio je kako se ova odluka nadovezuje na prethodnu i kako
se taksativno ta čestica ubacuje i čini sastavni dio svih ostalih čestica koje čine jedinstvenu
cjelinu odnosno ulicu Pačipolje.
Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi- Ulica Pačipolje
Točka 7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Oštrice u naselju Tisno
Ivica Pirjak, pročelnik objasnio je kako se tu radi o inicijativi jednog mještanina iz
Tisnog, zbog nemogućnosti dobivanja građevinske dozvole, cesta koja je u naravi izvedena
praktički jednim dijelom prelazi preko privatnih čestica te bi definitivno cestu Put Oštrice
trebalo evidentirati u gabaritima svoje izvedenosti što bi onda stvorilo preduvjet investitoru za
dobivanje građevinske dozvole. Doslovno radi se o evidentiranju ulice onako kako je i
izvedena.
Vijećnik Edgar Skračić je rekao kako dan ranije vozio tom cestom i došao do uvale
Jazine te naišao na lanac i nije mogao proći dalje.
Kristijan Jareb, općinski načelnik pitao je vijećnika Edgara Skračića radi li se tu o
glavnoj cesti ili o nekom privatnom terenu koji je ograđen.
Vijećnik Edgar Skračić je rekao kako tamo stoji tabla na kojoj piše Put Oštrice 65 i
kada se ide tamo dalje i gdje su kuće i gdje ima jedan betonirani dio te predlaže da komunalni
redari tamo idu i vide te ustanove o čemu se radi.
Ivica Pirjak, pročelnik objasnio je kako je u grafici prikazana trasa te ceste te su samo
dva mala odvojka uključena, a pitanje je nalazi li se taj lanac na tim trasama ili na privatnom
zemljištu,što svakako treba ustanoviti izlaskom na teren.
Daljnjih pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

ODLUKU
o grafičkom prikazu ulice Put Oštrice u naselju Tisno

Točka 8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Dvorine u naselju Tisno
Ivica Pirjak, pročelnik objasnio je kako slično kao i kod prethodne točke dnevnog reda
radi se o usklađenju prostornih jedinica odnosno grafičkom prikazu protezanja te ulice.
Naime, ulica Put Oštrice čiji je grafički prikaz upravo usvojen je praktički ulazila u ulicu Put
Dvorine te je potrebno definirati protezanje svake ulice radi usklađenja registra prostornih
jedinica u katastru kako bi se iste mogle provesti po Zakonu o cestama.
Rasprave na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o grafičkom prikazu ulice Put Dvorine u naselju Tisno
Točka 9. Prijedlog Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi- parkiralište Uvala Lovišća Jezera
Kristijan Jareb, općinski načelnik objasnio je kako se tu radi o staroj cesti koja je išla
prema Murteru i uz nju je jedna čestica koja je praktički parking uz cestu i praktički je
infrastruktura samo je u vlasništvu Republike Hrvatske.
Rasprave 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- parkiralište Uvala
Lovišća Jezera
Točka 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Ivica Pirjak, objasnio je kako se tu radi o tehničkoj odluci koja je praktički
zaboravljena kada su na prošloj sjednici donosile odluke o imenovanju ulica Kapelica i Put
Orlovice, svaka ulica da bi se u konačnici mogla provesti po Zakonu o cestama i Zakonu o
komunalnom gospodarstvu mora biti definirana odlukom o nerazvrstanim cestama pa se ovim
prijedlogom odluke praktički samo dopunjava opis nerazvrstanih cesta u tim naseljima.
Rasprave 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 11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Betini, ulica Dolac 2a

Marijana Pavić, pročelnica objasnila je kako Turističkoj zajednici u Betini ističe zakup
poslovnog prostora po odluci u trajanju od pet godina, u odnosu na iznosu zakupa do sada,
povećava se iznos za nekakvih 200 kuna što je i dalje prihvatljiv iznos zakupa poslovnog
prostor za instituciju Turističke zajednica kao takva, smatra se da spada pod članak 6. Zakona
o zakupu poslovnog prostora kada se ne treba raspisivati javni natječaj s obzirom da je od
iznimnog interesa za Općinu.
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora u Betini, ulica Dolac 2a
Točka 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja
d.o.o., Šibenik, broj: 5-1315 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području
naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.
Ivica Pirjak, pročelnik, objasnio je kako kao i svake godine radi se o izvještaju društva
Vodovod i odvodnja Šibenik, a u materijalima je razvidno koliko je akumulirano sredstava za
tu namjenu.
Rasprave o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, broj: 5-1315
od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u
periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g.

Točka 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja
d.o.o., Šibenik broj: 5-1314 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava
odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter- Kornati i naselja Betina (4 kn/m3) u
periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.g.
Ivica Pirjak, pročelnik, rekao je kako se sve vidi u priloženim materijalima.
Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako je primijetio da se za područje Betine radi o
iznosu od 4kn/ m3, a Tisno i Jezera 2 kn/m3 te zašto takva razlika.
Marijana Pavić pročelnica, odgovorila je da je to zato što je u Betini idu odvodnja i vodovod
zajedno, a u Tisnom i Jezerima je to odvojeno odnosno 2 kn/m3 za odvodnju i 2 kn/m3
kubnom za vodovod, odnosno zato za Tisno i Jezera su dva izvještaja dok za Betinu samo
jedan.
Daljnjih pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik broj: 5-1314
od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom
području Općine Murter- Kornati i naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2021. do
31.12.2021.g.
Točka 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja
d.o.o., Šibenik broj.5-1315 od 04.03.2022.godine o naplaćenoj naknadi za razvoj
vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2 kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do
31.12.2021.godine
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je on još na prvoj ili dugoj sjednici općinskog
vijeća ovog saziva rekao kako je produžetak vodovodne mreže u ulici Put Njivica u Jezerima
za kojeg sada vidi kako je sa računa skinuto 415.000,00 kuna, što se izvodilo dok je on bio
načelnik i izrazito je nezadovoljan s obavljenim radovima. Podržati će odluku, ali smatra i to
mora reći da su ti radovi izvedeni katastrofalno, platilo se jako puno za izvođenje radova koji
nisu kvalitetni. Radove je izvodio Vodovod i skinuo je iznos s računa Općine. Naglasio je da
se na kvalitetu izvedenih radova reagiralo se odmah, odnosno jedan dan nakon izvedenih
radova prijavilo se da su radovi loše izvedeni.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako tamo i dalje ima nekoliko rupa koje
Vodovod obećava da će ih sanirati,ali do sada još to napravili nisu. Pokušava se biti dosadan,
ali na žalost ničime ih se ne može prisiliti i dalje će se ustrajati da se to sanira.
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća kazao je kako se radi o pitanju o kojemu se raspravlja
na tri sjednice vijeća stoga moli službe da ustraju kod Vodovoda ta se ta ulica sanira.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik broj.5-1315 od
04.03.2022.godine o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno
( 2 kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.godine
Točka 16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
izmjeni Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine
Tisno
Vijećnik KažimirBračanov, koji je predsjednik upravnog vijeća javne ustanove
Sportski objekti Općine Tisno obrazložio je kako se tu radi o tehničkoj odluci s obzirom da se
radi o usklađenju visine plaće čistačice koja je imali plaću ispod propisanog minimuma te se
od vijeća traži suglasnost.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o određivanju
plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno

Točka 19. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi ( dječje igralište s pripadajućom opremom Zdrače, Betina)
Ivica Pirjak, pročelnik, obrazložio je kako se tu radi prostoru oko zgrade dječjeg vrtića
u Betini, u naravi je dječje igralište i potrebno ga je proglasiti dječjim igralištem kako bi se
isto ucrtalo i upisalo u vlasništvo Općine Tisno.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ( dječje igralište s
pripadajućom opremom Zdrače, Betina)
Točka 20. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi ( park, parkiralište – Branimirova, Betina),
Ivica Pirjak, obrazložio je kako se tu nalaze tri različite infrastrukture, međutim, prva i
treća su fizički razdvojene i nemoguće ih je povezati zato je u materijalima označeno
brojevima i šrafurama u različitim bojama da bi se razjasnila pojedina komunalna
infrastruktura i kao takva se onda i evidentirala u zemljišnim knjigama i katastru.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ( park,
parkiralište – Branimirova, Betina)
Točka 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i
razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno
Marijana Pavić, pročelnica obrazložila je da s obzirom da je na prošloj sjednici
općinskog vijeća gospodin Ante Magazin razriješen dužnosti, a s obzirom da je bio član
Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno, vijećnici bi trebali
dati prijedlog za novog člana.
Vijećnici su se složili kako bi to trebao biti vijećnik Valerijo Bračanov koji je i
zamijenio vijećnika Antu Magazina.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća
Općine Tisno
Točka 22. prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Tisno
Marijana Pavić, pročelnica obrazložila je da se tu radi o istoj stvari kao i kod
prethodne točke samo o drugom članu i drugom odboru. Naime, vijećnica Zvončica Dora

Modrušan razriješena je dužnosti te bi vijećnici trebali predložiti novog člana odbora za
Statut, Poslovnik i propise.
Vijećnici su se složili kako bi to trebala biti vijećnica Petra Kapov.
Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

RJEŠENJE
o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 24. Peticija mještana Tisnog, Dubrave i Dazline da se Luka nautičkog turizma
prenamjeni u Luku za javni promet (komunalni vezovi)
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao da kao što većina zna na jednoj od prošlih
sjednici vijeća bila točaka vezana uz izmjenu prostornog plana i smanjenje broja vezova ispod
200 marine u Tisnom jer je problem bio s raspisivanjem koncesije od strane Ministarstva. U
nekoliko navrata su dobivani koncesionari koji to nisu realizirali te se po uzoru na Pirovac
koji je u međuvremenu izgradio marinu. Spustili su kapacitet vezova ispod 200 te na
županijskoj koncesiji je dobiven kvalitetan koncesionar koji je tu marinu i izgradio. Osim te
izmjene također je i u susjedstvu od marine odnosno u blizini je maknuta sportska lučica i
ostavljen je status tog dijela kao što je i do sada bio rekreacija sve to iz razloga jer sportska
lučica kao takva trebala bi ići pod koncesiju nekom sportskom društvu, a micati iz prostornog
plana plažu koja je trenutno u naravi je glupo dok se marina stvarno ne napravi. Plan je da
ostane plaža dok se ne dobije koncesionar i ne počne gradnja marine i onda se na tom dijelu
gdje je plaža se napravi komunalni vez za brodove koji su trenutno u obuhvatu marine. U tom
procesu mijenjanja prostornog plana od strane izrađivača napravljena je greška gdje javna
raspravaizmjena prostornog plana na pomorskom dobru mora trajati 30 dana, a ne 15 kao što
je napravljeno te je rasprava ponovljena. Jedina tema javne rasprave bila je rok trajanja,
međutim kada ljudi vide da se prostorni plan mijenja, misle da mogu mijenjati proizvoljno što
ih je volja, naime, mijenjalo se ciljano samo broj vezova na prvim izmjenama i na ponovljenoj
javnoj raspravi samo je bila tema trajanja javne rasprave. Osoba koja je prikupljala potpise za
navedenu peticiju i sama je u prošlosti bila jedan od članova komisije i začetnik ideje marine
u Tisnom, ali tada nije živjela na lokaciji gdje sad živi.
Dalje je kazao kako je većinu potpisa u peticiji gledajući po rukopisu potpisala ista
osoba i iz popisa je dobro vidljivo da jako malo od tih potpisnika stvarno živi na području
Općine Tisno. Predlažu da se marina makne iz prostornog plana Županije i Općine što nije
baš jednostavan postupak da netko makne iz prostornog plana nešto što tu stoji već godinama.
Peticija je upućena i prema Županiji, što je od strane Županije odbijeno. Ne može se tek tako
odučiti da se umjesto marine napravi komunalni vez, jer nitko ne pita tko će uložiti milijune u
infrastrukturu za komunalni vez. Interes je svakog mjesta uz more da ima marinu, gdje će se
zaposlit ljudi te se uredit ulaz u mjesto. U naknadnim razgovorima s nekim ljudima koji su
potpisali navedenu peticiju ispalo je da nisu ni znali što potpisuju jer im je rečeno da će
njihovi brodovi biti maknuti i da se oni neće imati gdje vezati. Smatra taj potez suludim i na
taj način se micanje marine iz prostornog plana jednostavno ne može. Dugoročno gledajući
kada se ta marina i sve oko nje napravi smatra kako će tim ljudima biti žao što su uopće pisali
išta. Kazao je da je dao peticiju na znanje vijećnicima da ne bi ispalo kako se tu nešto skriva
ili ne želi staviti javno ali predlaže kako da se ta peticija odbije.

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje Peticiju mještana Tisnog, Dubrave i Dazline
da se Luka nautičkog turizma prenamijeni u Luku za javni promet (komunalni vezovi) nije
usvojena je su vijećnici jednoglasno glasali „protiv“.
Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik zaključio 7. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Tisno u 20:38 sati.
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