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Zapisnik sa 8. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

                                                        (neverificirani zapisnik)  

     

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 23. svibnja 2022.godine, 

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

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

Karlo Klarin,  Angelina Jušić, Ivan Klarin, Zvonimir Čorkalo, Ivana Vlašić, Kažimir Bračanov, 

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, Marko Barin 

Turica, direktor komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića 

Spužvica Tisno, Kate Šikić Čubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje, Igor 

Stegić, ravnatelj ustanove Sportski objekti Općine Tisno, Josip Perina, direktor poduzeća 

Prisliga d.o.o., Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice Doma za starije osobe Tisno, Ana Mijat, 

direktorica Turističke zajednice mjesta Betina, Nenad Milin, direktor Turističke zajednice 

mjesta Jezera, Filip Henjak, direktor Turističke Zajednice Tisno te Marijana Pavić, pročelnica 

Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu.  

 

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

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za 

2021.godinu, 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta 

s naplatom na području Općine Tisno,  

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 

2021.godinu, 

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 

2021.godinu, 

6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Dječji vrtić Spužvica,  

7. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 

2021.godinu, 

8. Prijedlog Odluke o visini cijena socijalnih usluga u javnoj ustanovi Dom za starije 

osobe Tisno,   

9. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica 

Tisno za 2021.godinu,  

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje za 2021.godinu,  

11. Prijedlog Odluke o davanu prethodne suglasnosti na Odluku o početku postupka 

jednostavne nabave i objavljivanje Poziva za prikupljanje ponuda u postupku 

jednostavne nabave Muzeju betinske drvene brodogradnje,  
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12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izradu narudžbenice po ponudi 

24 d.o.o. Muzeju betinske drvene brodogradnje,  

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno 

za 2021.godinu,  

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2021.godinu, 

15. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu,  

16. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe  Turističke zajednice mjesta Betina 

za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe, 

17. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice mjesta Jezera 

za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe,  

18. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice Općine Tisno 

za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe,  

19. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu, 

20. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata iz 2021.godine u Proračun za 

2022.godinu i Projekcije za 2023.g. i 2024.g.,   

21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2021.godinu, 

22. Prijedlog Izvješća o provedbi Programa mjera za pokriće manjka  i smanjenje 

obveza,  

23. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,  

24. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2021.godinu,  

25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu,  

26. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2021.godinu,  

27. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu, 

28. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene 

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

29. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno, za 2021.godinu, 

30. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu, 

31. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu,  

32. Prijedlog Statuta Općine Tisno,  

33. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno,  

34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Tisno za 2022.godinu, 

35. Prijedlog Odluke o oslobađanju roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića Spužvica 

od obveze plaćanja iznosa udjela u ekonomskoj cijeni programa vrtića za mjesec 

lipanj 2022.godine, 

36. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare,  

37. Prijedlog Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Tisnom 

38. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Tisno, 

39. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna 

DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih izmjena i 

dopuna PPUO Tisno, 

40. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera,  

41. Zahtjev Muzeja grada Šibenika za sufinanciranje muzejsko- galerijske djelatnosti 

grafička obrada i tiska monografije „MIJOKA“ ,  

42. Rasprava o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno i utvrđenom popisu 
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važećih kandidatura te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine 

Tisno. 

 

Aktualni sat 

 

Prvi se s pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Zvonimir Čorkalo kojeg je zanimalo 

u kojoj je fazi donošenje prostornog plana sa smanjenim maksimalnim visinama gradnje. 

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

uređenje i planiranje te komunalne poslove odgovorio je kako s ponovljene javne rasprave 

odnosno u tijeku trajanja ponovljene javne rasprave pristiglo je mišljenje HOPS-a na koridore 

dalekovoda te je traženo da se novo planirana građevinska zona na predjelu Dubrave kod Tisna 

eliminira iz građevinskog područja s obzirom da iznad iste novo planirane građevinske čestice 

prolaze koridori dalekovoda, a takva situacija koja se tiče mijenjanja građevinskog područja 

traži ponavljanje javne rasprave što je potvrdila i javna ustanova za prostorno uređenje 

Šibensko-kninske županije. Morat će se ponoviti javna rasprava da bi onda takva nova situacija 

prikazala kao novi i konačni prijedlog i biti prikazan bez te građevinske cjeline.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako je to bilo 2020. godine kada ovaj saziv 

vijeća još nije bio formiran, kada su započete izmjene prostornog plana gdje su se spuštale i 

visine građevina i na nekim mjestima proširivale zone gradnje, dakle sada nije problem u 

spuštanju visina, već u dalekovodu gdje idu novi vodovi iz trafostanice što HOPS  prije nije 

primijetio već tek sada kod izdavanja zadnje suglasnosti te su iz tog razloga vratili na ponovnu 

javnu raspravu.  

 Ivica Pirjak, pročelnik rekao je kako niti kod postavljanja smjernica planskih podataka 

HOPS se nije očitovao niti tražio da se to eliminira, kroz prvu javnu raspravu rekli su da nemaju 

posebnih uvjeta i tek onda na ponovljenoj javnoj raspravi inzistiraju na ukidanju građevinskog 

područja gdje koridori prolaze i ne prihvaćaju takvo građevinsko područje, po zakonu čestice 

se ne mogu izbacivati iz građevinske zone bez javne rasprave.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je za one koji ne znaju kako je HOPS dio HEP-

a koji se bavi prijenosnim sustavima visokonaponske mreže, dalekovodi su od državnog značaja 

i kada oni ulažu to je definitivno velika infrastruktura.  

 Vijećnik Matija Brkić pitao je kada bi onda ta javna rasprava trebala biti  objavljena i 

provedena.  

Ivica Pirjak, pročelnik, odgovorio je kako će to biti uskoro, već kroz 7 do 10 dana i kako 

će sukladno zakonu trajati  od 8 do 15 dana, odnosno treba se ispitati koji je to najkraći zakonom 

propisani rok, kako se ne bi ponovno dogodila greška koja se već jednom dogodila.  

 Vijećnik Bruno Frkić postavio je pitanje poduzima li što vezano uz postavljeni ponton 

na Ratu za kojeg pretpostavlja da je postavljen nelegalno.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je taj ponton postavljen ilegalno. 

Za postavljanje pontona potrebno je dobiti lokacijsku dozvolu uz razne suglasnosti i još puno 

drugih stvari, a osoba koja je postavila ponton nema ništa od navedenog te je izdano rješenje o 

uklanjanu i sutra u 10:00 sati uklanjanje će biti i izvršeno.  

 Vijećnica Anđelina Jušić postavila je pitanje vezano uz nasip na ulazu u Betinu koji je 

sve veći i veći, kuće koje se nalaze ispod su već jako ugrožene, može li što napraviti po tom 

pitanju. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako to već traje jako dugo i 

problematika nije jednostavna iz razloga što stvarni vlasnik nije uknjižen na terenu već su 

uknjiženi razno razni vlasnici, stoga se išlo s kaznama prema upisanim vlasnicima. Komunalni 

redari su i dalje prisutni na tom terenu i kažnjavaju kamione koji tamo odlažu materijal. 

Prijavljeno je svim inspekcijama i osim tih kazni što se pišu, dalje su nam ruke vezane i tu se 

osim toga nažalost ne može napraviti ništa. Naglasio je da sve što se može napraviti se radi po 
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tom pitanju. Kad je u pitanju jedna takva osoba koja nije baš najnormalnija kada se radi tako 

nešto onda se dalje na žalost ne može napraviti ništa. 

 Vijećnik Edgar Skračić je komentirao kako je osoba koja tako nešto radi možda i nije 

normalna ali onda i Općina ispada jalova kada to dozvoljava.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je Općina tu napravila sve što je u 

njezinim ovlastima, piše kazne i uputila je prijave nadležnim državnim službama i inspekcijama 

koje bi trebale reagirati te dodao da su građevinska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša su pod 

državom, a ne općinom.  

Konstatira se da je sjednici pristupio vijećnik Valerijo Bračanov u 17:20 sati te je 

sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je procjenjujući odokativnom metodom i uspoređujući sa 

sustavom prostornih jedinica može se primijetiti da se na području Općine Tisno grade mnogi 

objekti koji nemaju građevinsku dozvolu ili su u početcima gradnje ili su u već dosta 

uznapredovalim radovima. Jedini koji tu nešto mogu napraviti su građevinske inspekcije i 

Općina bi trebala krenuti s prijavama. Naime, na sustavu prostornih jedinica kada se gugla i 

upišu brojevi vidi se kako su predmeti u obradi što bi značilo da je netko zatražio papire, ali  

nije dobio građevinsku dozvolu. Sugerira da se to malo pobliže razmotri od strane komunalnog 

redarstva i pročelnika kako bi se ustvrdile činjenice na terenu. Ističe da je prosto nevjerojatno 

da domaći mladi  ljudi čekaju godinama papire za gradnju kuća, a netko izvana jednostavno 

dođe i počne graditi bez papira i bez straha. Upoznat je dobro koliko je teško komunicirati s 

građevinskom inspekcijom, ali smatra da im barem treba dosađivati i prijavljivati bespravne 

gradnje. Dodao je da će ti investitori  u konačnici vjerojatno i dobiti građevinsku dozvolu, ali 

kao što se zna čak se ni iskopi ne smiju raditi bez građevinske dozvole, a kamoli gradnja objekta. 

             Konstatira se da je sjednici pristupio vijećnik Karlo Klarin u 17:25 sati te je na sjednici 

nazočno trinaest od trinaest vijećnika.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako s obzirom da je vijećnik Ivan Klarin 

bio načelnik općine 12 godina svjestan je činjenice da je i za vrijeme njegovih mandata bilo 

jednakih problema i jednakih pitanja i da se taj problem i dalje nastavlja ponavljati. Općinske 

službe prijavljuju sve te ilegalne gradnje o kojima imaju saznanja, ali također i građani mogu 

prijaviti ilegalnu gradnju i na taj način zaobići jednu stepenicu odnosno prijaviti direktno, a ne 

Općini pa da onda Općina onda prijavljuje, time se skraćuje postupak i ne ide se iz druge u treću 

ruku prijave. Kazao je dalje kako je veliki problem u Županiji gdje je dosta usko grlo i veliki je 

udar i grdanja novih objekata. Trenutno iz Općine Tisno u Županiji stoji 350 predmeta koji su 

obradi, iz Općine Murter-Kornati oko 320 predmeta, iz Općine Pirovac oko 300 i Općine 

Tribunj oko 200 predmeta, odnosno, samo ova strana Županije bez grada Vodica ima oko 1000 

predmeta koji stoje i ne rješavaju se. Općina Tisno već sada sufinancira plaću jedne osobe u 

Županiji, dok ostale Općine u okolici pol. Kako bi se sve to ubrzalo postoje razgovori  kako bi 

Općina Tisno sufinancirala još pola jedne plaće, dodao je i iako su uvjeti rada u tim uredima u 

Županiji su katastrofalni jer uredi u kojima rade osobe koje izdaju dozvole više nalikuju nekim 

skladištima, a ne uredima za prostorno uređenje. Kalkulacija nekog investitora koji ulaže 

milijune u neki objekt, angažira arhitekta koji je proučio prostorni plan, napravio projekt i 

predao ga u Županiju gdje to jednostavno sporo ide, stoga je za pretpostaviti  da se oni odluče 

početi s gradnjom dok čekaju dozvolu kako bi bili korak ispred, plate nekakvu kaznu i na kraju 

kada Županija izda dozvolu, izdaje je prema tom projektu koji  su već predali. Smatra je je 

njihova kalkulacija da im je bolje plati kaznu od 50.000,00 kn pa graditi bez dozvole ili čekati 

dvije, tri ili pet godina da dobiju dozvolu. Naglasio je kako je situacija u svakom slučaju zaista 

tragična. Općina Tisno prijavljuje sve što primijeti i savjetuje da se svatko prijavi ako nešto 

primijeti ili Općini koja će onda prijaviti inspekciji ili direktno građevinskoj inspekciji, te 

zaključno dodao da se zaista nažalost više od prijave inspekciji ne može napraviti.  

 Vijećnik Edgar Skračić nadovezao se na temu s prošle sjednice vezanu uz pitanje 

peticije protiv gradnje marine u Tisnom te kazao da je ispalo je da se to nekako na brzinu 
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napravilo pa nije zadovoljan ni sa svojim glasovanje po tom pitanju iako zna da njegov jedan 

glas i da je bio suzdržan ne bi ništa promijenio. Kazao je kako je ta je stavka došla u zadnji tren 

i bila je naknadno ubačena u dnevni red i nije bilo baš vremena za pripremu i dobivanje 

informacija. Predložio je da se izbjegava maksimalno to stavljanje na dnevni red točaka u zadnji 

tren, jer i onako se redovni dnevni red dobije dosta kasno odnosno tri radna dana prije sjednice. 

Smatra da normalno bi bilo da svi u Tisnom podržavaju marinu koja bi bila žila kucavica mjesta. 

Samim time zapitao se kako to onda da ima ljudi u mjestu koji su protiv te vidio da postoji 

problem nekih ljudi koji tamo drže svoje brodove i koji će tamo ostati bez svojeg veza, stoga 

smatra da se trebalo o tome malo razmisliti. Ne se žuriti s projektom i idejom napraviti ćemo 

200 vezova već razmišljati na način da se zadovolje ljudi koji će time nešto i izgubiti. I inače 

bi se trebalo u projekte upuštati dosta opreznije, jer ne  kaže se uzalud tri puta mjeri jednom 

sijeci. Dakle ti komunalni vezovi su problem, stoga bi najbolje bi bilo kada bi se to moglo 

kombinirano izvesti komercijalni i komunalni vezovi.  

 Drugo pitanje vijećnik Edgar Skračić postavio je u vezi betinske plaže glede koje je 

kazao da mu je čudno bilo kako se ta plaža počela graditi baš u vrijeme izbora odnosno dosta 

kasno za sezonu. Smatrao je da je to više nekakav propagandni potez da dobiti glasove. 

Međutim dogodilo se to da je najprije krenulo s vandalizmom. Srušena je riva koja je uspjela 

opstati nakon što su nekoliko riva srušili Titovi komunisti poslije rata, a onda su došli drugi 

Milanovićevi komunisti pa srušili i tu rivu. Kazao je dalje da nije bio upoznat s dizajnom te 

plaže pa je smatrao da će to možda biti i dobro i da će napraviti nova još ljepša, ali u stvari na 

kraju je ispalo da su na toj plaži novci potrošeni bez veze. On koji je iz Betine ne bi na tu plažu 

potrošio možda 200.000,00 kuna i to 50.000,00 kn za beton i 50.000,00 do 100.000,00 kn na tu 

rivu te kupio suncobrane i plaža bi bila odlična. A što se u stvari napravilo. Najprije su došli 

veliki skupi strojevi i sve porušili, a nakon toga sve betonirali. Naglasio je da  se taj jako skupi 

projekt radio u vrijeme kada je Općina bila u jako velikom dugu, novci su potrošeni bez veze, 

sve je zacementirano i onda su se sada ove godine na tom cementu počele rupe kopati, dakle 

dupli posao. Zabrinut je da je tih 1.000.000,00 kuna za betinsku plažu apsolutno bespotrebno 

jer se  za popravak te plaže moglo potrošiti 200.000,00 kuna, a ostatak se mogao potrošiti na 

izgradnju lukobrana ili uređenje Varoši ili neke druge projekte.  

 Vijećnik Edgar Skračić iskoristio je priliku postaviti pitanje s obzirom da je do njega 

došla informacija da se neki ljudi iz Općine okupljaju kod Juna u Jezerima oko 11:00 sati kada 

je radno vrijeme kada bi trebali biti koncentrirani kako da se dobiju lukobrani, lučice i tako 

dalje te da tu dolazi do tih nekih sastanaka u kafiću i da ti sastanci traju do ponoći te da čak ima 

i alkoholiziranog stanja što nije baš primjereno. Zna da to nije neko veliko čudo na otoku 

Murteru, zna  da time neće puno postići što to sve govori, ali sve ga to skupa podsjeća na seriju 

Naše malo misto i gradonačelnika iz Malog mista. Mora priznati da se za vrijeme starog 

načelnika u sva tri mandata tako nešto nikada nije čulo.  Koliko zna to nije bio izoliran slučaj. 

Prije svega njegova zabrinutost je zbog radnog vremena koje treba iskoristi za trčati u Županiju 

i iskoristi rasno vrijeme maksimalno.  

 Kristijan Jareb, općinski  načelnik na prvo pitanje je odgovorio kako marina u Tisnom 

nije ideja koja traje 2 dana već ideja koja traje jako dugo te je predviđena u  Županijskom planu 

jako dugo. Pojasnio je dalje, da je osoba koja je pokrenula peticiju protiv marine je bila u 

komisiji u bivšoj državi i to za izgradnju marine, ali tada nije živjela na lokaciji gdje sada živi, 

tada mu nije smetala ali sada mu smeta jer netko očigledno tamo ima neke vezove vjerojatno 

ilegalne koje možda netko i naplaćuje, možda. Da se ta peticija koja je kako kaže vijećnik 

Skračić stigla u zadnji tren, prihvatila, marina se ne bi mogla maknuti iz Županijskog plana jer 

se zahtjeva promjena Županijskog plana i onda bi zahtijevalo izmjenu prostornog plana. Kazao 

je dalje da je peticija dana na znanje vijećnicima kako ne bi ispalo da se nešto skriva i ona je 

odbijena jednoglasno. Naglašava da ta peticija nije stavljena na dnevni red iz razloga da bi se 

njome mijenjao prostorni plan već se razgovaralo o nečemu što je u prostornom planu već 40 

godina, te dodao da je ta osoba koja je sada zabrinuta, bila jedan od inicijatora te marine. Kazao 
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je da može donekle razumjeti vijećnika Skračića,  ali također ga je zamolio da malo razmisli 

tko je skupljao peticiju i iz kojeg razloga i postoji li tu privatni interes ili interes lokalne 

zajednice.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  na drugo pitanje vezano uz plažu u Betini odgovorio 

je kako je projekt plaže u Betini započeo prije nego što je on postao načelnik i to sa nekim 

projektom koji je projektirala neka stručna osoba, pravo ili krivo, o tome ne može govoriti jer 

nije stručna osoba, te kazao da ako je vijećnik Skračić možda  arhitekt onda može govoriti o 

tome da je to krivo napravljeno, ali on nije stoga ne može detalje. Dakle netko je stručan to 

projektirao i uloženi su ozbiljni novci u betonske radove, a vijećnik Skračić je živio u Australiji 

gdje se kuće rade od drva i daske pa ih vjetar odnese, s druge strane u Hrvatskoj se gradi 

betonom i kamenom pa  za primjer kampanel u Tisnom stoji već 300 godina. Stoga smatra da 

bi se o komentarima ljudi iz Australije o način gradnje dalo bi se dosta diskutirati. Dalje ej 

kazao kako je kod izgradnje plaže u Betini postojao je stručni nadzor koji ima sve važeće 

licence, a on je osoba koja vjeruje osobama koje posjeduju stručne licence. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  na treće pitanje vijećnika Edgara Skračića odgovorio 

je kako je radno vrijeme načelnika 24:00 sata na dan 365 dana u godini, te načelnik nema radno 

vrijeme već dužnosti. Što se tiče druženja, druži se popije se koje pivo, priča se i riješe se neki 

problemi. Zna da vijećniku Edgaru Skračiću alkohol smeta iz razloga kako bi nadživio svoju 

ženu koja živi u Australiji i kako bi onda dobio kuću u Australiji, razumije i njegov zdravi način 

života iz razloga da bi imao neku privatnu korist. Njemu osobno prijateljstvo i druženje s 

prijateljima je jako bitno i to mu nitko neće oduzeti, pod cijenu da više ne bude načelnik.   

 Vijećnik Ivan Klarin kao bivši načelnik za čijeg mandata je krenuo projekt plaže u Betini 

je rekao kao je ta plaža bila kamen spoticanja kroz prošle sazive vijeća gdje su također bili 

vijećnici iz Betine i mjesni odbor Betina. Kazao je dalje da je ta je plaža bila puna rupa, užasno 

devastirana, borovi su počeli padati te dobro da nitko nije stradao,  bilo je dosta stvari koje su 

bile problematične za tu plažu. Pita se zašto pred lokalne izbore, ali s obzirom da je 2020. godina 

bila godina pandemije i kaotična iz više razloga, a s obzirom da su tada stigla sredstva Šibensko-

kninske županije za uređenje pomorskog dobra odlučilo se da se ide u izgradnju te plaže tada. 

Dodao je da je istina je da se hvatala perioda izbora i čak se produžila i kod primopredaje vlasti 

i kasnije je načelnik Kristijan Jareb završio gradnju. Geodetskim snimkom može se vidjeti kako 

je plaža povećana za sigurno nekakvih 50% i tu se govori onda o tom betonskom dijelu koji je 

takav kakav je, naime taj dio je i  prije je bio takav samo što su onda djeca i ljudi padali i pisali 

tužbe Općini i prijetili da će tužiti Općinu s obzirom na stanje. U koliko postoje sumnje u 

financije projekta, neka se podnese kaznena prijava i neka dođu stručne službe to ispitati, ali 

smatra kako to nije upitno već je oko plaže u Betini postoji drugi problem o tome sviđa li ona 

nekome ili ne stvar je ljudi i različitih mišljenja, stoga smatra da bi najbolje bi bilo pričekati 

drugu fazu opremanja plaže, suncobrane, parkove, tuševe i sve ostalo pa neka se onda vidi kako 

će izgledati. Projekt je napravio ovlašteni projektant i radove je nadzirao ovlašteni nadzor te 

smatra da načelnik nije taj koji treba ulaziti u te radove jer to čine stručne osobe. Rekao je kako 

i arhitekt Niko Bašić je vrijeme kada se rušila ta riva bio na rivi i komentirao kako se napokon 

riješilo tog mula i dobila jedna obalna crta. Glavni problem te plaže je političke prirode iz 

razloga jer jedna osoba u Betini više ne može bespravno s tog mula spuštati brodove u more i 

naplaćivati na crno. Kada se odlučilo srušiti taj mul onda su se počele pojavljivati priče kako 

ide pijesak pa će pijesak napuniti kuće, kao da se nalazi u sahari i na kraju se naravno od toga 

nije dogodilo ništa. Sve je to potencirano od  strane jedne osobe, vijećniku Skračiću politički 

bliske, što je legitimno, ali po njegovom mišljenju kada se završi druga faza opremanja plaže 

onda se tek konkretno može razgovarati o toj plaži. Na projektima na kojima je radio kao 

načelnik i dan danas vidi i puno prednosti i mana i danas bi neke stvari možda napravio 

drugačije, ali ne može se oteti dojmu da je sve to zbog jedne osobe koja je na tom mulu privatno 

spuštala brodove i naplaćivala na crno.  
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 Kristijan Jareb, općinski načelnik nadovezao se i rekao na to da što se ciljalo na vrijeme 

kada se ta plaža krenula raditi za vrijeme pred izbore, više je štetilo, te dodao da se uložio veliki 

novac i radilo se kvalitetno te je za sljedećih 100 godina ta plaža je sigurna. Što se tiče rive, riva 

se uvijek može napraviti ponovno.  

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

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

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

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za 

2021.godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Marko Barin Turica, direktor trgovačkog društva Ježinac 

d.o.o. te je kazao kako je sve vidljivo u materijalima koji su dostavljeni vijećnicima i pojasnio 

kako je ukupni prihod društva je iznosio 7.281.077,00 kn, koji prihodi su najviše od odvoza 

otpada što je i primarno zanimanje društva zatim prihodi od parkinga i prihodi od održavanja 

javnih površina i zelenih površina te još neki građevinski radovi koje društvo odrađuje 

privatnim i pravnim osobama na području Općine. Ukupni rashodi društva u 2021. godini  

iznose 6.963.789,00 kn i ti rashodi se najviše odnose na troškove zaposlenika te materijalne 

troškove, što se naravno sve odnosi na prošlu godinu kada je raspon cijene goriva bio između 

10 i 11 kuna. Dalje je kazao kako su svi svjesni da se ta cijena goriva u ovoj godini  povećana 

i to dosta, a i cijena materijala se znatno povećala, stoga će u 2022. godini to biti znato viša 

stavka.  Istaknuo je kako je ukupni dobitak nakon poslovne godine je 291.887,00 kn, nakon 

plaćanja poreza na dobit u iznosu od 38.150,00 kn rezultat poslovanja je dobit razdoblja u 

iznosu od 253.737,00 kn te je zaključno kazao kako se u razgovoru i sa vijećnicima i sa 

stanovnicima Općine Tisno trude se napraviti najviše što mogu.  

Vijećnika Edgara Skračića zanimalo je što će biti s tih 253.000,00 kuna dobiti. 

Marko Barin Turica, direktor Ježinca d.o.o.,  odgovorio je kako se taj novac neće knjižiti 

na povećanje kapitala već će se knjižiti na povećanje gubitka za buduće razdoblje, dakle oni 

ostaju u firmi samo je stvar knjiženja.  

 Vijećnik Jere Pavić rekao je kako je primijetio da kroz Tisno i Jezera prolazi mali stroj 

za čišćenje ulica dok ga u Betini nikada nije vidio.  

 Marko Barin Turica, direktor Ježinac d.o.o. odgovorio je kako je nedavno bila 

prezentacija takvog sličnog stroja  koji bi se nabavio za Betinu, zbog raširenosti Betine bila je 

razmatrana kupnja stroja i kao što je bilo u javnoj nabavi do vrijednosti iznosa stroja od pola 

milijuna kuna, stroj koje je prezentiran je bio prihvatljiv i dobar i ideja je bila da se taj stroj 

može koristiti u Jezerima i Betini, što je značilo da mora imati dobru mobilnost. Cijena tog 

prezentiranog stroja bila je oko  250.000,00 kn plus pdv. Postojala je mogućnost kupnje tog 

demo stroja, međutim firma koja ga prodaje nije pristala na njihove uvjete, a oni nisu htjeli 

prihvatiti uvjete prodavača s obzirom da smatraju da se za nešto kupljeno pogotovo u tom iznosi 

mora onda osigurati garancija, što tu nije bio slučaj te je doda da ako se prodaje stroj u koji se 

vjeruje onda treba postojati garantni rok.  
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 Vijećnik Edgar Skračić nadovezao se i rekao da najekonomičnije rješenje za Betinu što 

se tiče stroja da se napravi sporazum s Općinom Murter-Kornati jer oni imaju jako dobar stroj 

i taj stroj je u stanju da očisti i Betinu, te ne vidi razloga zašto bi se trošilo pola milijuna kuna 

na novi stroj ako bi se mogao postići dogovor s Murterom.  

  Marko Barin Turica, direktor Ježinca d.o.o. odgovorio je kao što je već ranije rekao taj 

stroj ne bi bio namijenjen samo za Betinu već bi pokrivao i ostala mjesta u Općini Tisno, naime, 

putna brzina tog stroja je između 20 i 25 km na sat. Kada se vršio test tog stroja, na cesti su se 

stvorile određene gužve, a to je bilo krajem veljače i početkom ožujka, stoga ljeti to 

jednostavno, s obzirom na gustoću prometa, ne bi bilo prihvatljivo. 

 Općinski načelnik Kristijan Jareb ispravio je vijećnika Skračića i rekao kao Općina 

Murter-Kornati nema svoj stroj već ga ima komunalno poduzeće Murtela.  

 Vijećnik Edgar Skračić ispričao se jer je pogriješio rekavši Općinu Murter-Kornati 

umjesto komunalnog poduzeća Murtela iako je na njih i mislio te ponovio kako bi zbog 

zemljopisnog položaja Betine lakše bilo kada bi taj stroj iz Murtera dolazio u Betinu nego iz 

Jezera u Betini te kako smatra da bi se trebao pokušati napraviti dogovor s Murtelom.  

 Marko Barin Turica, direktor Ježinca d.o.o. rekao je kako postoje i veći i brži strojevi, 

ali koji nisu prihvatljivi jer topografija ulica u Betini je takva da taj veći stroj kroz ulice u Betini 

ne bi mogao prolaziti, u svakom slučaju radi se na tome da se nađe najbolje rješenje.  

 Daljnjih pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na 

glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne 

djelatnosti za 2021. godinu 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta 

s naplatom na području Općine Tisno 

 

Marko Barin Turica, direktor Ježinca d.o.o. obrazložio je kako se tu radi o zonama 1. i 

2. parkinga u Tisnom gdje se zona 2. povećava za prostor dvorišta ispred crkve sv. Duha u 

Tisnom,  naime župnik je dobio sudsku presudu da je sve u prostoru 1/1 te zbog uređenja tog 

parkirnog prostora povećava se parking prostor. 

 Pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području 

Općine Tisno 

 

 Predsjednik vijeća zamolio je vijećnike da sada zbog obaveza dopuste izlaganje 

ravnatelju ustanove Sportski objekti Općine Tisno što su vijećnici jednoglasno prihvatili. 

 

Točka 13. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno 

za 2021.godinu 

 

 Igor Stegić, ravnatelj javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno rekao je kako u 

izvješću koje je  predano vijećnicima u materijalima pišu svi podaci te se osvrnuo na rad 
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sportske dvorane, gdje nažalost zbog korone i svih tih protokola nije bilo puno aktivnosti, ali 

odrađeno je u svakom terminu kada se moglo maksimalno. Što se tiče financiranja prošle godine 

kazao je kako su u 100% iznosu bili financirani od strane Općine Tisno i nisu imali svojih 

prihoda, što se i vidi iz izvješća, te je istaknuo da će se i to od ove godine  promijeniti s obzirom 

da postoji suradnja s klubovima i da je dogovoren novi način financiranja dvorane odnosno za 

plaćanje korištenja iste. Što se tiče planova kazao je kako ima dosta planova programa i u samoj 

dvorani i ulaganja u objekte, ali o tome će se pričati kad sve to dođe na red. U koliko netko ima 

pitanja vezanih uz izvješće, stoji na raspolaganju za odgovor.  

 Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  javne ustanove 

 Sportski objekti Općine Tisno za 2021.godinu 

 

Točka 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 

2021.godinu, 

 

 Joško Perina, direktor društva Prisliga d.o.o. obrazložio je kako je društvo u prošloj 

godini ostvarilo ukupan prihod  u iznosu od 3.045.940,00 kn što je značajan iznos s obzirom da 

se godinu prije taj broj kretao oko 1,5 milijuna kuna, rashod je također porastao i  iznosio 

2.984.885,00 kn što na kraju čini 61.055,00 kn dobiti tekuće godine nakon oporezivanja. Kazao 

je kako su noćenja za porasla za 10000 u usporedbi s prošlom godinom tako da smatra kako je 

godina bila dobra.  

 Vijećnik Jere Pavić rekao je kako i to nije neka značajna dobit za tako dobru godinu. 

Joško Perina, direktor Prisliga d.o.o.  rekao je kako je to iz razloga jer je u toj godini 

pokriven i gubitak od prijašnjih godina koji je bio u iznosu nešto većem od pola milijuna kuna, 

što je sve pokriveno iz tekućeg poslovanja.  

 

 Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su s 11 (jedanaest) glasova „za“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa usvojili  

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2021.godinu  

 

Točka 5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 

2021.godinu 

 

Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica Tisno, obrazložila je kako je sve 

podneseno u materijalima vijećnicima te kako je 2021. godina bila dosta teška s obzirom na 

pandemiju i sve ostalo, ali je na kraju privedena kraju pozitivno, te je dodala da koliko nekog 

nešto zanima ona stoji na raspolaganju za odgovor.  

 Vijećnik Ivan Klarin postavio je pitanje koji je omjer financiranja od strane Općine 

Murter-Kornati i od strane Općine Tisno.  

 Ravnateljica Petra Kranjac odgovorila je kako se tu radi o omjeru 1/3 Općina Murter-

Kornati i 2/3 Općina Tisno. 
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 Vijećnik Ivan Klarin pitao je radi li se taj omjer s obzirom na broj djece ili na broj 

stanovnika. 

 Petra Kranjac, ravnateljica odgovorila je kako se tu radi prema broju djece koja pohađaju 

vrtiće, točnije  po djetetu koje polazi vrtić i onda tako negdje taj omjer ispadne, međutim ta 

brojka će biti i malo veća jer je Murter jedno vrijeme imao stagnaciju u natalitetu, dok sada 

Murter ponovno ima natalitet kao i što je imao prije i naravno onda će se i taj postotak u udjelu 

financiranja povećati. 

 Vijećnik Ivan Klarin postavio je pitanje ravnateljici jesu li  sva djeca s područja Općine 

Tisno upala u sve grupe odnosno programe vrtića.  

 Petra Kranjac, ravnateljica je kazala kako je  pretpostavila je da će joj to pitanje biti 

postavljeno te je donijela liste upisa u pedagošku godinu 2022/2023 te pojasnila kako u vrtiće 

u Općini Tisno nisu upisana djeca koja nemaju navršenih godinu dana što i je prema pravilniku 

o upisima i mjerilima, kako se dogodio veliki porast nataliteta i u Jezerima i u Tisnom sve su 

grupe nakrcane preko pedagoškog standarda, naime, svugdje je po dvoje do troje djece više 

nego što je to propisano pedagoškim standardom. Ostala su vani djeca koja nemaju još 

navršenih godinu dana, pa za primjer dijete koje navršava godinu dana 31. prosinca nije 

upisano, dok je ukupno s područja općine Tisno samo jedno dijete ostalo ne upisano. Razmatrat 

će se i u budućnosti ako se oslobodi mjesto, imat će se svakako u vidu. Uvijek se govori to je 

još samo jedno, međutim već se išlo dosta preko broja i onda to više nije jedno nego petero 

djece.  

 Vijećnik Edgar Skračić postavio je pitanje ravnateljici ima li vrtić sve zaposlenike 

upisane u skladu s pravilnikom.  

 Petra Kranjac, ravnateljica odgovorila je da naravno da ima, a na današnjem dnevnom 

redu nalazi se i točka vezana uz prijedlog Pravilnika koju će vijećnici kasnije razmatrati i nada 

se izglasati, s obzirom da je postojeći Pravilnik bio dosta star, ide novi prijedlog Pravilnika, 

također s obzirom da postoje privremena radna mjesta koja su formirana po projektu, a postoje 

i nova radna mjesta koja su uvedena.  

 

 Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na 

glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  javne ustanove 

 Dječji vrtić Spužvica  za 2021.godinu  

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Dječji vrtić Spužvica 

 

 Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica obrazložila je kako je izmijenjen 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno i to 

iz razloga jer su uvedena nova radna mjesta, a ujedno je bila i izmjena i dopuna Pravilnika o 

radu na prošlog sjednici općinskog vijeća, gdje su uvedena nova radna mjesta koja nisu bila u 

Pravilniku iz 2008. godine. Prema Zakonu o predškolskom odgoju moraju svi akti biti ispravni 

i morao se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu izmijeniti i zbog radnih mjesta i kvalifikacijama i 

koje škole određena mjesta trebaju imati da bude sve sukladno Pravilniku o radu. 

 Vijećnik Edgar Skračić postavio je pitanje u vezi profesora stranog jezika čuju se 

nekakve priče da je izabrana osoba koja nije profesor stranog jezika po struci i navodno da se 
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u natječaju nitko drugi nije javio te dodao kako je to jako lijepo radno vrijeme 4 sata i plaća 

4.000,00 kn, a problem je i da se tu radi o prijatelju jednog vijećnika i smatra kako tu postoji 

nekakva vrsta sukoba interesa.  

 Petra Kranjac, ravnateljica odgovorila je vijećniku Edgaru Skračiću da u svako doba 

može doći kod nje i pregledati natječajnu dokumentaciju koja je provedena i provedena su 

ispitivanja te se  može  pregledati stručna sprema osobe koja je zaposlena, te ne zna na koga 

točno vijećnik Edgar Skračić cilja, na profesora engleskog ili talijanskog.  

 Vijećnik Edgar Skračić odgovorio je na Marka Jovića profesora engleskog jezika. 

 Petra Kranjac, ravnateljica odgovorila je kako profesor engleskog jezika Marko Jović 

ima diplomu povijesti umjetnosti i engleskog jezika i ne vidi što je tu sporno te pojasnila da su 

svi natječaji  provedeni sukladno zakonu jer da se zaposli kuhar na mjestu profesora jezika ne 

bi se mogla dobiti sredstva iz projekta.  

 Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako je onda očigledno do njega stigla kriva 

informacija.  

Daljnjih pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio 

na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

javne ustanove Dječji vrtić Spužvica 

 

 S obzirom da je ravnateljica ustanove Dom za starije osobe Tisno unaprijed najavila 

moguće kašnjenje na sjednicu, predsjednik vijeća predložio je da se nastavi dalje s dnevnim 

redom, a da ravnateljica svoje točke obrazloži kada stigne, što su vijećnici jednoglasno 

prihvatili.  

 

Točka 9. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica 

Tisno za 2021.godinu 

 

 Marijana Pavić, pročelnica izvijestila je vijećnike kako je Silvija Ćurić, ravnateljica 

ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno na oporavku poslije operacije zbog čega nije u 

mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici.  

 Predsjednik vijeća pitao je vijećnike smatraju li da su im za glasovanje dovoljni 

priloženi materijali izvješća koje je dosta opširno ili žele odgoditi točku dnevnog reda za 

slijedeću sjednicu na kojoj će obrazloženje dati ravnateljica.  

 Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje zaključak da se o predloženoj točki dnevnog 

reda pristupi glasovanju što su vijećnici usvojili sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i  1 (jednim) 

glasom „protiv“.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje a vijećnici su s 12 (dvanaest) glasova „za“ i 

1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  javne ustanove Narodna knjižnica i 

čitaonica Tisno za 2021.godinu  

 

Točka 10. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje za 2021.godinu 
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  Kate Šikić-Čubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje obrazložila je 

kako je izvješće dosta iscrpno pa će samo u kratkim crtama opisati što se sve radilo prošle 

godine. Projekt za koji su dobili sredstva preko Lagura od EU fonda i kroz koji su obnovili 

gajetu i koja je sada u funkciji njihovog vanjskog muzeja, interpretirala se i stara jezgra i upravo 

će se te table postaviti, provodila se i redovna djelatnost, što se tiče sredstava nisu se još vratili 

na razinu pred koronske godine s obzirom da im je nedostajala predsezona i školske grupe što 

predstavlja tu razliku od nekakvih 40-ak tisuća kuna u odnosu na 2019. godinu. Što se tiče 

financijskog prihoda pozajmica sve je vraćeno u veljači kada su prispjela sredstva po tom 

projektu, te je dodala da za  sva dodatna pitanja stoji na raspolaganju.   

 

Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje za 2021.godinu  

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o davanu prethodne suglasnosti na Odluku o početku postupka 

jednostavne nabave i objavljivanje Poziva za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne 

nabave Muzeju betinske drvene brodogradnje 

 

 Kate Šikić-Čubrić, ravnateljica ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

obrazložila je kako se od 3. do 5 lipnja u Betini se odvija Sajam tradicijske betinske drvene 

brodogradnje te je iskoristila priliku da pozove sve vijećnike na sajam, te dodala da za tu 

prigodu postoji jednostavna nabava za opremu, šatore, podloge i sve ostalo potrebno. Prag 

dozvole Muzeja betinske drvene brodogradnje do koje može sam raspolagati je do 20.000,00 

kn, a za sve preko tog iznosa mora se dobiti odobrenje Općinskog vijeća.  

 

Pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o davanu prethodne suglasnosti na Odluku o početku postupka jednostavne nabave i 

objavljivanje Poziva za prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave Muzeju betinske 

drvene brodogradnje 

 

Točka 12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izradu narudžbenice po ponudi 

24 d.o.o. Muzeju betinske drvene brodogradnje 

 

 Kate Šikić- Čubrić, ravnateljica ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje, 

obrazložila je kako se tu također radi o sajmu i financiranju projekta, a portal 24 sata je 

najčitaniji portal u Hrvatskoj te su se iz tog razloga kod njih odlučili tražiti ponudu za 

oglašavanje.  

 

Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 
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ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na izradu narudžbenice po ponudi 24 d.o.o.  

Muzeju betinske drvene brodogradnje 

 

Točka 7. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 

2021.godinu 

 

 Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice Doma za starije osobe Tisno,  najprije se ispričala 

na kašnjenju te obrazložila kako su ukupni prihodi u poslovanju u 2021. godinu iznosili 2 

milijuna kuna, ukupni rashodi iznose 1.937.000,00 kn što ukupno sa ostvarenim rashodima za 

nefinancijsku imovinu u iznosu od 54.000,00 kuna daje ukupan rezultat ostvarenih rashoda za 

2021. godinu u iznosu od 1.992.000,00 kn. U 2021. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja 

od 11.310,00 kn, preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja iznosi 4.787,00 

kn što sa ostvarenim viškom prihoda iz 2021. godine od 11.310,00 kn čini ukupan ostvareni 

financijski višak prihoda u 2021. godini od 6.523,00 kn, taj višak prenosi se u 2022. godinu.  

 

 Pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove  

Dom za starije osobe Tisno za 2021.godinu  

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o visini cijena socijalnih usluga u javnoj ustanovi Dom za starije 

osobe Tisno 

 

 Marijana Pavić, pročelnica obrazložila je kako je se sukladno važećim općim aktima 

radi o odluci koju donosi Općinsko vijeće  ali na prijedlog upravnog vijeća ustanove koja ipak 

bolje zna kako se kreću cijene smještaja, hrane, režija i drugog materijala potrebnog 

korisnicima.   

Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice je  obrazložila kako je dana 22. ožujka 2022. godine 

na 21. sjednici Upravnog vijeća javne ustanove Dom za starije osobe Tisno donesena odluka o 

povećanju cijena socijalnih usluga smještaja i cijena toplog obroka  odnosno ručka, odluka je 

donesena na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, Pravilnika o minimalnim uvjetima za  pružanje 

socijalnih usluga, Odluke o osnivanju Doma i Statuta Doma.  Smatra da je važno napomenuti 

da se od dana osnivanja odnosno od 2015. godine odnosno od kada je Dom krenuo sa radom, 

utvrđena cijena smještaja se nije mijenjala te dodala da su svi svjesni činjenice da su se cijene 

svega od 2015. godine mijenjale pogotovo energenata struja, voda plin, komunalne naknade i 

odvoza smeća, povećane su cijene redovitog održavanja opreme i servisa, a servise su obvezni 

provoditi što se odnosi na dizalo, vatrodojavu, kuhinjske aparate i slično. Istaknula je kako je 

povećanje cijene hrane također je velika stavka. Zbog svega navedenog kako bi se održala 

određena kvaliteta usluge koju Dom pruža svojim korisnicima Upravno vijeće je na svojoj 

sjednici donijelo odluku o povećanju cijene navedenih dviju usluga i to u iznosima od najviše 

17%. Nadalje treba reći da prihvaćene cijene usluga prema korisnicima prate cijene i u drugim 

ustanovama na istom području. U koliko vijećnici prihvate ovu Odluku ista bi stupila na snagu 

1. srpnja, a koja bi nadalje osiguravala kvalitetno pružanje svojih usluga i opravdavala svoje 
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postojanje na obostrano zadovoljstvo vlasnika i osnivača s jedne strane i korisnika usluga i 

članova njihovih obitelji s druge strane.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako nažalost povećanje cijena u svim 

segmentima življenja, materijala, hrane, energenata i svega ostalog koje su osnova za rad svih 

ustanova i firmi nažalost su potrebe povećanja cijena kako bi se te usluge održale te je kazao 

kako je Cvjetni Dom u Šibeniku čiji je osnivač Županija također povisio cijene i to oko 30%. S 

obzirom da je Dom za starije osobe Tisno jedan od poželjnijih domova u Županiji i ako se želi 

održati kvaliteta usluge jednostavno se mora ići na ta povećanja cijena te je upozorio da ukoliko 

se Odluka ne prihvati, u tom slučaju tu razliku morati će pokrivati Općina, a već sada davanja 

Općine nisu baš mala. Nakraju je zaključno kazao kako se svakom slučaju  radi o korigiranju 

cijena u toku s inflacijom koja je u tijeku.  

 Smiljana Kovačev, ravnateljica  rekla je kako je cijena najjeftinijeg smještaja u 

Cvjetnom domu Šibenik oko 4.500,00 kuna, što znači trokrevetna soba bez balkona, a možda 

je upitan i wc, dok bi se u Domu Tisno cijene kretale od 3.500,00 do 4.300,00 kn s obzirom na 

količinu usluge odnosno da li je korisnik pokretan ili nepokretan i o obimu usluge koja mu se 

pruža.  

 Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o visini cijena socijalnih usluga u javnoj ustanovi Dom za starije osobe Tisno 

 

Točka 14. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2021.godinu 

 

 Zvonimir Čorkalo, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno obrazložio je 

kako je godina bila relativno mirna što se tiče požarnih intervencija, na području Općine Tisno 

bilo je 37 intervencija, izvan Općine Tisno područje Vodica i Šibenika 2 odnosno 3 i na 

području Općine Murter-Kornati 11 intervencija.  Kazao je kako je početak godine obilježio 

potres u Sisačko-moslavačkoj županiji i mnogo je ljudi otišlo pomoći u Petrinju za koju se 

sakupljala i humanitarna pomoć, što je jedno iskustvo s obzirom da nisu imali takvih 

intervencija do sada. Sama sezona kao sezona prošla je mirno bez nekih većih požara, bilo je tu 

organizirano i europsko natjecanje FireFit Europa. Što se financija tiče ukupni prihodi su bili 

930.000,00 kn, glavni financijer je Općina Tisno u iznosu od 550.000,00 kn, a ostatak je od 

donacija iz Republike Hrvatske. oni pokrivaju pola bruto plaće sezonaca, određeno financiranje 

za kupnju specifične opreme te ostalo što je došlo od sklopljenih ugovora s Nacionalnim 

parkom Kornati, Kampovima i raznim uslugama tipa sječe drva i slično od čega se skupilo oko 

120.000,00 kuna i u bilanci je također provedena donacija Europske unije preko Ministarstva 

poljoprivrede dobiveno je novo kombi vozilo vrijednosti 180.000,00 kuna, nakon rashoda, na 

računu je na kraju ostalo 23.000,00 kuna da se odmah u prvom mjesecu mogu pokriti plaće 

kako ne bi bilo zaostataka. Kazao je dalje kako je najviše ukupno išlo na plaće zaposlenika i 

sezonaca ukupno 500.000,00 kuna, ostatak je gorivo i organizacija tog vatrogasnog natjecanja.  

Pojasnio je kako Vatrogasna zajednica prosljeđuje novac za sezonce, a što se tiče Murtera 

potpisan je Ugovor između Vatrogasne zajednice i Murtera. Po novom Zakonu o vatrogastvu 

ne mogu oni direktno potpisati jer jedino za imaju zajednički procjenu ugroženosti, prošle 

godine to je bilo oko nekakvih 30.000,00 kuna, dok bi ove godine to moglo iznositi između 

50.000,00 i 100.000,00  kuna. 
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Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako se sa susjednom općinom razgovaralo s 

da se napravi slično kao što su napravili Tribunj i  Vodice koji imaju zajedničku  procjenu 

ugroženosti, na žalost takvo što tu ne postoji te bi u budućnosti takva procjena bila ključna za 

rješenje te situacije, stoga se komunicira se i radi se po tom pitanju.  

  Zvonimir Čorkalo je pojasnio  kako u zakonu stoji da u koliko grad ili općina nema 

organiziranu vatrogasnu postrojbu mora potpisati ugovor sa Županijom, iz čega  proizlazi da u 

koliko DVD Tisno išta dogovori s Općinom Murter-Kornati, jednostavno krši zakon. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako je ugovor između Općine Tribunj i 

Grada Vodica na nivou 300.000,00 kuna.  

 

 Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno 

za 2021.godinu  

 

Točka 15. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu 

 

 Predsjednik vijeća je rekao kako su i predsjednik i podpredsjednik Savjeta mladih 

opravdali svoj nedolazak te predložio vijećnicima da bez njihova izlaganja glasuju o ovoj točci 

dnevnog reda, što su vijećnici jednoglasno usvojili.  

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu 

 

Točka 16. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe  Turističke zajednice mjesta Betina 

za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe 

 

 Ana Mijat, direktorica Turističke zajednice mjesta Betina obrazložila je kako je 

Turistička zajednica mjesta Betina od Općine Tisno dobila 125.000,00 kuna, a pravdaju 

143.000,00 kuna, za izvođače je utrošeno 82.000,00  kuna, naknada za ZAMP 32.000,00 kuna, 

dječji programi 26.000,00 kuna, Dan brganje 10.000,00 kuna, grafičke usluge 4.000,00 kuna 

tehničke usluge bina, rasvjeta, najam  13.000,00 kuna i gastro događanja 4.000,00 kuna, sve 

ukupno utrošeno je 143.000,00 kuna.  

 Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na 

glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava turističke pristojbe  

Turističke zajednice mjesta Betina za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava 

boravišne pristojbe 

 

Točka 17. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice mjesta Jezera 

za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe 

 



16 
 

 Nenad Milin, direktor Turističke zajednice mjesta Jezera obrazložio je kako se tu radi o 

125.000,00 kuna dobivenih od Općine Tisno, potrošilo se naravno puno više, a tu je opravdano 

127.000,00 kuna. Financijski odjel Općine Tisno već dugo ima izvješće o namjenskom trošenju 

sredstava koji su bili trošeni isključivo za manifestacije tijekom i poslije ljeta. Za sva dodatna 

pitanja stoji na raspolaganju. 

Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava turističke pristojbe  

Turističke zajednice mjesta Jezera za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava 

boravišne pristojbe 

 

Točka 18. Izvješće o utrošku sredstava turističke pristojbe Turističke zajednice Općine Tisno 

za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe 

 

 Filip Henjak, direktor Turističke zajednice Općine Tisno rekao je kako sukladno 

sporazumu s Općinom Tisno i dobivenih 125.000,00 kuna od čega je na manifestacije utrošeno 

73.727,15 kn, razglas rasvjeta i bina 22.750,00 kn, Tisno Trail i plivački maraton 10.198,83 kn, 

Lovačke večeri 7.000,00 kuna te promociju i oglašavanje 11.822,81 kn, što ukupno daje iznos 

od 125.497,98 kn, u materijalima su priloženi svi ugovori i dokazi, sa sva dodatna pojašnjenja 

stoji na raspolaganju. 

Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na 

glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava turističke pristojbe  

Turističke zajednice Općine Tisno za 2021.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava 

boravišne pristojbe 

 

Točka 19. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je vijećnicima da se zbog povezanih tema za 

raspravu objedine točke dnevnog reda od broja 19. do broja 28. a da se onda o svakoj zasebno 

glasuje, što su vijećnici jednoglasno usvojili.  

Danijela Bilan, pročelnica obrazložila je kako se tu radi o konsolidiranom financijskom 

izvješću kojem su i proračunski korisnici, te nadalje kazala  kako ukupni prihodi ostvareni su 

iznosu od 28.457.000,00 kn, a ukupni rashodi 24.670.000,00 kn,  ostvaren je višak u prethodnoj 

godini u iznosu od 3.968.000,00 kn koji višak se sučeljava s onim manjkom iz prethodnih 

godina, tako da je rezultat razdoblja 4.700.000,00 i s time se ušlo u 2022. godinu.  Što se tiče 

2021. godine kazala je kako se vidi da su indeksi ostvarenja znatno su bolji u odnosu na 2020. 

godinu, međutim 2021. godina je još uvijek bila izrazito teška za Općinu Tisno s obzirom da se 

vodilo nekoliko velikih projekata između ostalog projekt izgradnje dječjeg vrtića u Jezerima 

koji iako su djeca u vrtiću već godinu dana ta priča za Općinu Tisno je završila prije dva dana 

kada je stigla odluka o konačnoj isplati sredstava, iako su predstavnici Agencije za plaćanje u 

poljoprivredi bili na terenu prije četiri mjeseca, sada se povlače ta sredstva i sredstva 

Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 1,3 milijuna kuna koja su dobivena za 
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sufinanciranje tog projekta, što znači da  se tek sada zatvara  priča koja je započela još u 2019. 

godini. Dalje je objasnila kako se financijsko  izvješće inače daje kroz navedenih osam tablica, 

što je  zakonski okvir i on se mora prikazati na taj način, a napravljen je i tekstualni rezime 

svega što se događalo. Svi kapitalni projekti i u Općini Tisno i kod korisnika su popisani i 

taksativno navedeni,  sve obaveze i potraživanja.  

Naglasila je da neka vijećnike ne zbune rashodi za zaposlene koji su veći, ali to je na 

nivou cijele Općine, dok što se tiče same općinske uprave iako postoji mogućnost da 20% 

izvornih prihoda troši na plaće, općinska uprava na plaće ne troši se niti 10% u ovom trenutku, 

što smatra važnim za istaknuti. Uz ovu odluku na kraju se daje i izvješće o provedbi planova 

razvojnih programa za trogodišnje razdoblje, daje se izvješće o preraspodjeli što je jedno 

izvješće gdje načelnik ima mogućnost do kraja godine do 5% po pojedinim stavkama nivelirati 

Proračun. Stoga kaže da nema probijanja Proračuna i ako se pokaže da su neke stavke 

nedostatno planirane, načelnik ima mogućnost u okviru istih izvora nivelirati proračun do 

najviše 5% na stavci koja se smanjuje. Priloženo je i to izvješće i priloženo je izvješće o 

izvršenju programa mjera za pokriće manjka. Taj program mjera se donosio iako on nije bio 

ugrađen u zakon, sada je ugrađen u novi zakon, naime nije propisano kako bi taj program mjera 

trebao izgledati, to propisuje ministar financija svojom odlukom, ali taj Pravilnik još nije 

donesen tako da se to napravilo jednostavno onako kako se smatralo da se treba, pa se predlaže 

se izvještaj u tom smislu. Što se tiče programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja 

može bolje obrazložiti kolega Ivica Pirjak s obzirom da to prolazi kroz njegov resor. Javne 

potrebe u sportu i javne potrebe u kulturi, ali zapravo to je sve ono što se događalo u samom 

Proračunu pa samo razrada po pojedinim stavkama. 

  Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao da dolaskom na mjesto načelnika u vrijeme 

pandemije i ostalih problema u kojima se Općina nalazila, projekt vrtića koji je bio jedan od 

najznačajnijih i trebalo je dogurati do situacije koja se dogodila prije dva dana odnosno odluke 

Agencije i potvrde da je projekt izvršen gotovo savršeno. Svjesni su situacije da je u našoj 

Županiji dosta općina apliciralo i pokušalo aplicirati. Neki su novac dobili, neki su napravili, a 

nekima su novci isplaćeni, a još nisu dovršili, a neki nisu ništa ni napravili ništa. Općina Tisno 

na tom projektu nakon što je sva dokumentacija predana na agenciju je upala u 5% dubinske 

analize na terenu, naime, nekim susjednim općina nadzor je trajao po svega par sati dok su u 

vrtiću u Jezerima gospođe iz Agencije boravile tri dana i doslovno mjerile svaki okvir od vrata, 

gledali svaki umivaonik u wc i sve ostalo. Doslovno tri dana se boravilo po cijeli dan pa tako 

radno vrijeme nekad bude malo duže pa se ostane i cijeli dan i tri dana se provede s ljudima u 

vrtiću pomažući mjeriti i kao domaćin. Relativno brzo iako tri do četiri mjeseca izgleda puno 

vremena, za razliku od drugih iz dubinske analize odluka je dobivena brzo. Kada ljudi misle da 

načelnici ne rade ništa i da se bave glupostima jer nisu aktivni na facebooku, nije aktivnost 

samo slikanje ispred nekih ministarstava, aktivnost je da djeluješ i na kraju dobiješ odluku 

agencije da je vrtić završen i da će sredstva biti uplaćena. Taj projekt stvarno je dao dosta umora 

ali uspio se realizirati i financiran je 80% europskim sredstvima. Da su ta sredstva sjela na račun 

u prošloj godini, a radi se o iznosu nešto manjem od 2.000.000,00 kn dug bi na kraju prošle 

godine bio još manji. Nada se kako će se već na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća moći 

govoriti o tome kako Općina Tisno nema duga niti jedne kune prema nikome.  

 Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako čovjek može biti zbunjen sa svim tim brojevima 

prikazanim u tablicama, naime, sada je dobiven izvještaj za 2021. godinu koja je bila uspješna 

te ga zanima koje je akumulirano stanje na 31. prosinca 2021. godine.  
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 Danijela Bilan, pročelnica, je odgovorila  vijećniku Edgaru Skračiću kako taj podatak 

može vidjeti na prvoj stranici u prvoj tabeli u predzadnjem redu gdje piše „ukupni donos viška 

odnosno manjka iz prethodnih godina“ gdje piše 8.730.000,00 kn.  

 S obzirom da je u 2021. godini bio ostvaren višak prihoda sad to iznosi 4,7 milijuna 

kuna i to se vidi u Odluci o rasporedu financijskog rezultata. Tu se vidi da konsolidirani manjak 

i svi financijski izvještaji ustanova i njihovi završni rezultati i tu se vidi s čime se zapravo ušlo 

u 2022. godinu, a to je manjak od 4,7 milijuna kuna.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik nadodao je da kada sjednu na račun još i sredstva 

Agencije taj će se iznos značajno smanjiti.  

 Danijela Bilan, pročelnica je  rekla kako se već nakon tri mjeseca vidjela pozitiva od 

nekakvih 800.000,00 kuna, a to je samo na razini prva tri mjeseca. Na izvješću od 6 mjeseci u 

koji će ući i sredstva od agencije i Ministarstva i porezi koji su još vani će se to sve vidjeti još 

bolje.  

 Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako se onda može očekivati da se krene s gradnjom 

luka, lučica i lukobrana iza ljeta.   

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je 2020. godina bila opća kataklizma i to ne samo u 

Općini Tisno što se tiče financijskih prihoda nego i u svim drugim jedinicama lokalne 

samouprave. Ako se napravi analiza i pogleda na internetu kreditna zaduženja susjednih općina 

koji prelaze i 100% izvornih prihoda, naravno 2020. godina se financijski prelila u 2021. 

godinu, međutim ono što je Općinu Tisno financijski dotuklo u 2020. i 2021. godini je taj 

projekt vrtića u Jezerima. Dugovanje Agencije prema Općini Tisno iz razloga ne obrade 

podataka Općina Tisno je nosila cijeli taj projekt i tek se sad vidi kako je to sve išlo. U 2020. 

godini po 9 do 10 mjeseci su se čekale isplate milijunskih iznosa koje je Općina Tisno morala 

podmiriti iz vlastitih izvora kako bi taj projekt zaživio i prošle godine se taj vrtić i otvorio. 

Nakon informacije od strane načelnika i pročelnice da je odluka stigla nada se samo da će još 

stići i sredstva prije izrade šestomjesečnog izvještaja. Svakako projekt vrtića u Jezerima koji je 

krenuo 2019. godine i da je znao da se onako nešto može dogoditi, kao načelnik nikada u taj 

projekt ne bi ušao kao i da je bio svjestan načina ophođenja agencije u poljoprivredi koja je bila 

nositelj tog projekta prema Općini Tisno. 17. ožujka 2020. kada se sve zatvorilo i kada je stigla 

ta kataklizma sve ustanove osim Ježinca d.o.o. da nije bilo Općine bi bile u problemu. Ako se 

samo uzme za primjer vrtića gdje djeca nekoliko mjeseci nisu išla u vrtić i da je Općina Tisno 

tu preuzela teret da vrtić oslobodi roditelje od plaćanja. Projekt vrtića u Jezerima je projekt koji 

ga je jako i fizički i psihički umorio i zahvalio se svom nasljedniku načelniku Kristijanu Jarebu 

na velikom poslu ali naravno i svim općinskim službama. Ponovio je da je znao da će sve to 

biti tako nikada u taj projekt se ne bi ušlo. Nada se kako će se sve to za nekoliko mjeseci ili 

godina sve to zaboraviti. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik istaknuo je kako Općina Tisno nije kreditno zadužena 

niti jedne jedine kune, postoji po projektu tehnički dozvoljen minus po tekućem računu ali se 

ne koristi.  

 Daljnjih pitanja na navedene točke dnevnog reda više nije bilo te je predsjednik stavio 

točke dnevnog reda na glasovanje. 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su s 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1 

(jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili  

 

 Godišnji 

izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu 
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Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o raspodjeli financijskog rezultata iz 2021.godine u Proračun za 2022.godinu i Projekcije za 

2023.g. i 2024.g., 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli  izdataka za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1 

(jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa mjera za pokriće manjka  i smanjenje obveza 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 

2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa javnih potreba u sportu  

za 2021. godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Plana javnih potreba u kulturi  

za 2021. godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba 
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Općine Tisno za 2021. godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

IZVJEŠĆE 

 o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području Općine Tisno za 2021.godinu 

 

Točka 29. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno, za 2021.godinu 

 

 Danijela Bilan, pročelnica rekla je da vezano uz predloženi zaključak da je u članku 2. 

gdje stoji da MNK Kalafat Betina koji je u međuvremenu je 16. svibnja izvršio povrat sredstava 

na račun Općine, radilo se o iznosu od 3.898,00 kn, radi se sredstvima koja nisu potrošena, a 

bila su na njihovom računu i s obzirom da nisu potrošena vraćena su na račun Općine Tisno. 

Slijedom navedenog oni se mogu onda uvrstiti u članak 1. kao prijedlog načelnika mogu se kroz 

amandman predložiti za uvrštavanje u članak 1. Dalje je navela da što se tiče košarkaškog kluba 

iz članka 2. tu se radi o nenamjenskom trošenju sredstava. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, predložio je amandman kojim se u članku 2. stavak 

1. prijedloga Zaključka o izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 

2021.godinu briše „MNK Kalafat“ , a u članku 1. st. 1. dodaje se MNK Kalafat.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  obrazložio je situaciju kod košarkaškog kluba Otok 

na način da se sredstva dobiju namjenski za rad, nekakva natjecanja i slično dok su oni ta 

sredstva donirali odnosno izvršili donaciju koja nije bila predviđena, točnije, dobili su uplatu 

za jednu namjenu, a potrošili su je za sasvim drugu, stoga je Komisija je utvrdila da su sredstva 

utrošena nenamjenski. Dakle, košarkaški klub Otok dobio je sredstva za natjecanja, a ta sredstva 

donirali u humanitarnu akciju i morat će ih vratiti, nažalost je tako. 

 Predsjednik vijeća rekao je da iako su ta sredstva utrošena u plemenitu svrhu ona nisu 

bila namijenjena za tu svrhu i samim time nenamjenski utrošena. 

 Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća zajedno s 

amandmanom općinskog načelnika stavio na glasovanje, a vijećnici au jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

izvještajima udruga  koje su korisnici  Proračuna Općine Tisno za 2021.godinu 

 

Točka 30. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu 

  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako su prošle godine zbog takve 

situacije sredstva za sportske klubove i udruge bila srezana ove je godine to nešto podignuto, 

ali i da su se još podigla i opet bi bilo falilo. Pojasnio je kako su ove godine predviđene  

godišnjice nekih klubova i kupnje nekih stvari za neke klubove i udruge, a u planu su i neke 

manifestacije i komisija se potrudila biti maksimalno temeljita i korektna prema svima. Za ovu 

godinu to je to, a svakako će se truditi da sljedeću godinu to bude još više.  Prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu za 2022. godinu ide prema prijedlogu komisije koja je dosta temeljito 

sagledala potrebe svih klubova i udruga.  

 Vijećnik Edgar Skračić tražio je pojašnjenje u po njemu nesrazmjeru u iznosima, 

odnosno zašto na primjer MNK Jezera dobiva 155.000,00 kuna dok druga dva malonogometna 

kluba po 5.000,00 kuna ili npr.  veslački klub Dupin Tisno koji također iskače.  
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 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je i objasnio kako pojedini klubovi iskaču, 

a kao što je prethodno ravnatelj ustanove Sportski objekti Općine Tisno rekao da se način 

financiranja te ustanove promijenio i prije dobivao direktno sredstva za rad ove godine se 

pokušalo da taj tok novca s obzirom da ni klubovi ni ustanova nisu u sustavu pdv-a, da tok 

novca ide stvarnim korisnicima pa da onda oni plaćaju ustanovi i na taj način korištenje dvorane 

bude vidljivije tko stvarno plaća. MNK Jezera imaju više kategorija, stupanj natjecanja i jedan 

dio koji su naslijedili od korištenja dvorane koji je potrebno sanirati. To nije neki čisti sportski 

rad već se čiste neke situacije iz prošlog vremena. Nekad prije dvoranom je upravljalo 

komunalno poduzeće Ježinac, a sada upravlja ustanova tako da to je primjer za MNK Jezera. 

Veslački klub Dupin tu također iskače jer ima naslijeđenu plaću trenera i neke stvari koje imaju 

za neke manifestacije i događanja i realno ako ih ne realiziraju morati će ih vratiti.  

Daljnjih pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na 

glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu za 2022.godinu 

 

Točka 31. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu 

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  obrazložio je da je situacija slična kao i kod sporta i 

da uvijek netko od udruga iskače iz razloga jer neke udruge imaju fiksne troškove, neki su tek 

osnovani pa su dobili puno manje od ostalih, ali realno prema traženom i prema njihovom 

stvarnom radu pokušalo se izaći u susret maksimalno koliko se moglo, također puno je tu i 

manifestacija koje se možda i ne održe. 

 

 Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga je  predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su s 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili 

 

PROGRAM  

 javnih potreba u kulturi za 2022.godinu 

 

Točka 32. Prijedlog Statuta Općine Tisno 

 

 Marijana Pavić, pročelnica  obrazložila je kako iako se radi o najznačajnijem aktu po 

kojem svi rade i postupaju u Općini Tisno neće ga detaljno obrazlagati stavku po stavku jer su 

vijećnici kroz svoj rad već upoznati s njegovim odredbama te je u svom najvećem djelu već 

zadan odredbama Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi i  Zakonom o 

lokalnim izborima i doista jedinicama lokalne samouprave preostaje da odrede svoje područje, 

obilježja, grb, himnu, mjesne odbore, a u preostalom dijelu to su zakonske odredbe.  Zadnji 

Statut je donesen 2013. godine u skladu sa tadašnjim zakonima i on se ažurirao sukladno 

zakonskim izmjenama, međutim neovisno o tome svemu došlo je vrijeme da se to sve sumira i 

napravi jedan kvalitetan novi Statut Općine Tisno. Jedina značajnija izmjena u novom Statutu 

je što od radnih tijela Općinskog vijeća nema više odbora za lokalnu samoupravu koji potječe 

iz još ranijeg Statuta iz 2009. godine, a bio je namijenjen provođenju izbora za mjesne odbore.  

Obzirom da je u međuvremenu stupio na snagu Zakon o lokalnim izborima i gdje se izbori za 

mjesne odbore održavaju u analogno postupku predviđenim  za održavanje  lokalnih izbora, 

stoga taj odbor više nema funkciju te ga je Odbor za Statut, Poslovnik i propise  odlučio ukinuti.  
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Dalje je pojasnila da se Statutom uređuje  djelokrug Općine, tijela Općine, vijeće, načelnik, 

mjesna samouprava, općinske službe, imovina, akti Općine Tisno i neposredno sudjelovanje 

građana u lokalnoj samoupravi putem referenduma, zbora građana i drugih oblika sudjelovanja 

u neposrednom odlučivanju.  

 Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga  je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

STATUT 

Općine Tisno 

 

Točka 33. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

 Marijana Pavić, pročelnica je  obrazložila  kako prijedlog Kodeksa je napravljen 

sukladno odredbama  Zakona o sprečavanju sukoba interesa prema kojima je potrebno donijeti 

ovaj Kodeks u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog zakona. Radi se o jednom 

unificiranom prijedlogu tog Kodeksa kojeg je prihvatila većina jedinica lokalne samouprave iz 

okruženja. Predloženim Kodeksom želi se uspostaviti razina odgovornog ponašanja, korektnog 

odnosa i kulture dijaloga u obavljanju javne dužnosti, a ona se ne odnosi samo na općinske 

vijećnike već i članove radnih tijela i sve one koji sudjeluju na sjednici i naravno samog 

općinskog načelnika. Kodeks će biti objavljen na službenim web stranicama Općine Tisno. Tu 

su temeljna načela djelovanja, zabranjena djelovanja nositelj političkih dužnosti, 

nesudjelovanje u odlučivanju, tijela za praćenje koja su Etički odbor i Obor časti, ali prijedlog 

je da se najprije donese Kodeks, a na sljedećem općinskom vijeću se izaberu  tijela koja će to 

provoditi.  

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

vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

KODEKS 

ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 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 kako se radi od o izmjeni odluke jer je 

vijećnica izabrana s liste HDZ-a j stavila mandat u mirovanje, s obzirom da ona predstavlja 

podzastupljeni spol i u tom slučaju HDZ-u više ne pripada naknada za podzastupljeni spol i 

trebalo je prema tome uskladiti  odluku. 

 

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

vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2022.godinu 
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Točka 35. Prijedlog Odluke o oslobađanju roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića Spužvica 

od obveze plaćanja iznosa udjela u ekonomskoj cijeni programa vrtića za mjesec lipanj 

2022.godine 

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako na tjednoj bazi razna Ministarstva, 

agencije, fondovi raspisuju raznorazne natječaje tako se i oni trude da se na svaki od tih 

natječaja prijave s nečim. Tako se i u ovom slučaju prijavilo na natječaj za sufinanciranje 

općinskog dijela koji se daje mjesečno za rad vrtića i za koji je dobiveno 220.000,00 kuna. 

Istaknuo je kako je Općina  Tisno jedina općina u Hrvatskoj koja je dobila ta sredstva, a da se 

nalazi u 7. stupnju razvijenosti. Prema natječaju, jedna stvar koja se treba ispoštovati je ta da se 

roditelje olakša na način da ih se oslobodi jedan mjesec plaćanja vrtića odnosno da umjesto 

roditelja, Općina Tisno od tih sredstava pokrije taj trošak. Naglasio je da to vrijedi za djecu s 

područja Općine Tisno, s obzirom da je potporu dobila Općina Tisno, a ne ustanova. Dakle 

Općina Tisno plaća jedan mjesec trošak vrtića djeci s područja Općine Tisno koja pohađaju 

ustanovu Dječji vrtić Spužvica.  Tu nisu uključena djeca iz Murtera jer za to je trebala aplicirati 

njihova Općina. Osim toga pravdaju se još neki drugi materijalni troškovi koji moraju glasiti 

na Općinu Tisno, s obzirom da sredstva dobiva Općina Tisno, odnosno troškove pokriva Općina 

Tisno i onda se kasnije ta sredstva uplaćuju Općini Tisno. Kazao je kako je natječaj  bio tipa 

najbrži prst i tko se prvi javio dobio je sredstva, općinske službe brzo su reagirale po objavi 

natječaja i dobivena su navedena sredstva za unaprjeđenje usluge vrtića.  

 Vijećnika Edgara Skračića zanimalo je kada se kaže da je Općina Tisno u 7. stupnju 

razvijenosti da li je to dobro ili loše.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako je najlošiji 1. stupanj razvijenosti, 

a Općina Tisno se nalazi u 7. od mogućih 8. stupnjeva razvijenosti, naime, tu se gleda omjer 

prihoda općinskog proračuna, broj stanovnika, broj zaposlenih i još niz parametara koji utvrđuju 

stupanj razvijenosti, primjerice Murter se nalazi u 6. stupnju razvijenosti, Pirovac isto također 

6. stupnju dok je Općina Tisno u 7. stupnju razvijenosti, čak smatra to svojevrsnim  minusom 

jer da su u nižem stupnju razvijenosti dobivali bi više bodova za natječaje.  

Daljnjih pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio 

na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o oslobađanju roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića Spužvica od obveze plaćanja iznosa 

udjela u ekonomskoj cijeni programa vrtića za mjesec lipanj 2022.godine 

 

Točka 36. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare 

 

 Danijela Bilan, pročelnica  objasnila je kako se tu radi vodnoj naknadi do 2015. godine 

koja je u zastari i preporuka samih Hrvatskih voda koje se pozivaju na članak 109. Poreznog 

zakona koji kaže da se nalaže prvostupanjskom tijelu da zastarjeli dug briše iz evidencije.  

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako to i nije bio prihod Općine Tisno već su 

samo oni vršili naplatu.  

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

vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 



24 
 

o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare 

 

Točka 37. Prijedlog Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Tisnom 

 Ivica Pirjak, pročelnik  obrazložio je kako kao što je i u članku 1. prijedloga Odluke 

naznačeno da se predlaže donošenje isključivo radi ne izvršavanja ugovornih obaveza. Samo 

zaglavlje se bazira na članku 70. Zakona o koncesijama koji omogućavaju između ostalog i 

raskid ugovora o koncesiji, a taj raskid ugovora o koncesiji donosi se odlukom predstavničkog 

tijela jedinice lokalne samouprave.  U samom obrazloženju prijedloga odluke je jasno naveden 

razlog, što je bila jedna od odredbi ugovornih obveza da se obavljanje djelatnosti ribarnice u 

Tisnom obavlja u skladu sa tržnim redom. Tržni red ima svoje odredbe kada ribarnica mora biti 

otvorena u ljetnom i zimskom periodu, što se nije poštovalo, a što je potvrđeno i zapisnikom 

komunalnog redara u više navrata.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako su postojale pritužbe niza mještana, jer 

tu se radi o koncesionaru koji nije s područja Općine Tisno i koji bi ljeti dolazio, a zimi ne bi. 

Kada se to išlo provjeravati stvarno iako je trebala biti otvorena on to nije bila, radi se o 3.000,00 

kn za godišnji najam ribarnice, a osoba ne vrši odnosno ne ispunjava obveze iz ugovora. 

Slijedom navedenog smatra kako jednostavno možda onda treba šansu dati nekom drugom da 

proba. 

 Ivica Pirjak, pročelnik nadovezao se i rekao kako je ugovor potpisan na period od 5 

godina. Važno je za naglasiti da su temeljem odredbe o komunalnim djelatnostima i odredbi iz 

samo ugovora koncesionara upozorili da u koliko ne postupi sukladno ugovoru da će doći do 

jednostranog raskida ugovora. Na upozorenje koncesionar se očitovao tvrdeći da su ribarstvo i 

trgovina ribom specifična djelatnost, da nije imao mogućnosti imati svakodnevnu ponudu  te 

obećao da će ukloniti nepravilnosti ali na kraju to nije napravio.  Još jednom ističe kako su jasno 

definirane ugovorne obaveze koje nisu ispoštovane.  

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

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

javne ribarnice u Tisnom 

Točka 38. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Tisno 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik je rekao kako temeljem prethodno donesenih odluka s prethodnih 

vijeća, a koje se odnose na  održavanje rada ribarnice u mjestima Jezera i Tisno. U samoj odluci 

o komunalnim djelatnostima potrebno je brisati te usluge jer one više ne čine popis djelatnosti 

koje će se obavljati temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima i jednostavno više ne čine 

taj popis u Odluci. One više nisu na popisu i neće se davati kao koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti.  

Pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno 
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Točka 39. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna DPU 

luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno 

 

Ivica Pirjak, pročelnik  obrazložio je kako je postupak započeo odlukom o izradi 

donesenoj u prosincu 2020.godine, kojoj je naravno prethodilo mišljenje nadležnog upravnog 

odjela županije da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš za ovaj plan, provedena javna i ponovna javna rasprava i dostavljen konačni prijedlog 

plana u javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije radi dobivanja 

mišljenja o usklađenosti Prostornog plana uređenja Općine Tisno s Prostornim planom 

Šibensko-kninske županije. Kazao je dalje kako je svakako potrebno je naglasiti da je prije 

izrade samog prijedloga prvotne odluke o izradi i prijedloga plana održan sastanak na kojem su 

sudjelovali predstavnici Općine, stručnog izrađivača plana i Zavoda za prostorno uređenje 

županije na temu izmještanja sportske luke na kojem je dogovorena nova lokacija sportske luke 

te je županijski Zavod potvrdio da je nova lokacija prihvatljiva odnosno da nemaju primjedbi 

na novu lokaciju. Međutim, evo sada u proceduri izrade II. izmjena i dopuna DPU luke 

nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno, isti 

Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije dao je mišljenje na konačni prijedlog 

Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tisno u kojem je navedeno da ukidanje 

sportske luke na lokaciji zapadna strana uvale Luke nije u skladu s člankom 117. stavak 21. 

Prostornog plana Šibensko-kninske županije. Naime, istina je da je u članku 117. PPŠKŽ 

navedeno je sljedeće: "U prostornim planovima uređenja općina ili gradova potrebno je u 

prostoru naselja planirati športske luke i to na slijedećim lokacijama: - Tisno - Gomilica kod 

mosta, dio uvale Veliki Porat, zapadna strana uvale Luka". Dakle, nositelj izrade Plana, stručni 

izrađivač i Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ bili su upoznati s odredbom iz članka 117. 

PPŠKŽ, no kako smo prije spomenuli, prije izrade samog Plana održan je sastanak sa Zavodom 

za prostorno uređenje ŠKŽ gdje je dogovoreno da će se sportska luka izmjestiti sa trenutne 

lokacije na površinu gdje je određena prijedlogom predmetnog plana. 

Sukladno sada ovakvom traženju županije prije par dana zakazan je i održan sastanak 

između Akteracije d.o.o. kao stručnog izrađivača plana i gospođe Gordane Kovačević, 

načelnice Sektora za prostorno uređenje pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, te je zaključeno da je, potrebno izmijeniti Odluku o izradi II. izmjena i dopuna 

DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO 

Tisno  na način da je iz nje potrebno brisati redefiniranje površine sportske luke (LS) u uvali 

Luke u Tisnom, kao jedan od predmeta izmjena i dopuna Plana te je od strane ministarstva na 

istom sastanku potvrđeno da sukladno članku 94., stavku 3.  Zakona o prostornom uređenju, s 

obzirom da se radi o usklađivanju prostornog plana sa županijskim prostornim planom, nije 

potrebno ponavljati javnu raspravu. Temeljem članka 66. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša za 

ovaj prijedlog Odluke zatraženo je i dobiveno mišljenje da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za ovaj Plan, a sve iz razloga što prema 

odredbama članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju stoji da odluku o izradi 

prostornog plana područne (regionalne), odnosno lokalne razine donosi predstavničko tijelo 

jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave po prethodno pribavljenom 

mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Daljnja 

dinamika koje se očekuje je da nakon donošenja ove Odluke o izmjeni Odluke o izradi 

predmetnog plana, moraju se zatražiti prethodni zahtjevi javnopravnih tijela, te nakon 

prikupljenih zahtjeva, načelnik utvrđuje izmijenjeni konačni prijedlog II. izmjena i dopuna 
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DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO 

Tisno te se isti šalje na novo mišljenje u Zavod ŠKŽ. 

 

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

vijećnici su s 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1 (jednim) suzdržanim „glasom“ usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna DPU luke nautičkog turizma u 

uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno 

 

Točka 40. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako se tu radi o usklađenju s ulicom Crkvena sa 

strane naselja Tisno koja se ne može provesti s obzirom da je katastarska općina Jezera na 

jednom tom dijelu praktički dosta duboko ušla u obuhvat i zbog isprepletenosti same grafike 

jedne i druge ulice nije to moguće odraditi bez da se prvotno ova Odluka o grafičkom prikazu 

ulice Tišnjanska od strane naselja Jezera ne usvoji.  

 

Pitanja o ovoj točki  dnevnog reda nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera 

 

Točka 41. Zahtjev Muzeja grada Šibenika za sufinanciranje muzejsko- galerijske djelatnosti 

grafička obrada i tiska monografije „MIJOKA“ 

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  rekao je kako je ravnatelj Muzeja grada Šibenika, 

gospodin Krnčević u nekoliko je navrata bio u Općini Tisno te ga informirao o nalazištu koje 

je iznimno vrijedno, a koje se nalazi na području Općine Tisno. Radi se monografija „MIJOKA“ 

koja bi i Općini Tisno bila jedan promidžbeni materijal, kojim će se svakako istaknuti još jedna 

povijesna znamenitost iz Općine Tisno. Traže da se sufinancira tisak te monografije, a 

razgovara se i o tome da se ti eksponati koji su pronađeni i izlože negdje na području Općine 

Tisno, trenutno nema lokacije na kojoj bi se to moglo izložiti ali dijalog je otvoren, a sama 

monografija bila bi jedan dobar promidžbeni materijal za predstavljanje Općine Tisno i 

znamenitosti. 

 

Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo stoga  je predsjednik vijeća stavio na glasanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o usvajanju zahtjeva Muzeja grada Šibenika za sufinanciranje stručno- znanstvene 

monografije „Mijoka“ 

 

Točka 42. Rasprava o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno i utvrđenom popisu važećih 

kandidatura te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno 
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  Marijana Pavić, pročelnica je  rekla  kao je Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja 

pregledao pristigle kandidature te utvrdio njihovu pravovaljanost, izradio je popis važećih 

kandidatura za članove i zamjenike Savjeta mladih Općine Tisno koji su dostavljeni u 

materijalima.  

Vijećnici nisu imali primjedbi niti pitanja o izvješću Odbora za izbor, imenovanja i 

razrješenja.  

Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da pristupe tajnom glasovanju za izbor članova i 

zamjenika članova savjeta mladih Općine Tisno te odredio da u postupku glasovanja rukovode 

i općinskim službama pomažu vijećnici Zvonimir Čorkalo i Petra Kapov.  

Nakon provedenog prvog i drugog kruga glasovanja kojem je u oba dva kruga 

glasovanja  pristupilo trinaest od trinaest vijećnika te su u oba kruga glasovanja svi glasački 

listići utvrđeni važećima, predsjednik vijeća utvrdio je da se u Savjet mladih Općine Tisno 

izabire slijedećih pet članova i njihovih zamjenika:  Marijeta Jelovčić, za članicu i Martina 

Bilan, za zamjenicu članice; Kate Cimbulek, za članicu i Kristina Škevin za zamjenicu članice; 

Rebeka Pirjak za članicu i Angelina Michelle Requardt za zamjenicu članice; Franka Frkić za 

članicu i Lucija Čuzela- Papata, za zamjenicu članice te Andrea Filipi za članicu i Karmen 

Rakijar za zamjenicu članice te je o tome donio   

 

RJEŠENJE 

o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno te je predsjednik 

vijeća zaključio sjednicu u 19:55 sati.  

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                                  Predsjednik: 

Marijana Pavić                                                                                                      Nikša Pirjak 


