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Zapisnik s 10. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

(neverificirani ) 

 

 
10. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 29. rujna 2022.godine, četvrtak, u 

vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 18:00 sati. 

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

Jušić, Matija Brkić, Ivan Klarin, Kažimir Bračanov, Jere Pavić, Bruno Frkić, Karlo Klarin i Valerijo 

Bračanov dok su vijećnici Petra Kapov, Zvonimir Čorkalo i Edgar Skračić opravdali svoj izostanak, a 

vijećnica Ivana Vlašić najavila da će kratko kasniti.  

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, Silvijo Tomas, viši referent za 

komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno, Marijeta Jelovčić predsjednica Savjeta mladih Općine 

Tisno, Kate Šikić Čubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje, Betina te Marijana Pavić, 

pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu.  

Predsjednik vijeća kazao je kako prvotno predloženi dnevni red ima 17. točaka, te je predložio 

da se dnevni red dopuni dodatnim točkama 18. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o namjenskoj 

donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko- moslovačke županije, 

19. prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Poljan u naselju Jezera, 20. prijedlog Odluke o 

grafičkom prikazu ulice A.B.  Kapitanovića u naselju Jezera te točkom  21. prijedlog Odluke o osnivanju 

prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem.10004, 10023/1 i 10023/2 

K.O.Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne 

energije), kabelski ulaz 30 kV u TS Tisno i tako utvrđeni dnevni red s 21. točkom stavio na glasanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili: 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

2.  Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 

2022.godine,  

3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine,  

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Tisno, 

5. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama,  

6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Općine Tisno,  

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

8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Gračine u naselju Tisno,  

9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – 

Parkiralište Zapadna Gomilica, Tisno,  

10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – 

Parkiralište Jazina, Tisno, 

11. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – 

Park Branimirova, Betina,  

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbi 

između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine Tisno,  

13. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno,  
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14. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene 

škole u okviru osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2022/2023, 

15. Prijedlog Odluke o sufinanciranju iznosa razlike do pune ekonomske cijene boravka djeteta 

u ustanovi Dječji vrtić Mendula čiji je osnivač Općina Pirovac,  

16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja betinske 

drvene brodogradnje,   

17. Inicijativa mještana Betine za izgradnju kupališne rive na plaži Zdrače, 

18. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju                   

obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko- moslovačke županije, 

19. prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Poljan u naselju Jezera, 

20. prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice A.B.  Kapitanovića u naselju Jezera, 

21. prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske  

oznake čest.zem.10004, 10023/1 i 10023/2 K.O.Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne 

namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), kabelski ulaz 30 kV u TS 

Tisno. 

 

Aktualni sat 

 

            Prvi se za riječ na aktualnom satu javio vijećnik Karlo Klarin prvo je postavio pitanje vezano uz 

visine zgrada odnosno izmjena u prostornom planu vezanih uz visine zgrada  i pokrenuti postupak 

snižavanja tih dozvoljenih visina te ga je zanimalo do kuda se došlo vezano uz taj postupak.  

Drugi problem koji ga zanima bio je vezan uz prometnicu do škole odnosno vrtića u Tisnom jer 

je ta ulica jako uska i taj problem postoji već odavno i s većim brojem korisnika dolazi do velikih gužvi, 

popodne je glazbena škola, sport navečer i stalno se tamo događa nešto. Zanimalo ga je postoji li kakva 

mogućnost ili da se ta ulica proširi ili pronađe neko drugo rješenje koje bi bilo olakšalo pristup tim 

objektima.  

Treće pitanje koje je postavio vijećnik Karlo Klarin bilo je vezano uz poljske putove odnosno 

održavanje istih, naime,  otvara se dosta novih poljskih puteva, neki postojeći se zapuštaju stoga predlaže 

da se napravi nekakav plan održavanja postojećih puteva što je dosta aktualna tema pogotovo sada pred 

berbu maslina, a na primjer dogodi se da ljudi ne mogu pristupiti svojim maslinicima zbog odrona na 

putu koji je napravila kiša. Naglasio je da ako se takvi putovi ne održavaju onda su se za ništa i probijali, 

ljudi često uništavaju i svoja auta da bi došli do maslina.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio jer kako je visina objekata odnosno izmjena 

prostornog plana već dugo tema svakog vijeća. Izmjene su pokrenute u prosincu 2020. godine  i upravo 

su, napokon, sva tri plana u Ministarstvu graditeljstva na izdavanju suglasnosti, što je u stvari i zadnji 

korak, napokon se uspjelo dogurati do ministarstva, s  obzirom da je županijski ured za urbanizam 

nekoliko puta vraćao s dodatnim popravljanjima, sada i marina na Luci u Tisnom i IX. Izmjene 

prostornog plana i turistička zona Rastovac su u ministarstvu i čeka se njihov blagoslov. Kazao je kako 

je nezahvalno  reći koliko će to još trajati, možda par tjedana, a možda par mjeseci, ali svakako se gura 

da se završi što prije.  

Vijećnik Ivan Klarin je upitao  zar nije već jednom Plan vraćen zbog propusta roka. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako do sada planovi još nisu bili na ministarstvu 

već su vraćani od strane županije. Kod IX. Izmjena Prostornog plana problem je bio kod novog 

dalekovoda trafostanice 110kV od HOPS-a koji se našao u dijelu građevinske zone i tu se izgubilo 

nekoliko mjeseci. 

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je to bila druga izmjena, a prva je bila zbog propuštenog 

roka. 

Ivica Pirjak, pročelnik nadovezao se i rekao kako su samo IX. Izmjene i dopune Prostornog 

plana već jednom bile na ministarstvu prije nekih godinu dana i plan je vraćen na ponovnu javnu 

raspravu zbog roka trajanja javne rasprave, s obzirom da se na jedom dijelu na Modravama dodirnulo u 

morsko područje odnosno proglasili jedan dio sidrištem sukladno planu višeg reda odnosno županijskom 

planu, što je okarakterizirano kao zadiranje u morsko područje gdje se tražila javna rasprava u trajanju 

od 30 dana umjesto 15 dana koliko je rasprava trajala, što je bio jedini razlog zbog kojeg se tražilo da 

se ponovi javna rasprava. 
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Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako problem IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

nije u visinama zgrada, problem je zbog sidrišta na Modravama, proširenja Zone u Dubravi, gdje je 

prošao dalekovod, da su išle samo visine zgrada na izmjene to bi prošlo odavno.  

 Vijećnik Ivan Klarin pitao je koliko smatraju da bi još vremena trebalo da se ti planovi završe.  

 Ivica Pirjak, pročelnik rekao je kako je Plan turističke zone Rastovac u ministarstvu već od 

svibnja, dok su IX. Izmjene i dopune Prostornog plana nekih 15-ak dana već u ministarstvu i čeka se 

suglasnost, što obično traje u prosjeku od 30 do 60 dana.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  nadovezao se i rekao kako je aktualni problem svih 

ministarstava taj što nemaju dovoljno ljudi i što je puno ljudi dalo otkaze, svakako se to gura i nada se 

kako bi to kroz mjesec dana moglo biti gotovo.  

 Ivica Pirjak, pročelnik rekao je kako se tu radi o tri postupka, Turistička zona Rastovac, IX. 

Izmjene i dopune Prostornog plana i treći postupak je marina Tisno, što ukupno čini pet planova. Jako 

puno stvari se nastojalo ubaciti kako se ne bi provodilo više puta i zato je to trajalo.  

 Vezano uz drugo pitanje vijećnika Karla Klarina o putu odnosno cesti koja vodi do škole u 

Tisnu, Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako svi oni koji voze djecu u školu ili vrtić ili 

rade u školi su upoznati s tim problemom. Pokrenuta je inicijativa, naručena je geodetska podloga i od 

strane firme koja baš radi takvu niskogradnju da napravi idejno rješenje i na najbolji način poprečni 

izlaz na glavnu cestu, stoga se čeka se idejno rješenje, a u konačnici bi se išlo na izvlaštenje, jer drugog 

načina nema. Pojasnio je kako bi se radilo o novoj prometnici koja bi izašla na glavnu cestu, postojeća 

cesta će ostati, a dodat će se cesta s dvije trake koja će se spajati na glavnu cestu.  

 Na treće pitanje vijećnika Karla Klarina vezano uz održavanje poljskih puteva, Kristijan Jareb, 

općinski načelnik odgovorio je kako je svjestan da na nekim mjestima putevi su probijeni stvarno dobro 

dok na drugima nisu, u Tisnom na primjer ima dosta putova koji su jako zapušteni, a svakako treba 

nastaviti probijati katastarski postojeće putove i treba ih održavati. Problem je što je puno traženja za 

tim održavanjima i kad god se netko obrati s takvim pitanjem prijedlog je da se napravi nekakva peticija 

odnosno da se skupi nekakva grupa ljudi koja ima interes, donese komunalnom redaru kako bi se 

zatražila ponuda za čišćenje i da se onda ide na realizaciju. Kombinirka iz Ježinca koliko ima dosta 

posla, a pogotovo sada iza sezone kada se uklanja pijesak s plaža kako ga more ne bi odnijelo i kako bi 

se smanjili troškovi dovoza novog pijeska. Kazao je kako je kombinacija Ježinca d.o.o. i privatnih firmi 

u tim slučajevima je jedini model. Poanta je da se takav put najbrže napravi, jer ako će se čekati ta 

kombinirka, putevi će se jako sporo raditi, tom nekom kombinacijom, inicijator, redar, ponuda bi se 

takvi poslovi brzo mogli realizirati. 

 Sljedeći se s pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Matija Brkić kojeg je zanimalo prometno 

rješenje na ulazu u Betinu, točnije o malom kružnom toku kod Antušine, s obzirom da postoji prilika 

ove godine da se to dobije, jer o tome postoji  suglasnost u Betini kao i  sa mjesnim odborom Betina, a 

sa obzirom da su trebali biti održani sastanci na tu temu zanimalo ga je u kojem je to trenutno statusu, a 

pogotovo jer uskoro ide i novi proračun županijskih cesta. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako već dugo vremena komunicira sa 

županijskim cestama, koji su u zadnje vrijeme bili dosta u stisci i problem je nastao što je projektant koji 

je izradio ta dva prometna rješenja nije iz Šibenika već iz Splita, a prema današnjem telefonskom 

razgovoru sastanak s projektantom dogovoren je za utorak ujutro u prostorijama Općine Tisno kako bi 

predstavio jedan i drugi plan kao i brzinu realizacije. Dakle svi vijećnici, članovi udruga, članovi mjesnih 

odbora i svi ostali zainteresirani mogu doći prisustvovati prezentaciji u utorak ujutro, te naglasio kako 

bi bilo dobro da se saslušaju njihove ideje, vide prednosti i mane, što je brže, što sporije i da se onda 

donese zaključak kojim putem ići. Naglašava da se nije od toga odustalo već se dogovarao sastanak, 

koji se već nekoliko puta odgodio i sada je dogovoren za utorak ujutro.  

 Predsjednik vijeća Nikša Pirjak spomenuo je kada je već tema kružnog toka pitao je u kojoj je 

fazi kružni tok kod Plodina. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je da je to u fazi da cesta još uvijek ne postoji. 

Hrvatske ceste su osigurale sredstva u svom proračunu čak za ovu godinu međutim homogenizacija 

katastra je bila u tijeku i nisu uspjeli provesti i evidentirati cestu jer naime,  kada se pogleda i sada na 

katastar.hr  aplikaciji cesta je ucrtana do završetka katastarske općine Jezera, prije usjeka gdje počinje 

katastarska općina Murter-Betina cesta nije evidentirana odnosno nema je, stoga ističe kako se ne može 

se dobiti rekonstrukcija na cesti koja ne postoji. Stoga naglašava kako je zapelo na evidentiranju od 

strane lokalne ispostave tehničke službe Šibenik, a kada se ona evidentira, ceste će vrlo brzo pokrenuti 



4 
 

nastavak projekta. Smatra kako je najprije potrebno ishodovati dozvolu pa  dalje, jer već imaju osigurana 

sredstva, te je dodao kako se sto gura zajedničkim snagama s Općinom Murter-Kornati da se to što prije 

ucrta. 

 Nikša Pirjak, predsjednik vijeća rekao je kako je trenutna situacija na terenu sve samo ne 

normalna i kako se nada da će se to što prije riješiti.  

Sljedeći se za riječ na aktualnom satu javio vijećnik Ivan Klarin koji se najprije nadovezao na 

ranije  pitanje i rekao kako je on u upravnom vijeću Županijskih cesta  te dodao kako upravo ta  tema 

bila na sjednici i kako su bili svi zajedno na terenu u Betini te kako se za nekakvih mjesec dana radi 

novi proračun i kako bi bilo dobro da se u tom vremenu odluči, s obzirom da bi cijelo financiranje bilo 

od strane ŽUC-a.  

Vijećnik Ivan Klarin je rekao kako bi najprije počeo s upozorenjem Općini Tisno i svim 

njezinim službama, a koje je također iznio već prije pola godine. Kazao je kako bi upozorio na dva 

investitora u Jezerima, od kojih je jedan je Tomislav Jurčić,  a drugi Florijan Marić. Molio bi da ti ljudi 

kada pročitaju ovaj zapisnik, jer ga očito čitaju, da mu ne šalju upozoravajuće poruke u kasne noćne sate 

jer ga neće prestrašiti, a ima nešto reći o njima s obzirom da su to investitori u navodnim znakovima. 

Kaže kako nikoga ne optužuje, a najmanje Općinu Tisno, da se slučajno tu netko ne bi našao prozvan, 

međutim radi se o ljudima koji  koriste sve žive modele i metode da preskoče Općinu Tisno i da zaobiđu 

Prostorni plan Općine Tisno, da rade pritiske u uredu za izdavanje građevinskih dozvola u Šibeniku, da 

se žale  kada im se ne izdaju uporabne dozvole te da kasnije u Zagrebu, a djelomično i u Šibeniku pod 

nekim čudnim okolnostima dobiju te iste građevinske dozvole pa čak i uporabne, gdje visina i obujam 

zgrade prelaze ne samo dozvolu nego i propisane uvjete Prostornog plana Općine Tisno. Istaknuo je 

kako sve to ne govori napamet već se potrudio i zadnja dva tjedna obilazio institucije po Šibeniku kako 

bi došao do tih podataka. Podsjetio je kako je prije šest mjeseci na vijeću u aktualnom satu  već govorio 

o investitoru Jurčiću koji je počeo na vrhu Brošćice raditi kuću koja je tada bila podrum i prizemlje bez 

ijednog papira odnosno bez građevinske dozvole. 

Predsjednik vijeća Nikša Pirjak konstatirao je da je sjednici pristupila vijećnica Ivana Vlašić u 

18:20 sati.  

Vijećnik Ivan Klarin nastavio je sa svojim izlaganjem te kazao kako su dolaskom turističke 

sezone radovi zaustavljeni, ali već prije nekoliko dana kada je završila zabrana građevinskih radova ta 

gradnja ponovno zaustavljena. Također je informiran da navedeni investitor koji je kupio jedan dio 

terena iza marine u Jezerima od jedne stare jezerke, ne Šiškov jer Šiškov je prodao nekom drugome, 

podnio zahtjeve za građevinsku dozvolu uredu, a prema idejnom projektu koji je tada vidio, gdje planira 

staviti dvije kuće u zelenu zonu iza marine. Također, da je predao zahtjev za jednu uporabnu dozvolu 

gdje gabariti po procjeni osobe koja je bila na terenu i trebala izdati građevinsku dozvolu po gruboj 

procjeni za 30% prešao van gabarita i da se izvršio pritisak na tu osobu koja je otišla na bolovanje tako 

da je predmet prije nekoliko dana dodijeljen drugom službeniku.  

Drugi problem je investitor Florijan Marić koji u Jezerima kupuje zemljišta i gradi neke čudne 

nastambe u uvali Podjasenovac i već je duže vremena tamo, međutim bez ijednog metra građevinskog i 

turističkog zemljišta,  dobiva uporabne dozvole i ne samo uporabne dozvole već dobiva i minimalne 

tehničke uvjete za restoran, što je jedna velika enigma kako je tako nešto moguće. Vijećnik Ivan Klarin 

za potrebe zapisnika naglasio je kako daje upozorenje svima, s obzirom da je taj investitor počeo 

kupovati zemljišta put Koromašne luke. Smatra izuzetno opasnim znajući da ne preže od ičega, od 

devastacije okoliša, da ide gdje god kupi i da dobije mimo Općine kako za vrijeme njegovog mandata, 

a vjerojatno tako i sada, i dobije od pojedinih županijskih ureda uporabne dozvole za te svoje objekte, a 

kada ne dobiju dozvole onda se žale i na kraju bude da se to ipak gradi. Pita se kako ti ljudi mogu dobiti 

građevinsku dozvolu, a zatim i uporabnu i na kraju kako mogu dobiti minimalne tehničke uvjete. 

Naglašava kako ga to ga jako smeta i to ne iz razloga jer to nekima služi kao politički napad na njega, 

načelnika ili predsjednika vijeća, već se takvim investitorima, a ima ih još u Općini Tisno, mora dati do 

znanja da oni u Općini Tisno nisu dobrodošli, što  je teško i probao je to na vlastitoj koži, ali ti ljudi 

moraju dobiti stav od strane Općine Tisno da devastacija okoliša na takav način, gradnja bez građevinske 

dozvole za ogromne objekte, dobivanje uporabne dozvole mimo svih pravila, jednostavno da takva 

politika neće biti prihvaćena i  nije dobrodošla.  

Vijećnik Ivan Klarin također je rekao kako se treba pripaziti je po poljima u Općini Tisno počelo 

nicati sve i svašta, naime, postoji na desetke kamp kućica, zatvorenih objekata, iskavanih uvala, dizanje 

zidova, zatvaranje kapijama. Konkretno u Gušćici u Jezerima postavljena kamp kućica i pored nje se 
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kopa septička jama. Kazao je kako su ti ljudi koji tu kupuju, nebitno da li građevinsko da li 

poljoprivredno zemljište potpuno bez ikakve kontrole, apelira na svih u Općini, na vijećnike, načelnika 

i sve službe da jednostavnu kažu tim ljudima da nisu dobrodošli. Ne želi da se Općinu Tisno uspoređuje 

s drugim općinama gdje je građevinska mafija odavno došla i gradi, Općini Tisno to ne treba.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako je Općina Tisno dosta velika površinski i 

nažalost u svim mjestima odnosno katastarskim općinama ima takvih stvari i rekao kako kada netko 

tako nešto primijeti da odmah i prijavi.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako bi trebali svakako biti ažurniji što se tiče tih prijava. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako prijavljuju sve o čemu imaju saznanja, 

prijavljivali su i prijavljivati će i dalje i za više od toga na žalost nemaju mogućnosti. Svaki dan iskaču 

neki novi problemi i problematike i trebalo bi imati najmanje 10 komunalnih redara kako bi uspjeli sve 

na vrijeme prijaviti. Apelirao je na sve da kada se primijeti neka kamp kućica ili kopanje da se to odmah 

prijavi redaru.  

Vijećnik Ivan Klarin je rekao kako on prijavi sve što vidi, ali isto tako vidi da to sve čeka. 

Predlaže i apelira na ovo općinsko vijeće da se  donese odluka na ovom vijeću i da to bude stav cijelog 

ovog vijeća da se ide s pročelnicom građevinske inspekcije Tamarom Zorić razgovarati, te da se 

jednostavno kaže da u koliko se oni boje tih investitora, dovesti će se sve popularne emisije Otvoreno, 

Provjereno i tako dalje, stati svi iza toga i reći evo to je to na što upozoravamo.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao  kako je prisustvovao sastanku prije ljeta kod župana 

na kojem su bila tri načelnika susjednih općina, on i župan. Sve četiri općine prijavljuju i rade isto i svi 

imaju isti problem. Raspravljalo se da se napravi zajedno sa županom press konferencija i upozori na 

rad inspekcija, dakle naglašava,  svugdje je ista priča. Ističe kako su dva građevinska inspektora na cijelu 

županiju je jako veliki problem, u  svezi prodaje zemljišta, ljudi prodaju ono što je njihovo privatno i 

nitko im to ne može zabraniti. Jedini način da se to zaustavi bi bio osnivanje fonda, kao što se osnovao 

fond za obnovu kuće u Sisku i da se u njega uplaćuju sredstva koja bi se koristila za otkup zemljišta. 

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je tako nešto gotovo nemoguće i da se nikome ne može 

zabraniti nešto prodati te da je jedino donekle rješenje koje je i on kao načelnik primjenjivao, a to je da 

se vrši stalni i konstantni pritisak na građevinsku inspekciju. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  pitao je vijećnika Ivana Klarina da što se nakon toga na kraju 

srušilo. 

Vijećnik Ivan Kalrin odgovorio je da su se nakon izdavanja rješenja srušili neki objekti u 

Koromašnoj luci i zaustavile neke gradnje.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao  kako smatra da ilegala gradnja nije ništa veća nego 

što je bila prije pet, deset ili petnaest godina jer su svi ti navedeni kampovi niknuli davno prije nego što 

je on postao načelnik Općine Tisno te kazao da se kompletna ta gradnja se dogodila u zadnjih 10 godina.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je imao okršaj i sa domaćim ljudima konkretno u  uvali 

Podjasenovac, okršaj je bio ne zbog prijave već zbog kanalizacije. Ti kampovi na tom području 

uključujući i kamp Florijana Marića u gabaritima ne zadovoljavajući, ali ni puno više. 

 Općinski načelnik upitao je vijećnika Ivana Klarina kada je napravljen taj kamp Florijana 

Marića? 

 Vijećnik Ivan Klarin odgovorio je da je taj kamp nastao još prije nego je on postao načelnik 

Općine Tisno odnosno dok je on bio predsjednik Mjesnog odbora Jezera. Krenulo se s jednom kućicom, 

a nastavio s devastacijom jedne uvale, a sad već nastavlja s kupnjom terena kako se po Jezerima čuje i 

druge uvale. Kazao je kako postoji jedna snimka dronom gdje se vidi kako se je daleko proširio taj kamp. 

Čuo je od strane jezerana  da prodaju terene u Koromašnoj luci tom investitoru, te dodao da  bi bio 

najgori mogući način da se izgubi još jedna uvala. Ima iskustva u tome i predlaže da se napravi pritisak 

onu osobu koja je izdala uporabnu dozvolu za te objekte. Može se razgovarati s nadređenom osobom te 

osobe i neka pozove na odgovornost pa da se vidi. Nije želio kritizirati već dati apel na sjednici kako se 

ne bi pretvorili u Murter. Svjestan je da Jezerani prodaju i građevinska i poljoprivredna zemljišta, 

međutim s druge strane su ljudi koji štete okolišu, njima i svim budućim generacijama. Dok je bio 

načelnik izgubio je najviše živaca i dobio najviše neprijatelja i prijetnji upravo zbog takvih gradnji, ali i 

dalje smatra kako se mora lupiti šakom o stol i ići kod župana i šefice građevinske inspekcije i ako oni 

ne djeluju onda ići u Zagreb kod ministra ili državnog tajnika i jednostavno prijetiti medijima. Dodao je 

da što vrijedi spustiti visine u prostornom planu kada će netko sagraditi četiri kata bespravno bez ijednog 

papira i  dobiti uporabnu dozvolu, što  je užasno veliki problem. Sve ono čega se bojalo i čega nije bilo 
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u Općini Tisno sada dolazi na mala vrata. Jasnu poruku takvim investitorima treba poslati da nisu 

dobrodošli.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  je rekao kako do takvih građevina dolazi kada atraktivna 

zemljišta uđu u građevinsku zonu. Investitori imaju novac, kupe zemljišta i sagrade objekt prema 

prostornom planu. Sve van toga se prijavljuje i svi se ljute ali više od prijave se nažalost ne može. Sve 

općine od Rogoznice do Murtera su ljute iz istih razloga. Slaže se s vijećnikom Ivanom Klarinom da je 

to problem, ali te ljude se jednostavno ne može potjerati tek tako. Na navedenom području nalaze se tri 

kampa i svi su nastali prije 15-ak godina. Zakon o kampovima u domaćinstvu više ne postoji i rješenja 

se više ne izdaju i praktički je s time taj problem riješen. Kako je rečeno u županiji upravo zbog pritisaka 

iz Općine Tisno je taj Zakon i izmijenjen.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kao za takvo nešto nije čuo, ali da ako to stvarno jest tako onda 

na to trebaju biti ponosni.  

 Vijećnik Ivan Klarin postavio je pitanje vezano uz vodnu naknadu, odnosno zanimalo ga je 

koliko je novaca akumulirano na posebnom računu za vodovod i odvodnju.  Dakle iz naknade za razvoj 

se izdvaja 2 kn za odvodnju, a 2 kn za vodoopskrbu, i na tom računu bi do sada trebalo biti akumulirano 

između 3 do 4 milijuna kuna. Ta sredstva se mogu koristiti samo za izgradnju vodovodne mreže, stoga 

pita postoji li plan za sljedećih nekoliko mjeseci raditi neku ulicu iz tih sredstava.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako postoje mnogi planovi, međutim kako se 

očekuje potpisivanje nove omotnice za kanalizaciju, naputak iz vodovoda je bio da se radije pričeka jer 

će se s takvim novcem moći napraviti 90% više nego da se radi isključivo rekonstrukcija mreže. Pitanje 

je dakle hoće li se do kraja godine potpisati aglomeracija Tisno-Jezera-Pirovac i što će biti s 

kanalizacijom Murter-Betina. S obzirom sa su obje u visokoj fazi, savjetovano je od strane Vodovoda i 

odvodnje d.o.o. da se strpi jer bilo bi suludo  uzaludno trošiti taj novac, a jako brzo bi se trebalo vidjeti 

gdje su i što su. Neke manje intervencije se svakako planiraju, dok neke veće rekonstrukcije dok se ne 

bude znalo gdje su s kanalizacijom jednostavno nema smisla raditi.  

 Vijećnik Ivan Klarin postavio je pitanje znači li to onda da nema ništa dok se ne počne raditi 

kanalizacija. 

 Kristijana Jareb, općinski načelnik odgovorio je da se najprije treba vidjeti hoće li biti te 

kanalizacije i ako bude kada će biti pa će se onda znati hoće li se krenuti s radovima prije ili će se čekati, 

stoga za sve općine vrijedi isti naputak da se strpe još malo s radovima. 

 Treće pitanje koje je postavio vijećnik Ivan Klarin je bilo vezano uz uređenje i održavanje 

sportskog parka u jezerima koje  je jedno mjesto koje je zaživilo dosta dobro i nedavno se tu održao i 

teniski turnir i košarka, a uskoro slijede i adventski događaji. Dosta upita je primio i kritika kako se taj 

prostor ne održava dovoljno dobro i žao mu je što direktor komunalnog poduzeća nije mogao 

prisustvovati sjednici kako bi i njega pitao. Kosi se trava redovito i zalijeva se međutim sve sprave su 

skoro u ruševnom stanju i na podu je izbila podloga, s druge strane ograda je pokidana, klupe koje se 

nalaze na brdašcima i koje su dosta skupe nisu obojene i ovo je samo jedan apel da se to malo bolje 

uredi. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je to više pitanje za voditelja Sportskih 

objekata nego direktora komunalnog poduzeća. Ustanova sportski objekti bi trebala od strane Ježinca 

d.o.o. ili neke druge firme naručiti održavanje objekta.  

 Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je kako je tu riječ o području parka i klupama u parku, a ne o 

sportskim terenima.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako mu je jako drago što je taj park zaživio na jedan lako lijepi 

način i šteta bi bila da se sad zapusti, jer u koliko se zapusti u sljedećih godinu ili dvije trebati će puno 

više sredstava za obnovu, stoga predlaže neka se da nalog i direktoru komunalnog poduzeća i direktoru 

sportskih objekata da to dovedu u red barem prije tog adventskog sajma.  

 Sljedeći se s pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Kažimir Bračanov kojeg je zanimalo još 

jedno cestovno pitanje, s obzirom da se prije godinu dana  počelo pričati o elaboratu i o Betini i Tisnom 

za postavljanje kamera i o Jezerima za dio koji se zove Podcelo. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  je odgovorio kako je taj elaborat napravljen i poslan na 

suglasnost MUP-u, a kada oni odgovore ide još na suglasnost Hrvatskim cestama i nakon toga ide 

nabava.  
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 Vijećnika Kažimira Bračanova zanimalo je hoće li biti moguće u sklopu tog projekta ili možda 

nekog drugog postaviti dva ležeća policajca kod vrtića u Jezerima, pogotovo jer tamo ima pojedinaca 

koji dosta brzo tuda prolaze, a djeca se tu igraju.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je u sklopu projekta predviđeno jako puno 

ležećih policajaca pa bi trebalo biti i tamo, naime postoji rok za realizaciju tog projekta i ako se ne 

realizira na vrijeme sredstva će se izgubiti. 

 Vijećnik Kažimir Bračanov iskoristio je priliku za postaviti još jedno pitanje i to vezano baš za 

taj dio Podcela u Jezerima i jurnjavu autima preko ljeta na tom dijelu, svakako bi bio potreban na tom 

dijelu nogostup, a moglo bi se možda prijaviti i ŽUC-u, s obzirom da je to županijska cesta.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako se ove godine u Cestama raspravljalo o Betini, 

a za sljedeću godinu se tako može raspravljati o Jezerima. 

 Vijećnik Kažimir Bračanov pitao je vezano za upojni bunar kod marine što se napravio i što se 

pokazalo dobro, ali a s obzirom da je tamo investitor sagradio ogradni zid koji je prošle godine pio vodu, 

sad više ne pije vodu i sada ih je odvelo 100 metra dalje od tog upojnog bunara i gdje bi sada trebalo 

napraviti jedan ili dva nova upojna bunara. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik  odgovorio je kako su već bili na terenu i vidjeli i kako bi se 

to moglo čak do kraja godine i realizirati.  

 

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

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, stoga 

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

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 

2022.godine 

 

  Danijela Bilan, pročelnica  obrazložila je kako kao i svake godine podnosi se izvještaj 

načelniku, a zatim izvještaj podnosi načelnik vijeću. Kazala je kako izvršenje za prvih pola godine iznosi 

16.500.000,00 kuna u prihodima odnosno 12.477.000,00 kuna u rashodima.  

Dakle za prvih pola godine imamo pozitivan financijski rezultat u iznosu od 3.863.000,00 kuna što  se 

sučeljava s manjkom s početka godine, tako da se u trenutku odnosno taj trenutak je bio 30. lipnja još 

uvijek  u manjku 868.000,00 kuna, što bi bilo u okvirima realnog odnosno tekućeg. Uskoro slijedi 

izvješće za devet mjeseci koje ne ide na općinsko vijeće, ali tu će se već evidentirati plus. Financijski 

rezultat će biti pozitivan sa saniranim manjkom iz prethodnih godina. Ono što se dogodilo u prvom 

polugodištu i što se više puta spominjalo na vijeću su dobivena sredstva od Agencije za plaćanje u 

poljoprivredi, odnosno preostali dio za gradnju vrtića u Jezerima u iznosu 548.000,00 kuna. Ukupna 

financijska korekcija na odobreni iznos je bila oko 5% na ukupni iznos. Osim toga dobiveno je i 2,2 

milijuna kuna od Ministarstva regionalnog razvoja, ostalo su tekući prihodi. Bilježi se povećanje od 

strane poreza na dohodak i do kraja godine bi trebalo biti povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ono 

što se dalo primijetiti da je manje sredstava od poreza na promet nekretnina u prvoj polovici godine, a 

vidjet će se kakvo će biti ostvarenje do kraja. Na početku izvještaja u opisnom dijelu nabrojene su sve 

investicije. Ukupna svota 2.470.000,00 kn. S obzirom da se tu radi o konsolidiranom izvješću znači da 

se tu radi i o proračunskim korisnicima te se tu nalazi kratak presjek i za njih, odnosno i oni su uključeni 

u izvješću.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako se dogodilo ono što se i očekivalo te pitao koliko se ukupno 

dobilo sredstava za gradnju vrtića u Jezerima. 
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 Danijela Bilan, pročelnica odgovorila je da je ovo sada navedeno u iznosu od 548.000,00 kn 

samo zadnja rata, a da se ukupno dobilo negdje oko 5 milijuna kuna za gradnju vrtića plus 2,2 milijuna 

kuna od Ministarstva regionalnog razvoja.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako kada se pogleda financijski rezultat koji je odličan da li se to 

sve ulilo u proračun do 30. lipnja ove godine. 

 Danijela Bilan, pročelnica rekla je kako je u proračun do 30. lipnja ušla zadnja rata Agencije za 

plaćanje u poljoprivredi  u iznosu od 548.000,00 kn i dio od strane Ministarstva regionalnog razvoja u 

iznosu od 1.478.000,00 kuna, jer od Ministarstva regionalnog razvoja je prva rata dobivena prošle 

godine u iznosu od 700.000,00 kuna, naime, takve su njihove propozicije odnosno čekali su da Agencija 

za plaćanje u poljoprivredi napravi zadnju kontrolu i kaže da je to u redu i tek onda su uplatili zadnju 

ratu.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik naglasio je kako se na kraju tog projekta upalo u dubinsku 

analizu projekta gdje su inspektori tri dana pregledavali detaljno vrtić, dok su na nekim drugim mjestima 

bili pregledi od doslovno par sati, te samim time postoji potvrda da je sve to još vrijednije i dobro 

napravljeno.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je da s obzirom da je period korekcije pet godina, bolje je odnosno 

sigurnije da je napravljena dubinska analiza. 

 Danijela Bilan, pročelnica rekla je kako je to tako kod europskih projekata i da je sljedećih pet 

godina od završetka izvješća projekt podliježe mogućim inspekcijama i analizama.  

 Vijećnik Matija Brkić pitao je pročelnicu Danijelu Bilan s obzirom da je dohodak od poreza na 

promet nekretnina dosta slabiji, da li je novac od Plodina sjeo na račun Općine. 

  Danijela Bilan, pročelnica odgovorila je kako je sjeo novac od komunalnog doprinosa vezan za 

Plodine, a što se tiče poreza na nekretnine te nekretnine su prodane prijašnjih godina. 

 Vijećnik Ivan Klarin pitao je koliko je iznosio komunalni doprinos za gradnju Plodina. 

 Ivica Pirjak, pročelnik odgovorio je da je komunalni doprinos za Plodine iznosio 1,7 milijuna 

kuna.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 

01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine 

 

Točka 3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 

2022.godine 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako rezultati dosta govore o radu, dosta su 

reducirane neke veće investicije i jedan od ciljeva je bila kompletna konsolidacija i da se sa uvođenjem 

eura bude bez ikakvih dugovanja.  Dalje je kazao kako se prijavljivalo na razne natječaje koji su god 

bili spremni za prijavu, pripremala se razno razna dokumentacija i dalje se priprema za niz natječaja koji 

tek dolaze, kao što vijećnici znaju komunikacija je stalna.  

Vijećnik Ivan Klarin pitao je općinskog načelnika u kojoj je fazi sustav odvodnje.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako su svi upoznati s time da postoje dva sustava 

odvodnje i to Murter-Betina i Pirovac-Tisno-Jezera. Sustav odvodnje Murter -Betina u jednoj je jako 

čudnoj situaciji, napokon je stiglo i revizijsko izvješće koje je naručio Vodovod i odvodnja d.o.o. i s 

kojim je potvrđeno da sve što je rađeno u Murteru, u vrijednosti nekakvih 12 milijuna kuna u potpunosti 

neupotrebljivo i sanacija moguća jedino u teoriji, a u praksi ne, što je veliki uteg na toj aglomeraciji. 

Vijećnik Ivan Klarin pitao je što to konkretno znači. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao  kako to konkretno znači da s obzirom da su svi 

dokumenti spremni te da se može se ići na natječaj za izvođenje radova. Problem je prvi što radovi 

moraju biti gotovi do kraja 2023. godine, odnosno do tada bi ta odvodnja trebala biti puštena u pogon, 

a da bi bila puštena u pogon taj napravljeni dio mora biti uporabljiv i dio tog novog izrađenog sustava 
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jer u suprotnom dobiva se korekcija skoro kompletan povrat sredstava. Dakle bez tog izrađenog dijela 

ovo novo ne može biti pušteno i to je jedan veliki problem. Sad se razgovara na relaciji Općina Tisno, 

Općina Murter-Kornati i Vodovod i odvodnja d.o.o. da se vidi i nađe neko rješenje te koji je uzrok tog 

velikog debakla koji je napravljen i da li će se ići u neke tužbe jer ovjeravano je od strane Hrvatskih 

voda, bili su tu prisutni i neki nadzorni inženjeri te dodao i da nema tog problema rok za završetak 

kanalizacije Murter-Betina bio bi prekratak. Naputak ministarstva i Hrvatskih voda je da se to gura u 

sljedeću omotnicu, stoga će vjerojatno ići nova omotnica i postoje neke naznake da bi ministarstvo s 

obzirom da je sva dokumentacija spremna guralo i aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera i Murter-Betina 

u novu omotnicu, naime, tu se pojavljuje jedan veliki problem za Općinu Tisno, odnosno za sve općine 

koje imaju takve projekte, naime,  radovi su po nekim računicama skočili cjenovno 100% gore. Udjeli 

u financiranju do sada su bili oko 8%, a po nekim novim uputama to bi moglo rasti i do nekakvih 15% 

kada se zbroji da bi takve dvije aglomeracije iznosile nekakvih 700 milijuna kuna ispada da bi samo za 

svoj  udio iz proračuna morali izdvojiti jako puno i plus radovi koji ne podliježu troškovima aglomeracije 

koje se na primjer odnosi na asfaltiranja ili slično što bi bilo dodatnih 20-ak milijuna kuna. Na kraju bi 

se došlo do cifre od 100 milijuna kuna udjela od strane Općine Tisno u roku od 5 godina. Kako vidi iz 

okolnih općina i županija sada svi gledaju malo u strahu prema tim aglomeracijama, sve zavisi koliki će 

u novoj omotnici biti ti udjeli, da li 8%, 5% ili 15%.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je da s obzirom da ulaze u novu omotnicu, a još dok je on bio 

načelnik pokušavao je da se te dvije aglomeracije spoje, što se nije uspjelo dogoditi, stoga pita da u 

slučaju da ako sve propadne, što je realno s obzirom na postavljene rokove, mogu li se onda te dvije 

aglomeracije odvojiti.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako to jesu dvije odvojene aglomeracije, ali će se 

pokušati ugurati u istu omotnicu. 

Vijećnica Angelina Jušić postavila je pitanje može li se onda nakon 31.prosinca 2023. Betina 

izdvojiti iz aglomeracije Murter-Betina i pripojiti se na projekt aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako to u ovoj fazi više nije moguće s obzirom 

da su projekti već davno završeni, jednog dana kada taj sustav zaživi pa da se kopa prema toj strani onda 

možda, ali do tada ne.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao da 2015. godine kada je donesena odluka o aglomeraciji Pirovac-

Tisno-Jezera tada je vrijedilo pravilo kako nema produljenja omotnice više od dva puta, stoga pita 

postoji li još to pravilo ili se ono izmijenilo. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako misli da se to promijenilo s obzirom da su 

Hrvatske vode krive što su ovjeravale i njihova je velika krivnja što se to tako radilo, stoga čak postoji 

slučaj da oni prihvate upravo zbog toga i trošak te sanacije, ali to još ništa nije sigurno. Upravo zato 

razgovara se o mogućoj tužbi prema Hrvatskim vodama jer su vodili i potpisivali svaku situaciju, 

međutim, sve je to još pod znakom upitnika, a skoro bi trebalo znati više, omotnica još nije odobrena. 

Prednost aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera je što Pirovački zaljev Natura 2000. i zbog toga od strane 

Vlade proglašen kao strateški i zaštićeni zaljev kao mrjestilište ribe. 

Vijećnik Ivan Klarin naglasio je kako su i svi dokumenti spremni i dobivene sve dozvole. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako su sada spremni svi dokumenti na obje 

aglomeracije, te dodao kako su to projekti koji su davno projektirani i ne mogu se mijenjati projekti koji 

su već aplicirani, pitanje je kada će nova omotnica biti odobrena i hoće li, sve je to još u fazi razgovora. 

Sada je jedino došao taj izvještaj gdje stoji crno na bijelo da je sve što je do sada napravljeno u Murteru 

neupotrebljivo.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kada je Općina Murter-Kornati prvi puta započela s radovima na 

tom projektu, investiciju je najprije vodila Općina Murter-Kornati, a zatim komunalno poduzeće 

Murtela d.o.o., ne zna da li su tada nastali ti problemi sa zatrpavanjem cijevi ili kasnije, ali sve su 

ovjeravale Hrvatske vode.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako su vlasnici svega toga sada Vodovod i odvodnja 

d.o.o. Šibenik i kako će realno oni morati tužiti nekoga i postaviti pitanje kako i zašto, vještačenja su 

sada javno dostupna i biti će čak dio sudskog spora koji Općina Tisno vodi s Murtelom d.o.o. 
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Pitanja općinskom načelniku na njegov izvještaj dalje nije bilo te je predsjednik vijeća Nikša 

Pirjak donio  

ZAKLJUČAK 

 prima se na znanje Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 

2022. godine. 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 

Tisno 

 

 Marijana Pavić, pročelnica,  obrazložila je kako je za dan provedbe izbora izabran 20. studenog 

2022. godine, što je u skladu s zakonskim rokovima  od najviše 60, a najmanje 30 dana, odluka će stupiti 

na snagu 10. listopada i od tada se računaju rokovi za provedbu izbora te svi zainteresirani mogu 

predlagati kandidacijske liste. Sve će biti objavljeno na službenim stranicama Općine Tisno. Kada 

odluka stupi na snagu pozvati će se političke stranke radi predlaganja svojih predstavnika u prošireni 

sastavi i biračke odbore stoga poziva sve na suradnju i dogovor, a za sve ostalo biti će pravodobno 

informirani.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 

  

Točka 5. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama 

 Marijana Pavić, pročelnica  obrazložila je kao je na snagu stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi, 

s kojim je potrebo uskladiti Odluku o socijalnoj skrbi i drugim potporama. Kazala je kako ovo možda 

nije neka spektakularna odluka što se tiče sredstava i projekata,  ali puno puta je pomogla ljudima te 

nekima život značila. Potpore koje Općina Tisno osigurava   su naknada za brak, novorođeno dijete, 

stipendije, subvencioniranje prijevoza, nabava školskih knjiga, koje  ne ovise o socijalnom statusu te 

kod istih  nema nekih izmjena u odnosu ranije. S druge strane socijalne naknade kao jednokratna 

naknada, naknada za troškove pogreba te socijalni paketi također  ostaju pod istim uvjetima samo 

detaljnije razrađeni nego ranijom odlukom, dok ono što je najnovije, je naknada za troškove stanovanja, 

koja se i ranije predviđala,  međutim ona po novom Zakonu obuhvaća naknadu za troškove ogrijeva 

putem drva što bi korisnicima moglo biti teško jer do sada su dobivali naknadu za troškove ogrijeva 

putem drva jednokratno oko cca 1.000,00 kuna u novcu. Tu su općine i gradovi imali jako puno 

primjedbi i jako puno komentara i razgovora s ministarstvom te još uvijek postoji niz nepoznanica. 

Naknada za troškove stanovanja predviđena odlukom povišena na 45% iznosa od iznosa zajamčene 

minimalne naknade. Zakonski minimum je 30%, upravo kako bi zbog oni koji se griju na drva kroz 

jesenske i zimske mjesece mogli nabaviti drva. Dakale ne smije se jednokratno više uplaćivati za drva i 

mora se isključivo mjesečno, kao što općine za ta sredstva mogu isključivo mjesečno povlačiti iz 

državnog proračuna. Predlaže vijećnicima da u koliko znaju neke korisnike, a sigurno znaju,  mogu 

prenijeti i objasniti da više nema te naknade već će se mjesečno isplaćivati kroz ostale troškove 

stanovanje, Za svaki taj trošak će trebati i račun donijeti te će se vidjeti kroz naredno razdoblje kako će 

sve to u praksi funkcionirati. 

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi i drugim potporama 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Općine Tisno 
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 Marijana Pavić, pročelnica  obrazložila je kako se iz obrazloženja prijedloga odluke vidi kako 

se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika ne mijenjaju već se isključivo radi o 

usklađenju naziva radnih mjesta sa sistematizacijom iz pravilnika o unutarnjem redu. Naime, brišu se 

neka radna mjesta koja su u međuvremenu u općini Tisno postala nepotrebna primjerice viši stručni 

suradnik za sportske objekte ili namještenik u komunalnom redarstvu za kojim više nije bilo potrebe, s 

druge strane, uvodi se novo radno mjesto viši referent za administrativne poslove i dokumentaciju  sve 

zbog potrebe daljnjeg digitalizacije pisarnice i arhive te uvođenja digitalnog potpisa službenika i svega 

ostalog što će time uslijediti.  

 Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima  

Općine Tisno 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako je ta odluka već bila donesena na 8. sjednici ovog 

vijeća, međutim tada je na takvu odluku nadzor zakonitosti općih akata od strane Državne geodetske 

uprave dostavio pismeno u kojem kaže da prema trenutnom stanju ulica Tišnjanska prikazana je na način 

da se proteže na području naselja Jezera te se ista produžuje u naselje Tisno sve do ulice Crkvena te dio 

ulice Crkvena. Ako se Tišnjanska ulica iz naselja Jezera proteže u naselje Tisno potrebno je isto navesti 

u odluci, što to nije istina i zato se na prethodnom vijeću moralo utvrditi razgraničenje naselja Tisno i 

Jezera. Takva odluka o novom razgraničenju, pravom razgraničenju bez obzira na grešku u Državnoj 

geodetskoj upravi dostavljena je u Državnu geodetsku upravu i sada bi trebala nova Odluka o grafičkom 

prikazu ulice Tišnjanska biti jasna jer naravno niti je tada niti sada ne ulazi u katastarsku općinu Tisno.   

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Gračine u naselju Tisno 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako je iz priloženih materijala vidljivo na grafičkom 

prikazu kako je na temelju katastarskog plana protezanje te ulice. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kao se uvidjelo da vidikovac nije u vlasništvu Općine 

Tisno tako ni cesta nije u vlasništvu, cesta je asfaltirana i ima  neke krakove koji također nisu ucrtani  te 

se odlučilo da se to riješi imovinsko pravno najprije elaboratom, a kasnije i ucrta i vidikovac.  

Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako sve to iz razloga da se evidentira u registar prostornih 

jedinica. 

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Put Gračine u naselju Tisno 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – 

Parkiralište Zapadna Gomilica, Tisno 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako je to u naravi već parking i kako su se nastojali 

maksimalno uklopiti uz nerazvrstanu cestu odnosno ulicu Zapadna Gomilica pa iz tog razloga grafika i 
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izgleda tako malo čudno na jednom dijelu ali radi se samo o ukopu od strane nerazvrstane ceste koja je 

već dobila tehničku ispravnost od strane katastra i njome se prometuje, parking se dakle naslanja na tu 

ulicu odnosno nerazvrstanu cestu.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi –  

Parkiralište Zapadna Gomilica, Tisno 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – 

Parkiralište Jazina, Tisno 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako se tu također radi o parkingu u naravi koji se 

kao takav koristi već godinama  i samo se ucrtava kao parking, odnosno rješavaju se imovinsko pravni 

poslovi.  

Vijećnici nisu imali pitanja na ovu točku dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

 o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi –  

Parkiralište Jazina, Tisno 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – 

Park Branimirova, Betina 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je da slično kao i kod ulice Tišnjanska, već je bila odluka 

općinskog vijeća o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom, a tada je odluka glasila da se 

radi o dva parka i o prostoru između ta dva parka o parkiralištu s pripadajućom opremom, međutim, taj 

elaborat je došao do katastra i katastar je izdao zaključak u kojem navodi da temeljem uvida parkiralište 

nije vidljivo 2018. godine. Nakon tog zaključka održan je sastanak s pročelnikom u katastru gdje je 

ukazano da je na to istom dof-u vidljiv park odnosno javna zelena površina, a ne i javno parkiralište. 

Upravo iz tog razloga jedino rješenje je promijeniti odluku i proglasiti sve javnim parkom odnosno 

javnom zelenom površinom kao infrastrukturom koja je jedino vidljiva, a ne i parkiralište sa 

pripadajućom opremom.  

Vijećnici nisu imali pitanja na ovu točku dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  

– Park Branimirova, Betina 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbi 

između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine Tisno 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako s obzirom da su se mijenjali vanjski 

suradnici odnosno odvjetnici pregledali svi sudski sporovi koje vodi Općina Tisno i za one u kojima je 

vidljivo da nema neke velike šanse da se ti sporovi dobiju, shvatilo da se samo gubi vrijeme, a s time 

kamata samo raste. Pokušao se dogovoriti i organiziran je sastanak u Zagrebu kako bi se što više povećao 

rok otplate tog duga s kamatom koji je ne baš mali, a sve kako u nekom trenutku presudom ne bi sjela 

odjednom ovrha u većem iznosu.  
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 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kao je to jedan od sporova koji su ostali iz prethodnih razdoblja. 

To je jedan od većih sporova, a drugi je onaj s Murtelom, dok ostali nisu toliko veliki. Radi se o sporu 

u ulici Ante Starčevića gdje se već plaćalo dosta toga. Još iz vremena i njegovog prethodnika naslijedilo 

se plaćanje dosta toga. Ovom prilikom dotaknuo se oba navedena spora koje smatra ozbiljnijima. On 

nije želio sklopiti sporazum s Hrvatskim cestama iz razloga što nisu pristali na separatni ugovor da se 

potpiše u vezi financiranja, a odnosio se na to da su cijene ugovorenih radova prema javnoj nabavi, 

naime iako je posao vrijedio 3,5 milijuna kuna taj posao da se danas radi vrijedio bi 10 milijuna. 

Separatni ugovor je trebalo potpisati iz razloga što prema njegovom mišljenju, iako će podržati i ovu 

odluku, jer su cijene onih ugovorenih radova koje je Općina Tisno bila dužna su bile niže ispregovarane 

u javnoj nabavi. Oni nisu pristali na to i ponudili su ugovor da se potpiše o sufinanciranju, svjestan da 

se treba platiti ali ne da se treba platiti toliko. To je bio razlog odbijanja sporazuma.  

Drugi spor koji smatra da je i veći je spor sa Murtelom i gdje bi apelirao da se dođe do pravomoćne 

sudske presude. Ne zna kakav je tu stav načelnika i da li je provedeno vještačenje i da se tu ne ide na 

nagodbu.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik ponovio je kako je već rekao da je nedavno stiglo vještačenje 

i upravo zato su znajući što je tamo problem odugovlačili s tim sporom. Dobiveno je stručno vještačenje 

od Vodovoda i odvodnje d.o.o. koji su oni naručili. Vještak koji je bio u sporu angažiran od strane suda 

nije po mišljenju stručnih službi odnosno odvjetnika koji nas zastupaju u tom predmetu napravio puno 

već samo odgovorio na neka pitanja prijašnjih odvjetnika koja su prema njegovom mišljenju bila 

postavljena čisto da se pitaju. Nije proveo ni snimanje sustava već je samo slikao površinski, pogledao 

dokumentaciju i odgovorio na pitanja. Naknadno je od strane vodovoda naručeno kompletno 

vještačenje, dubinsko snimanje kamerama u sustav koje je Vodovod  i odvodnja d.o.o. naručio ne radi 

spora koji vodi Općina Tisno već radi sebe. Taj dokument sada postoji i on ide u spor odnosno spis. 

Zaključak vještačenja je dakle da je sanacija tog dijela kanalizacije moguća samo u teoriji. Zaključak je 

napisan na pet stranica na kojima sve vrlo jasno piše. Prema takvom vještačenju stav Općine Tisno i 

odvjetnika jednostavno onda mora biti takav, kao i do sada, da ustraju dalje u istom što su tvrdili.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako to znači da se onda ide do pravomoćne sudske presude. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je potvrdno i rekao kako se sada potvrdilo ono što 

se cijelo vrijeme sumnjalo te naglasio kako je bitno  da sada postoji javni dokument koji potvrđuje ono 

što se cijelo vrijemo sumnjalo. Dok kod ovog drugog spora koje i je danas tema na vijeću mišljenje 

odvjetnika je da se to vrlo lako gubi i da je najbolje da se ide na nagodbu, s obzirom da bi mogla ići 

ovrha od jednom pa je onda bolje tražiti nagodbom da se to plati u ratama.  Takav je stav njega kao 

načelnika, dok u drugom slučaju gdje se imaju bolje šanse neka se gura  do kraja pa što sud odluči.  

Vijećnik Ivan Klarin postavio je pravno pitanje pročelnici Marijani Pavić, s obzirom da se zna 

do kada traje predstavljanje dokaza u sudskom postupku hoće li sud prihvatiti ovo novo vještačenje. 

Pročelnica Marijana Pavić odgovorila je kako ne mogu znati hoće li sud prihvatiti odnosno kako 

će ocijeniti taj dokaz, ali odvjetnici svakako mogu ovaj dokaz predlagati sudu.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako su nažalost prošli zastupnici koji su predstavljali 

Općinu Tisno u tom procesu su vodili proces u nekom smjeru koji je izmakao kontroli, stoga  je bilo 

spašavanje slučaja i dobiveno je to vještačenje. Ističe kako i da se sada  plati jedan dio, može se reći evo 

postoji crno na bijelo da ono što se govorilo da je to istina i tu završava priča, a kako će sud presuditi to 

je druga priča. Dokazalo se da ono što se cijelo vrijeme tvrdilo i sada je to svima jasno i u Murteru i 

Vodovodu i odvodnji d.o.o., Šibenik i Hrvatskim vodama.  

Vijećnik Ivan Klarin postavio je pitanje da li Murtelu d.o.o. u tom postupku i dalje zastupa 

odvjetnica Malenica. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je to u potpunosti nebitno tko ih zastupa, 

ali da ih i dalje zastupa navedena odvjetnica samo što više nije u sukobu interesa.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 
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ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbi između tužitelja Hrvatske ceste 

d.o.o. i tužene Općine Tisno 

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno 

 

 Marijeta Jelovčić, predsjednica Savjeta mladih Općine Tisno predstavila je Program rada 

Savjeta mladih općine Tisno za 2023. godinu. Izložila je kako se u prvoj točci radi se brizi o vlastitom 

zdravlju gdje planiraju kroz razne tribine i radionice informirati mlade o važnosti očuvanja mentalnog 

zdravlja te prevenciji ovisnosti kod mladih kao ranjivoj skupini, druga točka vezana je uz sudjelovanje 

mladih u sportskim i kulturnim programima. Članovi savjeta mladih poticati će mlade na sudjelovanje 

u već postojećim sportskim i kulturnim aktivnostima poput biciklijade koja se održava svake godine i 

hodanja povodom svjetskog dana hodanja, kao i kroz nekakve edukativne radionice uputiti mlade u 

važnost bavljenja tjelesnom aktivnošću. Treća točka je edukacija članova Savjeta mladih  i sudjelovanje 

na edukativnim sastancima, konferencijama i projektima u zemlji i inozemstvu. Plan i program predviđa 

sudjelovanje članova savjeta mladih na programima, radionicama i seminarima. Dalje je istaknula 

profesionalno savjetovanje i usmjeravanje mladih i informiranje koje se zamišlja kao edukacijske i 

informativne aktivnosti koje vode do tržišta rada te edukacija mladih o pisanju životopisa, zamolbi i 

motivacijskih pisama i tako dalje, uz što ide i edukacija o vrijednosti volontiranja, prednostima i važnosti 

deficitarnih zanimanja. Članovi Savjeta mladih će također u sljedećoj godini surađivati sa tijelima 

Općine Tisno te drugim organizacijama i savjetima mladih iz županije.   

 Vijećnik Ivan Klarin pohvalio je prvo izlaganje nove predsjednice Savjeta mladih te dao punu 

podršku za daljnji rad.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno 

 

Točka 14. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole 

u okviru osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2022/2023 

 

 Danijela Bilan, pročelnica obrazložila je kako Općina Tisno svake godine od osnutka Osnovne 

glazbene škole u Tisnom financira putni trošak vanjskim suradnicima pa je to slučaj i ove godine.  

 Vijećnik Karlo Klarin rekao je kako je super Osnovna glazbena škola u Tisnom, ali da će se 

morati početi više poticati mlade da upisuju glazbenu školu jer upravo se saznalo da je izgubljen 5. 

razred glazbene škole. U 5. razredu su bile dvije djevojčice od kojih se jedna seli u drugi grad, a druga 

se zatim ispisala i nestao je 5. razred Osnovne glazbene škole. Napomenuo je da obje djevojčice nisu 

bile ni iz Tisnog ni iz Jezera, odnosno jedna je bila iz Betine, a druga iz Pirovca. Smatra, nažalost da će 

toga biti još i tim ljudima neće biti isplativo dolaziti i onda postoji mogućnost da se gubi predmet po 

predmet, a na kraju i škola.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je da se na projektu Osnovne glazbene škole u Tisnom lobiralo i 

radilo jako puno, te to  nije bila jednostavna odluka koja se donijela na razini ministarstva  da Tisno za 

područje zapadnog dijela Šibensko -kninske županije dobije glazbenu školu. Tu odluku je tada direktno 

potpisao ministar Željko Jovanović. Tisno je dobilo glazbenu školu besplatno uz plaćanje kompletnog 

kadra osim navedenih putnih troškova. S obzirom da je osobno sudjelovao u tom projektu zajedno s 

bivšom ravnateljicom Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom, Slavkom Plenčom, ovo što vidi da 

ide u smjeru nezainteresiranosti smatra čak i djelomičnom odgovornošću Osnovne škole Vjekoslava 

Kaleba.  Kada se god ima jedna takva institucija i dok je god ima Tisno, Vodice je neće dobiti. Smatra 

kako treba djecu iz prvog, drugog i trećeg razreda usmjeravati da upišu tu glazbenu školu. Tu se radi o 

profesionalnoj glazbenoj naobrazbi i svakako bi škole trebale organizirati predavanja i poticati djecu. 
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Nažalost ako se taj trend nastavi ta škola će se ugasiti i preseliti u Vodice, te je škola od samog početka 

brojala je između 60 i 80 učenika i da ih pola otpadne značilo bi da 30 do 40 djece moralo ići u Vodice 

u glazbenu školu. Smatra da se moraju se uložiti dodatni napori da se očuvaju te institucije koje nisu 

lako dobivene, jer se sa 75 upisanih učenika u svim razredima došlo ove godine do 35 upisanih učenika 

u glazbenu školu.  

 Vijećnica Angelina Jušić pitala je smatraju li da je to zbog smanjenja broja djece ili zbog opće 

nezainteresiranosti. 

 Vijećnik Karlo Klarin rekao je kako se tu ne radi o smanjenju broja djece jer razredi u svim 

školama su dosta veliki.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik je  rekao kako se i u školama iz susjednih općina treba 

promovirati glazbena škola u Tisnom.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako jednom kada se ta škola izgubi, vratit se neće nikad, a pisat 

će se da je postojala.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru osnovne škole 

Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2022/2023 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o sufinanciranju iznosa razlike do pune ekonomske cijene boravka djeteta 

u ustanovi Dječji vrtić Mendula čiji je osnivač Općina Pirovac 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako je stigao zahtjev od roditelja iz Dubrave kod 

Tisna za sufinanciranjem jer oba roditelja rade u Pirovcu, majka je iz Pirovca i dijete je od kad je krenulo 

u vrtić išlo u vrtić Mendula u Pirovcu. Međutim dijete je upisano u vrtić u Pirovcu prije odluke da djeca 

koja nisu iz Općine Pirovac da plaćaju ekonomsku cijenu, dakle dijete je upisano u vrtić i nakon toga je 

donesena ta odluka. Prije odluke roditelji su plaćali 600,00 kuna, a sada plaćaju skoro 2000,00 kuna. 

Kako je Općina Stankovci nedavno potpisala sporazum s Općinom Pirovac da će sufinancirati razliku 

troškova do ekonomske cijene za djecu koju prime u vrtić te su naravno ti roditelji shvatili da bi tako 

nešto mogli tražiti i oni. Pojasnio je kako takva situacija postoji između Općine Tisno i Općine Murter 

-Kornati, gdje se njihova djeca primaju u vrtić Općine Tisno. Međutim problem je drugi jer u vrtićima 

Općine Tisno ima dovoljno mjesta za djecu s područja Općine Tisno, dok Stankovci i Murter nemaju za 

svoju djecu. Ističe kao mu je jako žao djeteta da ostane bez vrtića jer realno roditelji ne mogu svaki 

mjesec platiti 2000,00 kn za vrtić. Objasnio je kako je tim roditeljima je dosta lakše voditi dijete u vrtić 

u Pirovac i isto tako kada se dijete upisivalo u vrtić ta odluka Općine Pirovac nije još bila donesena. 

Općina Pirovac donijela je odluku da sva djeca koja nisu iz općine Pirovac moraju plaćati punu odnosno 

ekonomsku cijenu vrtića, što je i logično, stoga se pita  što sada tu napraviti, jer žao mu je i djeteta i 

roditelja. Treba se svakako pronaći neko rješenje, na primjer vidjeti u koliko ima mjesta u vrtićima u 

Općini Tisno ponuditi roditeljima u koliko imaju interesa za time da vode dijete u jedan od vrtića u 

Općini Tisno ili u koliko nema mjesta da tim roditeljima par mjeseci plati ta razlika dok se ne nađe 

mjesto u nekom od vrtića s područja Općine Tisno. Predložio je vijećnicima da slobodno prodiskutiraju 

o tom problemu.  

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća je rekao da je uvijek jako osjetljivo kada su djeca u pitanju, ali 

stajališta je da  zahtjev roditelja nije prihvatljiv i da treba naći neko drugo rješenje pogotovo ako ima 

mjesta u vrtićima Općine Tisno ili u koliko nema mjesta u vrtićima Općine Tisno da se plati razlika dok 

se ne otvori slobodno mjesto za premještaj djeteta.  

 Vijećnik Karlo Klarin složio se takvim mišljenjem. 

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je da prema njegovom iskustvu iz prijašnjih mandata takvi zahtjevi 

su na vijeću bili su odbijani, ali ukoliko je  koliko većina za i on je za.  
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 Nikša Pirjak, predsjednik vijeća rekao je da prema njemu prijedlog odluke odnosno zahtjev 

roditelja kako je predložen ne bi mogao proći.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik predložio je da se najprije popriča s ravnateljicom ustanove 

Dječji vrtić Spužvica Tisno i vidi kakve su mogućnosti  i da se do vremena kada bi dijete moglo biti 

primljeno u vrtić u Tisnom roditeljima pomogne i da dijete ide u vrtić u Pirovcu.  

 

 Predsjednik vijeća stavio je prijedlog odluke na glasovanje, a vijećnici su glasali sa  4 (četiri) 

glasa „PROTIV“ i 6 (šest) „SUZDRŽANIH“ glasova.  

             Predsjednik vijeća utvrdio je da prijedlog Odluke o sufinanciranju iznosa razlike do pune 

ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi Dječji vrtić Mendula čiji je osnivač Općina Pirovac nije 

usvojen.  

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja betinske 

drvene brodogradnje 

 

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

se radi o novom Statutu prvenstveno radi usuglašavanja s onim iz 2020. godine. Opće odredbe su 

promijenjene, dokumenti o upisu su dodani, dodan je engleski naziv ustanove, da se upravlja muzejom 

na otvorenom te je kao novo dodano da se uz muzejsku djelatnost koja je glavna djelatnost može 

obavljati i gospodarska djelatnost što znači da se mogu organizirati turističke djelatnosti, na primjer 

izlete u drvenim brodovima, trgovina suvenira proširiti, prodavati tradicijsku hranu i piće i izvan muzeja 

po potrebi. Cilj svega je da se ostvari što više vlastitog novca i da budu samoodrživi, a profit se mora 

ulagati u ustanovu. Kazala je kako je dodano još i nekoliko članaka o stručnom vijeću muzeja, usklađeni 

su i uvjeti za ravnatelja. 

 Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje 

 

Točka 17. Inicijativa mještana Betine za izgradnju kupališne rive na plaži Zdrače 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik dao je svoj osvrt na zaprimljeni dopis mještana Betine. Kazao 

je kako se plaža počela raditi u prvoj polovici 2021. godine te je uloženo je puno novaca, međutim od 

početka ljudi negoduju,  neki su zadovoljni, a neki negoduju. Inicijativa je od strane Mjesnog odbora 

Betina i vijećnika iz Betine odnosno ljudi koji su tamo izloženi raznim napadima i na kraju su svi 

suglasni da treba napraviti nekakav pješčanik za djecu. Ono čega ga je strah je to da s obzirom da je 

prvo rješenje, a potrošeno je dosta novaca ispalo očigledno nesretno, volio da prije nego što se odluči i 

ako se odluči onda u sljedećoj godini  da se angažira netko tko je stručan za takvu problematiku jer 

arhitektura i rad mora su nešto specifično i to nije klasična arhitektura, stoga predlaže da  se angažira 

nekog projektanta koji se bavi isključivo morem i arhitekturom na moru te da zajedno s ljudima koji su 

pokrenuli inicijativu pronađe rješenje. Ne želi da se ponovno potroši puno novaca, a to na kraju pokaže 

loše. Poanta svega je da ako se već potroše novci da ljudi budu zadovoljni, a ne ljuti. Očigledno je taj 

pješčanik potreba i potrudit će se i raspitati koji je to arhitekt specijaliziran za more i da se u dogledno 

vrijeme razradi priča oko tog problema.  

 Vijećnik Jere Pavić je rekao da kao što je već rekao načelnik konstantno postoje ti problemi i 

napadi pojedinaca vezani uz tu plažu, te se slaže se sa svime što je rekao načelnik i on također smatra 

da se treba pronaći stručna osoba koja će to odraditi. 

 Vijećnik Ivan Karin rekao je kako je inicijativa došla od strane Mjesnog odbora i mještana 

Betine da se hitno sanira plaža Zdrače u Betini. Bilo je tu još raznih inicijativa i da se razbiju neke rive 

i sl.  Projekt te plaže radio je arhitekt Potušek, a Siniša Čubrić je vršio nadzor, te što se tiče obuhvata 

plaža je sanirana i plažna površina je povećana i to za popriličan broj kvadrata. Što se tiče komunalnih 
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sadržaja, s obzirom da je prošle godine dogovoreno da se zaustavi zbog ulaska u sezonu, ove godine 

napravljeni su tuševi, parkovi i ostali dio komunalne opreme. Što se tiče drugog dijela prema nacrtu koji 

je predan skupa s materijalima smatra kako je to previše i suludo. Radilo se dosta projekata na 

pomorskom dobru i predložio je da se kontaktira gospodin Kozina koji je vrstan stručnjak za pomorsko 

dobro, a pogotovo za utjecaj mora. Ističe kako protiv te inicijative nema ništa protiv i podržat će je, a 

podržat će je i ako ju se odluči staviti u proračun, međutim, upozorava da kako je nacrtano i 

predstavljeno u materijalima smatra da je to učinjeno odokativno i ako je cilj da štiti od bure za djecu 

da imaju jedan svoj dio, za takve radove u moru treba angažirati nekog tko je stvarno stručan. Nacrtani 

dio je megalomanski i smatra da bi pojeo cijelu plažu, ali ipak on nije stručnjak.    

 Vijećnica Angelina Jušić rekla je da s je novim dijelom plaže ona je ušla u dubinu i izgubio se 

taj dio plićine koji je prije bio na plaži. Ovo predloženo nije idejno rješenje već prijedlog da se nađe 

rješenje i da se ta plaža napokon završi i da mala djeca imaju dio gdje će se na plaži igrati i učiti plivati.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik predložio je da se nađe arhitekt za pomorstvo i da ga se spoji 

s ljudima koji su pokrenuli inicijativu i da se u konačnici završi taj projekt.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako bi se tu trebali raditi o investiciji koja bi koštala u rasponu 

između 200.000,00 i 300,000,00 kuna. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik složio se i rekao kako bi se tu u stvari trebalo raditi o 

nekakvom nasipu.  

 Vijećnik Ivan Klarin rekao je i kako se projekt plaže u Betini radio u vrijeme kampanje te je 

djelomično to onda iskorišteno i u kampanji, a izbori su prošli i plažu treba dovršiti.  

Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća 

zaključio raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su s 9 (devet) glasova „ZA“ i 1 (jedan) „SUZDRŽAN“ 

glas usvojili  

   

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Inicijative  mještana Betine za izgradnju kupališne rive na plaži Zdrače  

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik ispričao se predsjedniku vijeća i vijećnicima te napustio sjednicu iz 

razloga jer je morao otići na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati.  

 

Točka 18. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na 

potresom pogođenom području Sisačko- moslovačke županije 

 

 Silvijo Tomas, viši referent, obrazložio kako su od strane izvođača radova do sada dostavljeni 

svi troškovnici i računi za građevinske radove. Investitor  te  Općina Tisno kao donator upozoreni su od 

strane izvođača radova da građevinski radovi ne podrazumijevaju sanitarije konkretno. Izvođač radova 

ponudio se investitoru da će obaviti dodatne radove koji su neophodni da bi kuća bila u funkciji, a riječ 

je o sanitarijama, školjka, umivaonik, tuš kada, pipe i takve stvari i druga stavka su rasvjetna tijela, 

bojleri i grijanje te strojno uređenje okoliša kuće. Ponuda koja je stigla dosta je povoljna i ona s PDV-

om iznosi nešto više od 43.000,00 kuna. Za dodatna pitanja stoji na raspolaganju. 

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom 

području Sisačko- moslovačke županije 

 

Točka 19. prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Poljan u naselju Jezera 

 

 Nikša Pirjak, predsjednik vijeća obrazložio je kako se tu radi o ulici koja se proteže od 

trgovačkog centra Tommy do proširenja na kojem su trenutno parkirani kamioni komunalnog poduzeća 
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Ježinac d.o.o., tu je i prolaz koji je spojen na ulicu Podjasenovac. Kazao je kako u  naravi taj put postoji, 

ali nikada nije evidentiran kao prometnica odnosno put. Ovim putem išlo bi se u korekciju tih čestica 

koje su u putu. Vijećnik Valerijo Bračanov također je s time upoznat, tu postoji suhozid koji prati put i 

koji bi bio granica. Samim time omogućilo bi se da ta ulica bude pristup vodi mještanima koji na tom 

dijelu Jezera žive, a nemaju spojenu vodu već se snalaze na razne načine. To bi dakle omogućilo 

proširenje vodovodne mreže koji bi se spojio na priključak kod trgovačkog centra Tommy i na taj način 

napokon omogućio da stanovnici ulice Put Poljan dobiju priključak na vodovodnu mrežu. Naravno 

nakon provedbe cijelog postupka ulica bi se asfaltirala i dovela u normalno stanje.  

 Vijećnik Ivan Klarin pitao je da li ta cesta prelazi  po privatnim česticama. 

 Predsjednik vijeća Nikša Pirjak odgovorio je prelazi preko privatnih čestica, ali u naravi je to 

put već zadnjih 30 godina i već se pričalo s vlasnicima terena te kako se kada se probijao taj put tu radilo 

o širokim zidovima i parcele praktički ostaju netaknute.  

 Vijećnik Ivan Klarin pojasnio je da u koliko netko ne zna s ovim načinom privatni vlasnici će 

biti pregaženi i uknjižit će se Općina.  

Vijećnik Valerijo Bračanov konstatirao je kako je bolje svima da se napravi put.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Put Poljan u naselju Jezera 

 

Točka 20. prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice A.B.  Kapitanovića u naselju Jezera 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako je iz grafike vidljiva trasa protezanja ulice, ona  

prvotno nije bila evidentirana u gabaritima kao je sada prikazana i nastoji se evidentirati izvedeno stanje 

te ulice i napraviti spoj s ulicom Martina Klarina.  

 Vijećnik Ivan Klarin pitao je pročelnika Ivicu Pirjaka da li se tu radi  o gabaritima ogradnih 

zidova. 

 Ivica Pirjak je odgovorio  potvrdno odnosno o gabaritima kako je na terenu izvedeno.  

Vijećnik Kažimir Bračanov zaključio je kako to onda još nije cesta, na što je pročelnik Ivica 

Pirjak odgovorio da još uvijek nije evidentiran i evidentirat će se izvedeno stanje.  

Vijećnik Ivan Klarin pitao je ulazi li tu nekome u privatno zemljište.  

Pročelnik ivica Pirjak rekao je kako se uvijek ulazi nekome u privatno zemljište te će se 

evidentirat izvedeno stanje.  

Predsjednik vijeća Nikša Pirjak konstatirao je kao je to problem u Jezerima koji postoji već 20 

godina.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice A.B.  Kapitanovića u naselju Jezera 

 

Točka 21. prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske  

oznake čest.zem.10004, 10023/1 i 10023/2 K.O.Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene 

energetskog sustava (distribucija električne energije), kabelski ulaz 30 kV u TS Tisno 

 

Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako se tu radi o tehničkoj odluci, naime,u  materijalima su 

priloženi elaborat za izvlaštenje i ugovor, a da bi se ugovor mogao potpisati potrebno je na vijeću donijeti 

odluku.  Pojasnio je da se tu se daje pravo služnosti za trase vodova HEP-u, a vodovi prolaze  isključivo 

po nerazvrstanim cestama i ne prolaze nigdje po privatnim parcelama.   

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, stoga je predsjednik vijeća zaključio 

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  
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ODLUKU 

o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske 

oznake čest.zem.10004, 10023/1 i 10023/2 K.O.Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene 

energetskog sustava (distribucija električne energije), kabelski ulaz 30 kV u TS Tisno 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik vijeća zaključio 9. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Tisno u 20:05 sati. 

 

            Zapisnik izradila:                                                                                          Predsjednik: 

Marijana Pavić, dipl.iur.,v.r.                                                                                  Nikša Pirjak, v.r. 

 


