
Zapisnik s 11. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

                                                                       (neverificirani ) 

     
11. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 07. studenog 2022.godine, 

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

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

Jušić, Kažimir Bračanov, Jere Pavić, Matija Brkić, Ivan Klarin, Petra Kapov, Zvonimir Čorkalo, Ivana 

Vlašić i Edgar Skračić dok su vijećnici Bruno Frkić, Valerijo Bračanov i Karlo Klarin opravdali svoj 

izostanak.  

Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. 

Sjednici su pristupili: Kristijan Jareb, općinski načelnik, Daniela Bilan, pročelnica Upravnog 

odjela za financije i javne prihode, Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne 

poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, Silvijo Tomas, viši referent za 

komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno i Marko Barin Turica direktor komunalnog poduzeća 

Ježinac d.o.o. Tisno te Marijana Pavić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu 

samoupravu Općine Tisno.  

Predsjednik vijeća kazao je kako prvotno predloženi dnevni red ima 8. točaka, te je predložio 

da se dnevni red dopuni dodatnim točkom 9. prijedlog Odluke o opremanju namještajem obiteljske kuće 

na potresom pogođenom području Sisačko- moslovačke županije i tako utvrđeni dnevni red s 9. točaka 

stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili: 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2022.godinu, 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno,  

4. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake 

čest.zem.9978/3 i čest.zem.9978/1 obje K.O. Tisno radi izgradnje kabelskog raspleta 30kV 

i 10(20) kV iz TS 110/30(20) kV Kapela, dionica Rotor Kapela- Pirovac, 

5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova izrade projekta solarne elektrane na krovu 

OŠ Murterski Škoji, Murter, 

6. Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tisno za 

razdoblje od 2023. do 2029. godine, 

7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Vukovarska u naselju Betina, 

8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Branimirova u naselju Betina, 

9. Prijedlog Odluke o opremanju namještajem obiteljske kuće na potresom pogođenom 

području Sisačko-moslavačke županije. 

 

Aktualni sat 

 

            Prvi se za riječ na aktualnom satu javio vijećnik Kažimir Bračanov koji je postavio pitanje 

općinskim službama vezano uz radove na repetitoru u Jezerima, a s obzirom da su radovi krenuli te se 

počelo se raditi prije 10-ak dana, pita hoće li konačno biti nešto od toga repetitora i ide li sve kako treba. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako su baš pije par dana došao direktor servisa 

Ericsson Nikole Tesle u svoje slobodno vrijeme, s obzirom da ga je on izvijestio da je nešto tu zapelo, 

a inače se osobno poznaju, te su obišli kompletnu lokaciju i preko brijega se spustili u Jezera. On je 

izrazio ljutnju s obzirom da je plan bio da se repetitor pusti u funkciju do kraja studenog, što izgleda 

nažalost da ipak neće biti u tom roku jer je teren dosta zahtjevan i radovi kasne, ali svakako će se 

potruditi da do kraja godine sve završe.  

 Sljedeći se na aktualnom satu s pitanje javio vijećnik Edgar Skračić kojeg je zanimalo što se 

događa sa studijom pomorskog dobra, s obzirom da se govorilo kako će se s time krenuti u rujnu.  



 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako s obzirom da se tu  radi o specifičnoj nabavi 

i tu se radi o nabavi ne samo za Betinu već za kompletnu Općinu odnosno kompletno pomorsko dobro 

mjesto po mjesto. Istaknuo je kako je nabava  u tijeku i završetak nabave je sljedeći tjedan, a s obzirom 

na iznos bilo je potrebno ići u jednostavnu nabavu i do kraja tjedna bi se trebalo znati koja će firma 

odraditi studiju. Osim naravno  u koliko ne javi više firmi pa bude potrebno ići u rok žalbe, što obuhvaća 

kompletno pomorsko dobro u cijeloj Općini, predvidjet će izmjene prostornog plana, podršku zakonski 

što se može, a što ne može pogotovo jer su zakonski neke izmjene u tijeku, ta studija će biti nešto što je 

stvarno potrebno.  

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

Jezerima, naime s obzirom da se bliži advent,  a postojao je problem s vratima na kućicama i koja su 

čak bila pala. Kućice su se pokazale kao izvrsne za takva događanja pa je apelirao na načelnika i 

direktora komunalnog poduzeća da svakako poduzmu nešto po tom pitanju kako se ne bi dogodilo nešto 

i svakako ako bi se mogao park i klupe još malo urediti. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnih zahvalio se vijećniku Kažimiru Bračanovu na sugestiji i rekao 

kako su već neki radovi u tijeku i da će se svakako potruditi da se to sve do adventa dovede u red.  

 

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

 

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, stoga 

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

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2022.godinu 

 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je komisija zaprimila niz prijedloga udruga 

i privatnih osoba te donijeli ovaj prijedlog odluke.  

          Kristijan Jareb, općinski načelnik je pojasnio da kako je naknadno je KUD Hartić Tisno,  ali su 

zato predali  prijedlog na današnje vijeće. Oni predlažu da se dodijeli Zahvalnica osobi koja je vlasnik 

firme koja je financirala u kompletu njihov put na Vis te smatraju da zauzvrat najmanje što se može je 

dodijeliti zahvalnica Općine Tisno. Slijedom navedenog u tom smislu predlaže amandman na prijedlog 

Odluke o javnim priznanjima Općine Tisno.   

 Dodao je među ostalim prijedlozima radi se uglavnom o sportskim uspjesima sportaša i 

sportašica što ga iznimno veseli.  

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

zaključio raspravu i stavio na glasanje zajedno s amandmanom načelnika, a vijećnici su jednoglasno 

usvojili  

ODLUKU 

o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2022. godinu 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno 

 

 Silvijo Tomas, viši referent za komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno obrazložio je kako 

je to temeljni dokument Civilne zaštite koji se donosi svake četiri godine. To je izradila ovlaštena firma, 

dokument je pregledan, pregledao ga je i načelnik stožera te suradnici iz Civilne zaštite iz županije. Radi 

se o zakonskoj obvezi, s obzirom da je stara Procjena istekla.  

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 donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake 

čest.zem.9978/3 i čest.zem.9978/1 obje K.O. Tisno radi izgradnje kabelskog raspleta 30kV i 10(20) kV 

iz TS 110/30(20) kV Kapela, dionica Rotor Kapela- Pirovac 

 

  Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako je u tijeku izgradnja trafostanice u Dubravi kod 

Tisna i to je ono što je stvarno bilo potrebno ovom kraju, jer naravno bez vodova trafostanica nema 

smisla te se  kablira prema svim naseljima novim vodovima. Ova Odluka veže se uz to da bi HEP mogao 

položiti kabel prema Pirovcu, polagat će ga i na neke čestice na kojima se vodi Općina Tisno i tu je sve 

jasno.  

Vijećnica Ivana Vlašić pitala je hoće se za Pirovac raditi posebna trafostanica ili se samo vuku 

kabeli prema Pirovcu.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik objasnio je kako se povlače kabeli od velike trafostanice u 

Dubravi kod Tisna do manje trafostanice u Pirovcu. Dubrava kod Tisna napajati će se direktno iz 

trafostanice, odnosno napraviti će se trafostanica kojoj će biti izlaz za Dubravu kod Tisna.  

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

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

 

ODLUKU 

o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem.9978/3 i 

čest.zem.9978/1 obje K.O. Tisno radi izgradnje kabelskog raspleta 30kV i 10(20) kV iz TS 110/30(20) 

kV Kapela, dionica Rotor Kapela- Pirovac 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova izrade projekta solarne elektrane na krovu 

OŠ Murterski Škoji, Murter 

  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako je ravnateljica škola u Murteru došla s 

prijedlogom, s obzirom da se sve više novca troši na električnu energiju, bilo bi dobro razmišljati o 

drugim izvorima električne energije poput solarne elektrane koja bi bila potrebna za opskrbu 

električnom energijom škole, te im je dosta za taj projekt donirala Općina Murter-Kornati, a s obzirom 

da je ta škola u stvari matična škola djeci iz Betine u redu je da se i Općina Tisno uključi u projekt. Radi 

se u stvari o sufinanciranju izrade elaborata koji će se kasnije prijaviti na jedan od natječaja koje 

Europska unija daje za takve projekte. U zahtjevu su naveli iznos koji bi im trebao biti sufinanciran, 

odnosno iznos koji im nedostaje do ukupnog iznosa.  Smatra kako školstvu uvijek treba pomagati. 

Paralelno s ovime naručeni su i elaborati za vrtiće u Općini Tisno i starački dom i što postaje prijeko 

potrebno s obzirom da je cijena struje otišla visoko.  

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 sufinanciranju dijela troškova izrade solarne elektrane na 

 krovu OŠ Murterski Škoji, Murter 

 

Točka 6. Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tisno za 

razdoblje od 2023. do 2029. godine 

 



Ivica Pirjak, pročelnik je ukazao da se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Tisno donosi za potrebe Općine Tisno, kako je i navedeno u tekstu prijedloga. 

Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Tisno 

u razdoblju od 2023. do 2029.godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski 

svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom. Na izradu i donošenje 

Strategije na odgovarajući način se primjenjuju pravila o upravljanju i raspolaganju imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske, stoga  se ova Strategija prvenstveno oslanja na Zakon o upravljanju 

državnom imovinom gdje se temeljem odredbe članka 18. donosi za razdoblje od sedam godina, 

odnosno u našem slučaju od 2023. do 2029. Ovom strategijom definirano je koje sve aktivnosti 

obuhvaća upravljanje i raspolaganje imovinom, na kojim načelima se temelji upravljanje i raspolaganje 

imovinom, koji se sve zakonski i podzakonski akti te opći akti Općinskog vijeća Općine Tisno 

primjenjuju u upravljanju i raspolaganju imovinom, portfelj imovine te ciljevi i smjernice za upravljanje 

imovinom. Strategiju zakonski u našem slučaju donosi Općinsko vijeće, mora biti donesena i objavljena 

u Službenom glasniku Općine Tisno i na našim web stranicama, a sukladno ovoj strategiji donosi se i 

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Tisno koji se svake godine za narednu mora donijeti 

najkasnije do 30.studenog tekuće godine, njega donosi Općinski načelnik i također se objavljuje u 

Službenom glasniku Općine Tisno i na web stranicama općine. 

 

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

raspravu i stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

STRATEGIJU 

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tisno za razdoblje  

od 2023. do 2029. godine 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Vukovarska u naselju Betina 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik obrazložio je kako se radi o tehničkoj odluci i kako bi se uskladio registar 

prostornih jedinica potrebno je donijeti odluku o grafičkom prikazu, gdje se točno vidi trasa protezanja 

ove ulice.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik nadovezao se i rekao da ono što je trenutno na terenu ne 

odgovara stvarnom stanju jer neke ulice vezane su uz Branimirovu odnosno u krivoj ulici te se usklađuju 

te linije da bi ljudima stvarno štimale adrese s onime što je na terenu i da se park koji nije evidentiran 

može normalno knjižiti.  

 Ivica Pirjak, pročelnik rekao je kako kod svake izrade elaborata tehnički ispravnost od strane 

katastra ne može se dobiti u koliko katastar prostornih jedinica nije usklađen sa trenutnim stanjem. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako se u stvari i sljedeća točka dnevnog reda koja je 

vezana uz grafički prikaz Branimirove ulice preklapa s ovom Vukovarske ulice.  

 Ivica Pirjak, pročelnik rekao je kako su vezane i kako će se u stvari jedna morati skraćivati kako 

bi druga prošla. 

 Predsjednik vijeća Nikša Pirjak rekao je kako se radi o sličnoj situaciji kao što je bila s 

Tišnjanskom ulicom u Jezerima samo što je ovdje situacija jednostavnija jer nema prijelaza između dva 

mjesta odnosno katastarskih općina.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik nadodao je u koliko se u skoro vrijeme u susjednoj općini 

stvari stabiliziraju bilo bi dobro da se sjedne i definira granica između dva naselja jer trenutna granica 

nije dobra i trebala bi se uhvatiti linija odnosno putova i parcela, a ona ide doslovno ljudima preko kuća.  

 Vijećnik Edgar Skračić rekao je koliko zna da je bio plan države da se ujedine općine i da bi sve 

to čak trebalo pasti pod Vodice pa bi bilo dobro da se to riješi. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je vijećniku Edgaru Skračiću kako nije baš siguran 

da će to baš u tom smjeru ići.  



Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako je upoznat s problem adresa i kako ljudi ne znaju koja im 

je adresa i broj, ali na žalost to je naslijeđeno stanje. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je kako je svjestan toga ali to treba rješavati, a možda 

uskoro u Betini bude i ulica Marka Livaje.  

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

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

ODLUKU 

o grafičkom prikazu ulice Vukovarska u naselju Betina 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Branimirova u Betini 

 

 Ivica Pirjak, pročelnik rekao je kako je tu identična situacija kao i kod prethodne točke dnevnog 

reda. 

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 grafičkom prikazu ulice Branimirova u naselju Betina 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o opremanju namještajem obiteljske kuće na potresom pogođenom 

području Sisačko-moslavačke županije 

 

Silvijo Tomas, viši referent za komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno obrazložio je kako 

je izgradnja obiteljske kuće pri kraju. Građevinski i vodoinstalaterski radovi su u cijelosti gotovi, elektro 

je 90% gotov i za dva tjedna bi kuća trebala biti skroz gotova. Prije nekog vremena javila se jedna osoba 

koja je željela ostati anonimna i koja je pitala kakva je situacija s namještanjem kuće na što mu je 

odgovorio da još ništa nije riješeno. Ta osoba onda je rekla kako u tom slučaju želi pokriti troškove 

dječje sobe te poslije par dana i kupila te dostavila dječju sobu. Nakon toga među vijećnicima se povelo 

pitanje što bi se moglo još napraviti vezano uz ostali namještaj i onda u daljnjem razgovoru s načelnikom 

zaključilo se da bi trebalo vidjeti koliki bi još bio trošak namještaja. Tim povodom otišlo se u Prima 

namještaj zatražiti ponudu te da se ista stavi na ovo Općinsko vijeće. Smatra kako ponuda koja je stigla 

je više nego povoljna te za opremanje tri spavaće sobe, kuhinju, dnevni boravak, blagovaonu i predsoblje 

s montažom i dostavom iznosi oko 59.000,00 kn. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik nadovezao se i rekao kako u konačnici ta cifra bude još i 

manja s obzirom da se iz Prime d.o.o. čeka odgovor o mogućoj donaciji jednog dijela namještaja. Dobro 

je da se stiglo s ovom točkom na vijeće sada jer da se čekalo do sljedećeg vijeća ljudi bi još dodatno 

čekali na useljenje.  Smatra kako to treba što prije završiti kako bi ljudi mogli napokon useliti. S obzirom 

da je projekt pri kraju iskoristio je priliku da zahvali gospodinu Jurišiću koji je u ime Općine Tisno vršio 

nadzor pro bono i koji je o svom trošku putovao na relaciji Zagreb – Sisak i stvarno odradio vrhunski 

posao. Također treba zahvaliti i svim ostalima koji su sudjelovali na tom jako zahtjevnom projektu.  

 Vijećnik Ivan Klarin pitao je koliki je rok dostave namještaja. 

 Silvijo Tomas odgovorio je da je rok isporuku dva tjedna od dana uplate.  

 Kristijan Jareb, Općinski načelnik nadovezao se i rekao kako je važno za reći kako je u cijeni i 

roku od dva tjedna uključena dostava i montaža svih elemenata. 

 Silvijo Tomas rekao je da je još jedino grad Vrbovec uspio u istom roku dovršiti obnovu kuće 

jednoj obitelji, s time da su oni s obnovom krenuli par mjeseci prije. Grad Vrbovec i Općina Tisno prvi 

su u Hrvatskoj koji će završiti izgradnju kuća obiteljima koje su u potresu ostale bez doma.  

 Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako će se to sve  medijski prenijeti.   

 Marijana Pavić, pročelnica je  rekla  kako se svakako javnost treba informirati o tom projektu 

jer se radi o javnom novcu  Općine Tisno i donatora.  

 



Vijećnici više 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 opremanju namještajem obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke 

županije 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik zaključio 11. sjednicu Općinskog vijeća 

Općine Tisno u 17:40 sati. 

 

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                                     Predsjednik: 

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

 

 


