
Zapisnik s 13. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

(neverificirani) 

 

     
13. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 19. prosinca 2022.godine, 

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

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

Bračanov, Jere Pavić, Bruno Frkić, Ivan Klarin, Zvonimir Čorkalo, Ivana Vlašić, Angelina Jušić i Karlo 

Klarin, dok su vijećnici Valerijo Bračanov i vijećnik Edgar Skračić naknadno pridošli na sjednicu te je 

sjednici nazočilo jedanaest od trinaest vijećnika.  

Vijećnica Petra Kapov i vijećnik Matija Brkić opravdali su 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, Petra Kranjac ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica Tisno 

i Marko Barin Turica direktor komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. Tisno i Marijana Pavić, pročelnica 

Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu Općine Tisno.  

Predsjednik vijeća kazao je kako prvotno predloženi dnevni red ima 22. točke, te je predložio 

da se dnevni red dopuni dodatnim točkama 23. prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kokoč u Općini 

Tisno, u naselju Betina, 24. prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kosirina u Općini Tisno, u naselju 

Betina, 25. prijedlog Odluke o imenovanju ulice Plitka Vala u Općini Tisno, u naselju Betina, 26. 

prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama i  27. prijedlog Odluke o izmjeni 

odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih 

djelatnosti Ježinac d.o.o. i tako utvrđeni dnevni red s 27. točaka stavio na glasanje, a vijećnici su 

jednoglasno usvojili: 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,  

2. Prijedlog  III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu,  

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu,  

4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu,  

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2022.godinu, 

6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2022.godinu, 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2022.godinu, 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godine  

9. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2023.godinu i Projekcija proračuna za 2024.g. – 

2025.g. 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu, 

11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu, 

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 

2023.godinu,  

13. Prijedlog Programa potreba socijalne skrbi i drugih potpora Općine Tisno za 2023.godinu, 

14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2023.godinu, 

15. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno, 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama,  

17. Prijedlog Odluke o raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tiso za 2023.godinu, 



18. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine čest.zem.1234/1 K.O.Tisno površine 689 m2, 

19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2022.godinu, 

20. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje, 

21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u 

luci Tisno, otok Murter, 

22. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Sporazum o izvansudskoj nagodbu između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine 

Tisno.  

23. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kokoč u Općini Tisno, u naselju Betina,  

24. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kosirina u Općini Tisno, u naselju Betina,  

25. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Plitka Vala u Općini Tisno, u naselju Betina, 

26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

27. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom    

      odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o. 

 
                                                    Aktualni sat 

 

            Prvi se za riječ na aktualnom satu javio vijećnik Karlo Klarin kojeg je zanimalo s obzirom da je 

Republika Hrvatska od Europske unije dobila omotnicu vrijednu 1,8 milijardi eura, a s obzirom da neke 

susjedne općine povlače dosta sredstava iz Europske unije, kao i što je i do sada Općina Tisno povukla 

dosta sredstava, ali kakav je plan za dalje i što je pripremljeno za tu omotnicu koja čeka, neka inicijativa, 

priprema projekta i što se općenito razmišlja po tom pitanju, odnosno koliko se planira povući sredstava 

iz Europe.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kao Općina Tisno surađuje sa dvije 

konzultantske tvrtke i skoro na svaki natječaj koji izađe, na njega se prijavi. Kazao je kako je izrađeno  

niz strategija koje su potrebne da bi se moglo aplicirati, od zelene tranzicije do razno raznih drugih 

planova, a koji su bili potrebni za EU fondove. Veliki problem Općine Tisno je taj što je rangirana u 

sedmi stupanja po razvijenosti, što nas čini jedinima uz Grad Vodice u županiji, što svakako umanjuje 

dobivena sredstva, a s obzirom da i okolne općine rade s istim konzultantskim firmama Općina Tisno 

na skoro pa svakom natječaju se dobije barem nešto, primjerice  Grad Skradin je svrstan u drugi stupanj 

razvijenosti, Pirovac, Tribunj i Murter u šesti, što  im omogućava da dobiju za 10-ak posto više sredstava, 

ali usprkos tome Općina Tisno na natječajima prolazi jako dobro i prati se sve novo što se zbiva. Primjera 

radi u toj omotnici nalazi se i aglomeracija Jezera-Tisno-Pirovac, ali još uvijek nema naznaka kada bi 

moglo biti potpisivanje ugovora i dosta to sve sporo ide. Ove godine predviđeno je oko 80 milijuna eura 

za unaprjeđenje predškolskog odgoja međutim još uvijek se ne zna na koji će se način ta sredstva 

dobivati, dodao je kako je je to još uvijek u brojkama i većina tih natječaja još nije definirana u većini 

tih segmenata. Općina Tisno je spremna za prijave i povući će maksimalno koliko se bude moći.  

Sljedeći se na aktualnom satu s pitanjem javio vijećnik Kažimir Bračanov koji je apelirao prema 

načelniku općine i općinskim službama, a vezano uz radove na Put Karavaja odnosno radove za repetitor 

te je kazao kako se mnogo ljudi u Jezerima boji da kada završe ti radovi u kakvom će stanju ostati taj 

put jer tu se nalaze kamene stepenice i prije 10-ak godina organizirana je bila i radna akcija gdje se 

obnavljao taj put. U ostalom tuda prolazi dosta ljudi do svetišta Karavaj, a ljeti dosta turista prolazi te 

smatra kako bi se trebalo povesti malo više računa o tom putu.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako su Jezerani dosta upućeni koliko se truda 

ulaže u taj projekt tog repetitora. Naime, kazao je kako je najprije  postojao problem izmještanja ormara 

za struju s jedne lokacije na drugu pa onda i na treću lokaciju što je svakako cijeli zahvat dosta vremenski 

oteglo, a ponajviše zbog zabrinutosti ljudi koji tamo žive zbog mogućeg zračenja. Taj se ormarić na 

kraju udaljio i prema zadnjim informacijama kroz naredni tjedan bi se trebali završiti radovi na donjem 

dijelu bliže cesti. Put koji ide prema Karavaju je prije početka radova snimljen odnosno od Koledišća 

do Karavaja od strane komunalnih redara. Dakle postoji video šetnje po tim skalama tako da postoji 

dokumentirano kako je to izgledalo prije radova. Kada se radi jedan takav projekt na tako specifičnoj 

lokaciji realno je da će na kraju radova sigurno biti nekakvih problema te će se pokušati prisiliti izvođača 

radova da vrate sve to u prvobitno stanje, a ako  ne vrate u prvobitno stanje naplatit će im se kazna ili 



troškovi popravka, a put će se svakako vratiti u prvobitno stanje. Već je postojao problem s tim 

izvođačima radova kada su na blagdan Svih svetih za vrijeme procesije kod groblja prolazili bagerom. 

Problem je veliki tih projekta koje vodi T-Com jer njihov  izvođač radova je Ericsson, a oni onda uzimaju 

podizvođače, podizvođači još podizvođača, a cijene za takve radove su dosta niske pa takve radove 

dobiju firme koje su dosta loše. Nada se da će do kraja godine taj projekt ipak biti gotov.  

Predsjednik vijeća konstatirao je da je sjednici vijeća pristupio vijećnik Valerijo Bračanov te da 

je sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika.  

Vijećnik Zvonimir Čorkalo rekao je kako se već dugo vremena spominje kako sve poskupljuje, 

a nedavno je do njega stigla vijest da odlagalište otpada, odnosno tvrtka Bikarac drastično povećava 

cijene odlaganja otpada pa ga je zanimalo zna li se nešto više o tome.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik  odgovorio je kako je Bikarac do sada odnosno do kraja ove 

godine radi isključivo kao odlagalište i cijena po toni otpada bez pdv-a je iznosila oko 290 kuna. Bikarac 

je kao tvrtka aplicirao prema fondovima Europske unije gdje su uz pomoć tih sredstava izgradili prvi 

centar za gospodarenjem otpadom. Jesu li tim potezom pogodili ili pogriješili vrijeme će pokazati, 

međutim oprema koja je implementirana u taj centar je prema njegovom mišljenju malo zastarjela. Ono 

što se tamo obradi dio smeća se tamo trebao sušiti kako bi mu se smanjio volumen, a drugi proizvoditi 

kao neki energent. Snaga sve opreme instalirane u tom centru iznosi oko 1 Megawata snage, što je 

enormna količina snage, a s druge strane trošak struje je otišao visoko tako da im se trošak struje samo 

u probnom radu povećao s nekakvih 100.000,00 kuna na 4 do 5 milijuna kuna troška. Tu je još 

predviđeno i neko tretiranje tog smeća za čije potrebe bi bilo potrebno zaposliti još 30-ak ljudi koji bi 

radili na cijelom tom procesu obrade smeće, a samim time još više podiglo cijenu i troškove samog 

odlagališta. Očekivalo se da će svi gradovi i općine iz županije koje koriste to odlagalište biti pozvani 

na nekakav sastanak kako bi ih se uputilo kakve su projekcije i troškovi, međutim upravo se odvio 

sastanak u prostorijama Razvojne agencije Šibensko- kninske županije  gdje se pozvalo na potpisivanje 

suglasnosti na novu cijenu. Nova cijena prema izračunu bi trebala biti 690 kuna, što čini poskupljenje 

od gotovo 140%, što je frapantna brojka. Na tu temu sastali su se svi načelnici općina zapadnog dijela 

županije i grada Vodica koji se koriste tim odlagalištem i dogovorilo se da nitko od njih neće potpisati 

taj sporazum iz razloga jer se radi o nenormalnom poskupljenju i koje nije dovoljno dobro obrazloženo 

te se ne zna što  je glavni razlog već su stavljene neke stavke i ukupna cijena. Kada se dogodi jedno tako 

veliko poskupljenje i dovede pred gotov čin te traži potpis na jedan takav sporazum to je stvarno užas. 

S druge strane jedini vlasnik Bikarca je grad Šibenik, a jedini član skupštine je gradonačelnik grada 

Šibenika koji praktički samo svojim potpisom može tu cijenu povećati i da se onda tu ne može ništa, a 

prisiljeni su odlagati smeće na Bikarac jer nema drugog odlagališta, odnosno to je regionalni centar, 

kojem je vlasnik jedinica lokalne samouprave, a ne županija. Upravo danas je završen dosta dug sastanak 

na tu temu bez predstavnika grada Šibenika. Svi su došli na sastanak osim predstavnika grada Šibenika 

koji je tu cijenu i donio. Nitko tu suglasnost nije potpisao međutim vjerojatno je da će ta cijena startati 

s 1. siječnja 2023. godine, tako da će cijene odvoza smeća u cijeloj županiji skočiti za 140%. Samim 

time to će zahtijevati da i naša jedinica lokalne samouprave promijeni odluku o cijenama odvoza otpada 

i sve ostalo potrebno. Dugo se čekalo kolika će ta promjena cijene biti međutim sada se svih dovelo pred 

gotov čin i tu se više ništa ne da napraviti. Navode da  su neki drugi centri još skuplji tipa do 1000 kuna 

po toni smeća. Strah ga je da nakon ovakvog povećanja cijene ne dođe naglo i do povećanja broja divljih 

deponija. Danas je ta informacija svih šokirala ali na žalost to je izgleda realnost. Žalosti ga ujedno i to 

što je Bikarac poluproizvod gdje postoji proizvodni proces u kojem obrađuju smeće i na kraju s tim 

proizvodom nemaju gdje. Da bi taj proizvod bio gotov Bikarac bi na kraju tog lanca trebao imati 

spalionicu gdje bi se od toga proizveo neki energent. Međutim napravljen je samo jedan segment, 

poskupili su na štetu korisnika cijenu za 140%. Vidjet će se što se dogoditi u narednih mjesec dana, ali 

vrlo vjerojatno će doći do nove odluke o poskupljenju smeća. Nažalost prisiljeni su odvoziti na Bikarac 

jer drugog odlagališta nema, dok na primjer sjeverni dio županije još uvijek imaju neke deponije koji su 

u sanaciji i do 2025. godine ga mogu koristiti. Nažalost po tom pitanju obalni gradovi i općine nisu u 

istom položaju kao i neki gradovi i općinu u unutrašnjosti županije.  

Vijećnik Kažimir Bračanov rekao je da čim je vidio Silvija Tomasa ne može  ne postaviti pitanje 

vezano uz obnovljenu kuću u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prisjetio se kako su prošli puta za tu kuću 

odobrena su sredstva za kupnju namještaja pa ga je zanimalo u kojoj je to fazi ta kuća, jesu li ljudi uselili 

i jesu li bar nekog razveselili pred Božić.  



Silvijo Tomas, viši referent za komunalno i prometno redarstvo Općine Tisno rekao je da što se 

tiče kuće u Staroj Drenčini, proteklog vikenda je boravio tamo i stiglo je završno izvješće nadzornog 

inženjera o završenim radovima i svjedočio je potpisivanju zapisnika o primopredaji i završenim 

radovima. Istaknuo je dakle kuća je u građevinskom dijelu apsolutno završena i predana obitelji. Izvođač 

radova je dao okončanu situaciju i kada se sve platilo završni račun je nekakvih 12.000,00 kuna u plusu 

u odnosu na predviđene troškove. Predviđeno spajanje struje je do kraja tjedna, znači prije Božića, dok 

je montaža namještanja predviđena za 27. prosinca 2022. godine. Ljudi su već ušli u objekt, griju se, 

kupatilo je spremno i u funkciji. Dječja soba je također montirana i završena zahvaljujući jednom 

donatoru. Vezano uz zadnju odluku o kupnji namještaja za koji je ponuda iznosila nešto manje od 

59.000,00 kuna od Prima namještaja, da bi u konačnici Prima od tog namještaja donirala kuhinju i 

blagovaonu tako da je konačni iznos oko 44.000,00 kuna odnosno nekakvih 15.000,00 kuna manje od 

predviđenog. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik predložio je da za tu razliku u novcu se toj obitelji još kupi 

televizija i jedno računalo za dijete, s obzirom  da se taj iznos već izglasao pa bi ga bilo onda u redu do 

kraja iskoristiti za potrebe te obitelji odnosno uglavnom provjeriti s tom obitelji što im je najpotrebnije.  

Silvijo Tomas rekao je kako će provjeriti s tom obitelji što im je najpotrebnije te još nadodao 

kako su već postavljene i zavjese u kući i kupaona potpuno funkcionalna, a isto tako i jedna prostorija 

u koju je smještena perilica rublja.  

Vijećnica Angelina Jušić pitala je posjeduje li obitelj perilicu i da li im je potrebna perilica. 

Silvijo Tomas odgovorio je kako obitelj već posjeduje perilicu, a kuća je sada spojena na gradski 

vodovod, što prije nije bio slučaj te je prostorija gdje je bio predviđen hidrofor pretvorena u nekakvu 

špajzu.  

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

 
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, stoga 

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

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća predložio je vijećnicima da zajedno raspravljaju o točka od 

rednog broja 2. do rednog broja 8., a onda nakon rasprave o svakoj zasebno glasovati, što su vijećnici 

jednoglasno prihvatili.  

 

Točka 2.- 8. Prijedlog  III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu,  Prijedlog  III. 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu, Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa 

građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana javnih potreba 

u kulturi za 2022.godinu, Prijedlog II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 

2022.godinu, Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2022.godinu, Prijedlog 

Izmjena i dopuna utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista 

na području Općine Tisno za 2022.godine  

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

privodi kraju, kuna ostavljaju iza sebe. Podvučena je crta na sve što se događalo. Proračun na ono 

predviđeno je za nekakvih 1,7 milijuna kuna je umanjen. Pratili su se proračunski iznosi koji su bili. 

Nekoliko projekata, kao što je navedeno u obrazloženju ove točke, kao što je multifunkcionalna zgrada 

u Jezerima koja se prebacuje za 2023. godinu, s obzirom da je to malo kompletniji projekt.  Arheološko 

nalazište Ivinj također se prebacuje za sljedeću godinu. Projekt u sklopu nerazvrstanih cesta koji 

sufinancira MUP za koji je raspisan natječaj, a sama doznaka sredstava će se dogoditi početkom sljedeće 

godine te je i on prebačen u sljedeću godinu, također i Stara Plinara odnosno prostorije pored igrališta u 

Jezerima isto se prebacuju za sljedeću godinu, tu je došlo do povećanja u odnosu na planski iznos. Južna 



strana Jezera projekt je u tijeku i upravo pristižu sredstva Ministarstva regionalnog razvoja, ali projekt 

se nastavlja u sljedećoj godini, ugovor je potpisan i rok izvođenja radova je 120 dana i završetak se 

očekuje u ožujku te se preklapa kroz dvije proračunske godine. Kod uređenja obalnog pojasa dobilo se 

dodatnih 300.000,00 kn od strane županije i ta sredstva će biti utrošena odnosno već su dijelom utrošena 

na uređenje šetnice sv. Andrija u Tisnom. Također tu je i sporazum u kojem je definirano sufinanciranje 

projekta Lučke uprave u Tisnom sa 100.000,00 kuna, a odnosi se na uređenje rive. Dodala je kako 

općinski proračunski korisnik Dječji vrtić Spužvica a pro po odluka koje su donesene u prvoj polovici 

godine, a odnosile su se na usklađenje plaća, kako proračunska svota nije dirana to usklađenje plaća dira 

onaj ukupni iznos i sada je usklađen. Tu sada dakle postoji povećanje sredstava koje ide za samo 

funkcioniranje ustanove, a ujedno se i projekt „ Nek val okupa žal“ uskladio na izvršenje do kraja godine 

i prenosi se na sljedeću godinu s obzirom da traje do osmog mjeseca sljedeće godine,  te dodala kako su 

to ukratko najvažnije izmjene.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik, rekao je kako s obzirom da je najveći dio rebalansa bio na 

dijelu usklađenja s Dječjim vrtićem Spužvica da će ravnateljica vrtića Petra Kranjac najbolje obrazložiti 

taj dio.    

Petra Kranjac, ravnateljica ustanove Dječji vrtić Spužvica obrazložila je kao je najviše razlike 

bilo jer je isplaćeno vozilo koje koriste, a koje je tri godine bilo na leasingu i tu je ukupna vrijednost 

bila 55.000,00 kuna. Nakon toga velika stavka je bila i poskupljenje struje iako novi račun za struju je 

došao 8.000,00 kn za razliku od na primjer kolovoza kada su radila samo dva vrtića taj iznos je bio 

22.000,00 kuna. Sada je odlukom Republike Hrvatske smanjeno na 8.000,00 kn i tako bi trebalo biti sve 

do svibnja, a također isplaćene su i dvije otpremnine. Jedna otpremnina isplaćena je iz vlastitih 

sredstava, dok je druga otpremnina isplaćena, a rebalansom se potražuju sredstva iz Općine Tisno. Dvije 

osnovne stavke, cijena energije i cijena namirnica su povećane, a cijena vrtića je ostala ista. Isto tako i 

za djecu koja su oslobođena plaćanja vrtića činilo bi razliku mjesečno u iznosu od nekakvih 11.000,00 

kuna koje bi dobili, a samim time da su imali ta sredstva vjerojatno ne bi ništa ni potraživali, također tu 

su i božićnice za djelatnike i darovi za djecu.  

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća, konstatirao je da je sjednici vijeća pristupio vijećnik Edgar 

Skračić stoga je sjednici nazočno jedanaesto od trinaest vijećnika.  

Petra Kranjac, ravnateljica ustanove Dječji vrtić Spužvica nadodala je kako su od projekta 

uspjeli pokriti troškove namirnica i energije u iznosu od 190.000,00 kn što bi značilo da bez tog projekta 

još bi im toliko sredstava nedostajalo. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, osvrnuo se najprije na rad vrtića te rekao kao i kod staračkog 

doma neke stvari se preklapaju i socijalno su osjetljive. Cijena energenata je značajno narasla kao i 

prehrambenih proizvoda te realno kako sve poskupljuje trebalo bi podizati i cijene, kao i stavke da je za 

drugo i svako sljedeće dijete besplatan vrtić se nije diralo, međutim u to se ne želi dirati što je i odluka 

vijeća. Vrtići su se i radili s tom svrhom da se napune djecom, a ne da zbog cijene budu prazni. Naručeni 

su projekti solarnih elektrana i za starački dom i za tri vrtića koja su u Općini Tisno. Tu bi se efektivno 

moglo dobiti dovoljno snage koja se troši tako da vrtići ukupno troše 10% iz mreže, a ostalo da se 

proizvede. Starački dom je tu u malo lošijoj poziciji jer je položaj krova dosta lošiji nego u odnosu na 

vrtiće, ali i tu postoje neka rješenja kako da se to popravi i gdje bi se onda moglo dobiti nekakvih 4,5 do 

5 kw snage te na taj način smanjiti trošak struje. Nažalost u ovim teškim vremenima kada sve 

poskupljuje vrtić i starački dom postaju luksuz i nada se kako će se to uskoro promijeniti, pogotovo iz 

razloga jer se polako na tržištu energenata neke stvari počinju poboljšavati. Od ostalih stvari izdvojio je 

sporazum s Lučkom upravom koji je u startu bio u potpunosti planiran biti pokriven iz njihovog 

proračuna Lučke uprave. To je jedan mali dio koji je na lučkom području ispred restorana Brošćica, 

naime, kada je započeta suradanja s Lučkom upravom dogovoreno da ono što je u njihovom dijelu da 

to održavaju i vode brigu da se ne uruši, a ta riva je bila doslovno pred urušavanje. Na kraju Lučka 

uprava je investirala u ponton u Jezerima u potpunosti svojim sredstvima, tako da je općina ušla s 

nekakvih 100.000,00 kuna s obzirom da su tamo već potrošili više od planiranog. Sanacija van lučkog 

područja u startu je bio prijavljen projekt plaže u Zdračama za što je dobiveno 300.000,00 kn. U 

međuvremenu se pojavila prilika dobiti još 300.000,00 kuna za sanaciju van lučkog područja te se to 



iskoristilo za sanaciju šetnice Tisno-Jezera odnosno dijela sv. Andrija sa strane Tisna koja je bila dosta 

zapuštena te da na kraju čini jednu cjelinu i da ta šetnica bude u potpunosti gotova. Na kraju se od 

županije za ta dva projekta za sanaciju pomorskog dobra dobilo 600.000,00 kuna što je najviše do sada 

od početka suradnje Općine Tisno i Šibensko-kninske županije te je zahvalio županu Šibensko-kninske 

županije što je ove godine prema svim općinama bio široke ruke. Dodao je kako je tu i šetnica južne 

strane u Jezerima koja je prijavljena i za koju je bila spremna sva dokumentacija. Jedan dio sredstava za 

taj projekt je već povučen i počelo se projektom s obzirom da su sredstva bila predviđena za ovu godinu 

pa su se morala povući jer da se nije iskoristio taj dio i započelo i na vrijeme napravila nabava ta sredstva 

bi bila propala.  

Pitanja o ovim točkama dnevnog reda nije bilo.  

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim) 

glasom „PROTIV“ usvojili 

 

 III. izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim ) 

glasom „PROTIV“ usvojili 

 

Izmjene i dopune  

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim ) 

glasom „PROTIV“ usvojili 

 

 III. izmjene i dopune  

Programa građenja komunalne infrastrukture  

za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

II. Izmjena i dopuna 

Plana javnih potreba u kulturi za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

 II. izmjene i dopune  

Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2022.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio na glasovanje a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim) 

glasom „PROTIV“ usvojili 

 

Izmjene i dopune utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene  

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godine 

 



Nikša Pirjak, predsjednik vijeća predložio je vijećnicima da zajedno raspravljaju o točkama od 

rednog broja 9. do rednog broja 14., a onda nakon rasprave će o svakoj zasebno glasovati, što su vijećnici 

jednoglasno prihvatili.  

 

Točka 9.- 14.  Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2023.godinu i Projekcija proračuna za 2024.g. 

– 2025.g. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2023.godinu i Projekcija proračuna za 2024.g. – 

2025.g., Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu, Prijedlog Programa 

građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu, Prijedlog Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Tisno za 2023.godinu, Prijedlog Programa socijalnih potreba 

Općine Tisno za 2023.godinu, Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.godinu, 

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

proračun promijenjen još 2021. godine i prema naputku Ministarstva financija krenulo se u izradu 

proračuna po novom zakonu. Sam proračun je i ispisan na drugačiji način nego prijašnjih godina 

pogotovo i zbog uvođenja eura, naime u općem djelu proračun je iskazan i u kunama i u eurima s time 

da je u posebnom dijelu iskazan isključivo u eurima, tu se nalazi izvršenje 2021., plan 2022. godine iako 

taj plan iz 2022. godine hvata rebalans prije dakle nego je  ovaj zadnji rebalans donesen. Samo 

obrazloženje prijedloga proračuna postaje osnovni zadani element samog proračuna. Obrazloženja 

planova proračunskih korisnika postaju sastavni dio obrazloženja, a i proračuna uopće. Obrazloženje je 

na 50-ak stranica, a proračun na nekakvih 70 stranica. Izračun u eurima zadao im je dosta muke dok se 

nije ušlo u tu problematiku, ali sam rezultat što se toga tiče i izrade je u redu. Ono što je važno za 

istaknuti je da se u sljedeću godinu ulazi s projekcijom viška prihoda i to između od 1,5 do 2 milijuna 

kuna i s time će se ući u sljedeću godinu. Nema još ukupnog izvršenja, ali trebalo bi biti tu negdje. 

Stavljena je projekcija viška od 301.000,00 kuna ako bude nekakve razlike to će se anulirati kroz sljedeći 

rebalans. Sama izrada navedena je kroz obrazloženje i tu se nalazi jedan presjek kroz sve programe i 

istaknuta je zakonska osnova aktivnosti i projekta. Nabrojala je ono što je vijećnicima najzanimljivije, 

a to su projekti koji su u području kulture. S obzirom da je naviše projekata u sklopu programa kulture, 

a to je multifunkcionalna zgrada u Jezerima koja se prenijela iz prethodne godine, projekt Ivinj, 

opremanje Društvenog Doma u Tisnom za koja su dobivena sredstva za kino opremu i to je već 

profunkcioniralo, a ponovno je podnesen zahtjev za nastavak uređenja  sadržaja u kinu i to prema 

Ministarstvu kulture te se očekuje i u narednoj godini povući sredstva za navedeni projekt. Nadalje tu je 

prijedlog kupnje društvene zgrade u Tisnom. Što se tiče sporta osim što je prenesen projekt sportskog 

centra u Dubravi kod Tisna tu se predviđa i nabava kombi vozila, jer stari kombi jednostavno više nije 

dostatan. On se vodi kroz program sporta iako će ga realno koristiti i druge udruge. Što se tiče gradnje 

komunalne infrastrukture kroz obrazloženje je navedeno, a kolega pročelnik Ivica Pirjak je naveo i kroz 

Program gradnje samu razradu što će se tu sve događati. Pred kraj je i obrazloženje svih proračunskih 

korisnika kroz aktivnosti i pokazatelje uspješnosti. U narednim godinama proračun će se gledati i na 

takav način.  Iako je puno puta pregledano obrazloženje i dalje se nalaze tipfelerske greške iako je 

izračun u eurima potkrale su se dvije oznake u kunama 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, rekao je kako je ova godina specifična po mnogočemu, a 

pogotovo što Hrvatska ulazi u Schengen i što se uvodi euro, promijenjen je zakon o slaganju proračuna. 

U razgovoru s pročelnicom i kolegicama iz financija zaključuje se kako kompletno funkcioniranje 

jedinica lokalne samouprave postaje sve kompleksnije te kao razlog vidi spajanje koje se već neko 

vrijeme najavljuje odnosno okrupnjavanje jedinica lokalne samouprave. Dokument koji je prije 

godinama rađen na isti način, koncept je totalno promijenjen, a za primjer moglo se primijetiti da je ove 

godine natječaj za kulturu i sport izašao dosta ranije što je također novost u novom zakonu. U cijelom 

tom novom slaganju proračuna i velikom trudu uloženom od strane pročelnice uspjelo se u zacrtanim 

rokovima podnijeti prema vijeću. Kao što sam naslov kaže Plan proračuna što znači da kada se proračun 

slaže sve ono što se čulo od strane vijećnika trudilo se staviti unutra, ali ono što se planira i kraj godine 

su skloni razno raznim promjenama. Nekad se dogode neke interventne stvari, prioriteti se promjene, 



apliciranje prema fondovima, neki se novi fond otvori pa neka stavka koja je planirana se od nje 

odustane, a pojavi se nova. Rađeno je u dobroj vjeri i pokušalo se staviti sve unutra za ono za što se čulo 

i realno neke stvari će se kroz rebalanse i mijenjati i dodavati neke nove stvari, a neke će možda i otpasti. 

Na natječaje se prijavljuje, kao što je već rekao i vijećnik Karlo Klarin, nova omotnica je otvorena, ali 

još se ne zna na koji način će se sve to slagati. Kada se prijavljuje na primjer oprema za kino gledaju se 

parametri koji je objekt najpovoljniji da bi se mogao prijaviti. Od dokumentacije i objekata što je pod 

upravom kao Općine pokušava se i čim izađe natječaj ne gleda se nikada u kojem se mjestu nalazi već 

što je spremno  i gdje se može dobiti najviše. Nekada se na nekim natječajima ne prođe, kao što je bio 

slučaj Sportskog centra u Dubravi, ali se istovremeno u Dubravi su dobivena sredstva za ispraćajnu 

dvoranu, naime, jedan natječaj je prošao dok drugi na žalost nije i takav sportski centar nije prošao 

nikome. Također planirana je kupnja jedne zgrade u Tisnom, a kasnije na dnevnom redu biti će i točka 

gdje se prodaje jedna građevinska čestica u Tisnom i nakon niza natječaja napokon je stigla ponuda i 

logično je da za taj novac dobiven od prodaje da se kupi nešto što će služiti i čija bi kupnja zahtijevala 

manje novaca od dobivenih prodaje nekretnine, naime, se o zgradi u vlasništvu Župe i nada se da će je 

uspjeti kupiti. Sve se radi u dobroj vjeri i do kraja godine se sigurno biti korekcija razno raznih. 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove, što se tiče programa građenja oni se donose sukladno članku 67. 

odnosno članku 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a stavke su razrađene i usklađene s 

proračunom. 

 Kristijan Jareb, općinski načelnik, nadovezao se i rekao kako kada se slagao proračun bilo dosta 

oprezno pogotovo zbog gubitaka iz nekih prošlih vremena, a postoje i neki sudski sporovi koji će se 

rješavati, a isto tako jako je bitna i aglomeracija Murter-Betina i aglomeracija Jezera-Tisno-Pirovac. 

Realno moglo bi se krenuti u ugovaranje i jedne i druge aglomeracije već u narednoj godini. Da bi mogli 

pratiti gradnju aglomeraciju jedne i druge realno biti će potrebno dugoročno zaduženje općine jer kada 

se gradi jedna aglomeracija kopa se jedna cesta i ono što je prihvatljivi trošak je samo ono poviše dijela 

koji je iskopan, a sve ono u istoj ulici nije prihvatljivi trošak jer se aglomeracija također financira iz 

europskih sredstava. Znači da dva metra će ući ulice dva neće i da ne ostaju ulice zakrpane svakako to 

bi se trebalo financirati iz vlastitih sredstava. Po projekciji općine i projekciji Vodovoda i odvodnje 

d.o.o. Šibenik ako se krene, a trebalo bi se krenuti vrlo brzo, Murter-Betina bi se trebao raspisati natječaj 

kroz par mjeseci za nabavu i ugovaranje kompletnog posla, a Jezera-Tisno-Pirovac kroz godinu odnosno 

najkasnije do kraja godine. Ako do toga dođe realno će biti potrebno se zadužiti nekakvih 60 milijuna 

kuna, dugoročno kao općina da bi uopće mogli ispratiti i udjele u aglomeraciji i asfaltiranja mimo 

aglomeracije. Zajedno s pročelnikom Ivicom Pirjakom i geodetom te kolegama iz Općine Murter-

Kornati bio je na sastanku u Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik na temu aglomeracija Murter-Betina 

gdje je zatraženo da se napravi identifikacija čestica kroz koje prolazi kanalizacija, što je i sastavni dio 

tendera odnosno natječaja za ugovaranje kanalizacije. U startu su bili malo skeptični vezano uz tu 

aglomeraciju Murter-Betina, međutim zadnji dojam je da bi se to stvarno moglo raspisati vrlo brzo i da 

će se onaj problem u Murteru financirati od strane kredita Općine Murter kod koje je problem i nastao. 

U Vodovodu i odvodnji d.o.o  su dosta optimistični, dokumentacija je spremna 99% Betina-Murter, a 

isto tako i Jezera-Tisno-Pirovac. Projekta većeg od aglomeracije na ovom području sigurno neće biti i 

iz tog razloga su dosta oprezni te ići u neka druga velika ulaganja pa nakon doga ne moći dobiti 

dugoročni kredit za takav iznos od 60 milijuna razlog je zašto su toliko oprezni. 

Vijećnica Ivana Vlašić rekla je kako se još od 2017. godine planira sportski centar u Dubravi 

kod Tisna, znači li to da s obzirom da skoro ulaze već u 2023. godinu da taj projekt pada u vodu i od 

njega ništa neće biti.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako se ne bi baš složio s takvom konstatacijom. 

Taj projekt je zamišljen dosta velebno te je zahtijevao zahvate na dijelu ispred bivšeg dućana i iza dućana 

i čak i na parceli koja nije u vlasništvu Općine, naime plan je da se ide u neko parcijalno uređenje, 

napravilo se dječje igralište i može se napraviti još jedno sportsko igralište koje bi bilo kombinacija 

košarkaško i nogomet za male branke. Za neki veći projekt koji zahtjeva puno veća sredstva će se 

svakako čekati neki natječaj na koji će ga se kandidirati. Svakako će se narednu godinu nešto u Dubravi 



raditi. U protekloj godini napravljeno je novo dječje igralište, nažalost na prijavljenom natječaju se nije 

prošlo, ali će se napraviti još u dijelu do igrališta. Ako se sredstva ne povuku preko nekog natječaja, 

uređivat će se segmentno dio po dio.  

Vijećnica Ivana Vlašić također je pitala što je s prostorom bivšeg dućana u Dubravi koji stoji 

prazan.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako firma koja je bila u najmu tog prostora je 

izašla iz prostora jer kako su rekli zbog gubitaka i problema s radno snagom, ta firma također nije ni 

ulagala u taj prostor ništa. U međuvremenu je po tom pitanju stupio u kontakt sa suvlasnikom tvrtke 

Djelo d.o.o. i obišli su prostor, ali nakon toga se više nije javio. Kazao je dalje kako su nakon toga došli 

ljudi iz Studenca koji su pokazali inicijativu na drugačiji način. Ne žele neka velika ulaganja u prostor 

već imaju neki novi koncept dućana koji su kontejnerskog tipa. Na primjer dućan površine od 30 

kvadrata koji postave na lokaciju koja im je zanimljiva, a za koju se prethodno dobije suglasnost 

mjesnog odbora ili općine. Koncept takvih dućana mogao bi startati kroz proljeće i rekli su da ih zanima 

Dubrava kod Tisna, sada hoće li to biti lokacija gdje je prije bio dućan ili možda neka bliže glavnoj cesti 

gdje bi onda i ljudi koji prolaze prema autoputu podigli frekvenciju i rad dućana. Zvalo se više firmi i 

nitko osim Studenca nije pokazao interes, ali na navedeni način. Mjesto bez dućana je problem veliki. S 

obzirom da većina ljudi iz Dubrave radi van Dubrave pa obave kupovinu u okolnim mjestima, ali 

problem su stariji ljudi kojima su potrebne namirnice, a u konačnici njima je to i najpotrebnije. Cijene 

radova i građevinskih materijala su otišle visoko i uređivati taj prostor gdje je prije bio dućan, tako da 

je upitna isplativost investicije i profitabilnost dućana.  

 Vijećnik Karlo Klarin postavio je pitanje vezano uz stavku rasvjete u ulici Put Kučine u 

Jezerima, a i druge stavke asfaltiranje pa je pretpostavio da se tu radi o novom nogostupu koji se u toj 

ulici namjerava raditi, s obzirom da se investitor na tom dijelu uvukao pola metra do metar, kako na 

kojem dijelu. Za to su osigurana sredstva, ali investitor se uvukao i u ulici Lučica, ne cijelom dužinom 

već samo do prvog susjeda, a rasvjetni stupovi sada stoje na sred tog dijela. S obzirom da se ta ulica nije 

planirala hoće li se ipak odraditi zajedno s ulicom Put Kučine ili će ostati kako je.  

 Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako kao što je već rekao radi se o Planu 

proračuna i ti neki zahvati koji ne zahtijevaju velike financije  mogu na nekom sljedećem vijeću na 

prijedlog Mjesnog odbora uvrstiti, a to se može odraditi i kroz održavanje, što nije neka velika 

financijska stavka i na to samo treba podsjetiti da se ne bi zaboravilo.  

 Nadovezao se još i na stavku iz proračuna vezanu uz mjesne odbore gdje su se podigla sredstva 

koja su bila definirana iz nekih prošlih vremena, naime, s obzirom prema broju vijećnika zastupljenih u 

mjesnim odborima povećala su se sredstva za ozbiljan iznos, a sve kako bi potakli mjesne odbore na 

veću aktivnost. 

Vijećnik Edgar Skračić postavio je pitanje vezano uz spomenuto zaduživanje u iznosu od 60 

milijuna kuna iako je u ovoj fazi sve to hipotetski, na koliko bi period otplate to bilo. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako Općina to svojim sredstvima ne može 

napraviti i nitko nema 60 milijuna kuna. Svi koji krenu s aglomeracijom ići će u kredite odnosno oni 

koji budu kreditno sposobni. Općina Tisno je kreditno sposobna, a s druge strane kada se jedinica lokalne 

samouprave zadužuje  traži se prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno dobiju se neki 

uvjeti od banke i nakon toga se ide na vijeće i na Vladu, a dugoročno zaduživanje značilo bi sigurno rok 

od deset godina otplate.   

Vijećnik Ivan Klarin pitao je kada bi se počelo s tim projektima aglomeracije. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako bi natječaj za aglomeraciju Betina-Murter 

trebao izaći kroz par mjeseci vani uz rokove žalbi, natječaj za pročišćivač je jedan za mrežu drugi za 

nadzor je treći i po projekcijama iz Vodovoda i odvodnje d.o.o.  smatraju da bi radovi mogli započeti 

već u 2023. godini.   

Vijećnik Ivan Klarin pitao je koliki je vremenski period trajanja omotnice. 

Prema nekim informacijama kojima raspolaže Vodovod s obzirom da je specifična 

aglomeracija, Nacionalni park jedan, Park prirode drugi i obuhvaća cijeli otok, smatraju da bi se moglo 

odobriti za taj projekt da ne bude vezan za omotnicu već da se započne pa prenese u drugu omotnicu.  



To je informacija koju ima Vodovod i odvodnja d.o.o., ali više o tome će se znati kada se raspiše natječaj 

i kada se vidi hoće li se itko javiti, s obzirom da su cijene išle i do 100% gore.  

Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja o ovim točkama dnevnog reda stoga je predsjednik vijeća 

zaključio raspravu.  

  Predsjednik vijeća  stavio je na glasovanje, a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim) 

glasom „PROTIV“ usvojili 

 

Plan proračuna Općine Tisno za 2023.godinu i  

Projekcije proračuna za 2024.g. – 2025.g. 

 

Predsjednik vijeća stavio je glasovanje, a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim) 

glasom „PROTIV“ usvojili 

 

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je točku na glasovanje, a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 

(jednim) glasom „PROTIV“ usvojili 

 

PROGRAM 

održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2023.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je  na glasovanje,  a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim) 

glasom „PROTIV“ usvojili 

 

 PROGRAM  

građenje komunalne infrastrukture na području Općine Tisno  

za 2023.godinu 

 

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

 

PROGRAM 

 Potreba socijalne skrbi i drugih potpora Općine Tisno za 2023.godinu 

 

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

 

PROGRAM 

 utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.godinu 

 

Točka 15. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Marijana Pavić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu Općine 

Tisno obrazložila je kako je Kodeks već donesen u lipnju kada su bili obvezni između ostalog i zbog 

prekršajnih odredbi, nakon čega je nadležno ministarstvo putem postupka nadzora zakonitosti općih 

akata prikupilo i razmotrilo donesene kodekse iz ministarstva su putem udruge gradova i općina uputili 

dopis i smjernice na koji način  da se doneseni kodeksi dodatno unaprijede.  Stoga da se ne bi radile 

izmjene i dopune pripremljen je novi Kodeks i koji je razrađeniji i detaljniji, naime u suštini se ništa ne 

mijenja samo su odredbe kodeksa još detaljnije razrađene. Podrazumijeva se da su svi vijećnici upoznati 

s Kodeksom, da se drže njegovih odredbi. Ono što je za istaknuti je da je Ministarstvo pravosuđa tražilo 

da se u Kodekse uglavi da Vijeće časti i Etički odbor odnosno tijela vijeća koja bi odlučivala u takvim 

situacijama ako se pojave, kojih bi dio dolazio od članova iz vijeća, a dio od strane stručnjaka koji 



nemaju nikakve veze s politikom, a što će provesti Odbor za imenovanja i razrješenja će taj postupak 

obaviti i nada se da će se netko na poziv javiti iako u malim jedinicama lokalne samouprave je jako 

teško stručnjake za takvo područje uopće naći, stoga smatra da  bi bilo poželjno da vijeće časti bude na 

razini županije, npr. da županija ima jedno tijelo za sva vijeća na svom području.   

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda te je predsjednik vijeća zaključio raspravu 

i točku stavio na glasovanje, a vijećnici su s 10 (deset) glasova „ZA“ i 1 (jednim) glasom „PROTIV“ 

usvojili 

ODLUKU 

o usvajanju Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, obrazložio je kako su malo korigirali iznose, pošto kada se 

preračunavalo u eure su ispadali neki čudni brojevi pa se praktički radi o zaokruživanju u svakoj situaciji 

te podizanju u iznosu od 10 do 20 % kako koju naknadu. Dobivene su neke okrugle brojke i blago 

povećanje svih naknada koje su do sada bile propisane.  

Marijana Pavić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu Općine 

Tisno nadovezala se i rekla kako nakon kod prelaska na euro ne bi bili neki brojevi oni su zaokruženi,  

ali isto kao što je već govorila sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi korisnici troškova stanovanja 

svoje potrebe sada moraju opravdati računima što je jako teško jer najčešće oni nemaju račune koji na 

njih ne glase pa se taj dio malo prilagodio prema uputi nadležnog ministarstva.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik, rekao je kako su naviše povećali iznos za treće dijete.  

Vijećnik Edgar Skračić rekao je kako se on uopće ne slaže s tim prijedlogom jer za primjer Sali 

na Dugom otoku su naknade za rođeno dijete u iznosu 10.000,00 kuna i navedeni iznosi su apsolutno 

mali. Smatra kako treba puno više raditi za demografiju te kako bi vrtići trebali biti puno jeftiniji, 

naglasio je kako mjesta izumiru nažalost i cijela Hrvatska izumire.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik, rekao je kako su jedina Općina u županiji koja ne vrši 

naplatu vrtića za drugo i svako sljedeće dijete iz obitelji.  

Vijećnica Angelina Jušić nadovezala se i rekla kako srednjoškolci imaju i besplatan prijevoz u 

školu. Ona je troje djece odgojila bez ikakve pomoći Općine, a da je čekala na nečiju pomoć ne bi ni 

jedno. 

Vijećnici više nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda stoga je predsjednik vijeća stavio na 

glasovanje, a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama 

 

Točka 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tiso za 2023.godinu 

 

Marijana Pavić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu Općine 

Tisno obrazložila je kako se tu radi o tehničkoj odluci koja se donosi svake godine, a s obzirom na 

stavljanje mandata u mirovanje može se promijenit broj podzastupljenog spola  pa je time i iznos 

naknade nešto manji nego prošle godine. Napomenula je kako i dalje vijećnici trebaju redovito podnositi 

izvještaje i raditi sve što izborno povjerenstvo kaže.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda stoga je predsjednik vijeća stavio na 

glasovanje, a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tiso za 2023.godinu 



 

Točka 18. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine čest.zem.1234/1 K.O. Tisno površine 

689 m2 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao  kako se tu radi o građevinskoj parceli na rubnom 

dijelu Tisna na dijelu Dvorine, procjena je izvršena već prije godinu dana morao se ponoviti postupak 

nabave i na prvih nekoliko natječaja se nitko nije javljao i veseli ga što su napokon dobili kupca, a 

pogotovo iz razloga što se radi o mladoj obitelji iz Tisna s dvoje male djece koji tu planiraju graditi sebi 

kuću za živjeti. Dodao je kako je To  praktički zadnja parcela koju je Općina imala u svom vlasništvu, 

lokacija te parcele nije baš bila praktična za društveni život, a od tih sredstava u planu je kupiti jednu 

staru zgradu u centru Tisna koja je skoro identične vrijednosti.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda te je predsjednik vijeća zaključio raspravu 

i stavio na glasovanje, a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o prodaji dijela nekretnine čest.zem.1234/1 K.O. Tisno površine 689 m2 

 

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća, predložio je vijećnicima da zbog povezanosti za raspravu 

objedine sljedeće dvije točke dnevnog reda, a da nakon toga o svakoj zasebno glasuju što su vijećnici 

jednoglasno i prihvatili. 

 

Točka 19. i 20.  prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 

2022.godinu, prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje 

 

 

 Marijana Pavić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu Općine 

Tisno obrazložila je kako se tu također radi o tehničkim odlukama koje se naslanjaju na proračun i koliko 

je predviđeno za sustav Civilne zaštite, vatrogasce, Gorsku službu spašavanja, gradsko društvo Crvenog 

križa. Svake godine donosi se ovaj dokument kao i godišnji plan za sljedeću godinu sa financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje, koji je zakonska obveza.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovim točkama dnevnog reda.  

Predsjednik vijeća zaključio raspravu i točku stavio na glasovanje,  a vijećnici jednoglasno 

usvojili 

ODLUKU 

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2022.godinu 

 

         Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim 

učincima za trogodišnje 

  

Točka 21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja 

u luci Tisno, otok Murter 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, rekao je kako je praktički obrazloženje ove točke rekao kroz 

prijedlog plana proračuna. Županijska Lučka uprava ušla je s nekim planom investiranja, radi se o dijelu 

koji se gotovo urušio u more, a pod njihovom je jurisdikcijom, s obzirom da su ušli u neke druge dodatne 



investicije išlo bi se s potporom kako bi se realizirala oba projekta. Kazao je kako je jako  bitno  da se 

to riješi pogotovo jer se nalazi u sred mjesta i da ne bi netko stradao.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda te je predsjednik vijeća  stavio na 

glasovanje,  a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Tisno,  

otok Murter 

 

Točka 22. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Sporazum o izvansudskoj nagodbu između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine Tisno 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, obrazložio je kako se radi o sudskom sporu koji se već dugo 

vodio, a po informacijama dobivenim od novog odvjetničkog tima u tom predmetu se stoji dosta loše  te 

se odlučilo sporazumom nagoditi da se dobije obročna otplata. Pojasnio je kako je dok je Odluka koja 

se donijela na tom vijeću putovala poštom, stigla je pravomoćna presuda. U razgovoru s Hrvatskim 

cestama i njihovim pravnim timom predložili su da se ta odluka koja je prijedlog sporazuma koji je 

poslan poštom, poništi i da će bez obzira što imaju pravomoćnu presudu prihvatiti da se pod istim 

uvjetima sklopi novi sporazum o obročnoj otplati, na kraju se da zaključiti da se na vrijeme pristupilo s 

takvim sporazumom i da na kraju uvaže da kroz tri godine se to otplati, a ne da po pravomoćnoj presudi 

ovrše, stvar je ista samo se ne plaća po nagodbi već po sudskoj presudi.  

Marijana Pavić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i lokalnu samoupravu Općine 

Tisno rekla je kako je važno za naglasiti da su kamate fiksirane na datum pravomoćnosti, a ne razdoblje 

od tri godine otplate.  

Vijećnik Edgar Skračić postavio je pitanje koliko još potencijalnih sličnih sudskih sporova ima, 

odnosno potencijalnih troškova. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako je u tijeku sa svim tim sporovima i više-

manje su svi ti sporovi privedeni kraju i svi su manje-više riješeni nekakvim dijalogom i dogovorom. 

Ostao je još samo jedan veći spor koji se vodi s komunalnim društvom Murtela u vlasništvu općine 

Murter-Kornati zbog kanalizacije i nada se da će taj spor završiti u korist Općine Tisno, s obzirom na 

neke nove momente u sudskom sporu. Kazao je kako će se svakako postupiti po presudi, ali u tom 

slučaju se stoji dosta dobro.  

Vijećnik Edgar Skračić rekao je da prema njegovim saznanjima presuda je već bila, stoga pita 

se događalo kasnije.  

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako je presuda poništena i proces je ponovno 

u tijeku te je došlo  vještačenje od strane Vodovoda i odvodnje d.o.o.  koje potvrđuje da radovi nisu 

izvedeni kako treba, a dalje je na sudu da odluči. 

Vijećnik Edgar Skračić pitao je što se događa s Rusima jer tamo postoji najveći potencijalni 

trošak. 

Kristijan Jareb, općinski načelnik, odgovorio je kako tamo ne vode nikakav sudski spor. Dodao 

je kako postoji još par sudskih sporova, ali to su sporovi koje sve općine vode oko cesta, ali ništa bitno 

neke veće pažnje, tu je par slučajeva ošasne imovine kada se moraju preuzeti tuđi dugovi. Kada netko 

umre, a ima zaduženje nasljednici ne žele naslijediti imovinu jer bi naslijedili i dugovanje i to onda 

Općina mora preuzeti.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je da što se tiče nekih sudskih sporova u posljednjih desetak godina, 

a i od prije, jako puno se platilo iz prethodnih razdoblja cesta, uzimanja zemljišta. 

Marijana Pavić, pročelnica, rekla je kako se sudski sporovi ne mogu gledati po mandatima jer  

primjerice neki sporovi sežu još iz 2007. ili 2009. godine pa do danas.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je on dok je bio načelnik vodio sporove naslijeđene još iz 

Mjesne zajednice Tisno i koji su se morali plaćati s kamatama.  



Vijećnik Ivan Klarin rekao je kao za primjer kada se 90-tih godina radila ulica Ante Starčevića 

u Tisnom jednoj ženi se uzela parcela i kasnije se nije platio samo put već i odšteta za izgubljenu dobit, 

zatim, također sportska dvorana koja se radila u Tisnom radila se djelomično na prostoru odmarališta 

Beogradsko, te  se tu vodio jedan ogroman spor koji je na kraju završio na sudu u Strasbourgu i koji je 

dobiven jer da se taj spor izgubio bilo bi jako puno problema.  

Marijana Pavić, pročelnica, rekla je kako je na tom dijelu bilo  privatnih čestica koje nisu bile 

plaćene nakon čega su uslijedili sporovi.  

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je tu bilo i privatnih vlasnika koji su isplaćivani po nagodbi,  

ali većinom po presudi. Kada se gradila sportska dvorana tu je isplaćena ne samo imovina već i 

propuštena dobit kroz to razbolje koje je zajedno s kamatama premašivala iznos glavnice. U to vrijeme 

ukupno je iznosilo oko 10 milijuna kuna. Ono što ga iznimno zanima je slučaj s Murtelom d.o.o. gdje 

smatra da su nepravedno oštećeni i željno iščekuje tu presudu, a obzirom da smo se svega tu do sada 

nagledali  smatra da bi stvarno nepravedno bilo da presuda ode u korist Murtele d.o.o.  

Vijećnici više nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda stoga je  predsjednik vijeća stavio na 

glasovanje,  a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbu 

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

 

 Predsjednik vijeća predložio je da se sljedeće tri točke dnevnog reda, odnosno točka 23., točka 

24., i točka 25. zbog povezanosti objedine za raspravu, a nakon tog o svakoj zasebno glasuje, što su 

vijećnici jednoglasno prihvatili. 

 

Točka 23. – 25. prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kokoč u Općini Tisno, u naselju Betina 

prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kosirina u Općini Tisno, u naselju Betina,  prijedlog 

Odluke o imenovanju ulice Plitka Vala u Općini Tisno, u naselju Betina 

 

Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je  kako se evidentira dosta tih cesta i rješava se njihovo 

imovinsko pravno stanje, ulica Kokoč je u stvari stara cesta od Lovišća do Plitke Vale. Uz kontakte s 

nekim bivšim kolegama ih HEP-a gdje bi se mogla dobiti neka sredstva za izmještanje vodova koji 

povezuje Lovišća i Plitku Valu. Sukladno tome pitali su kakav je status s tom cestom i postoji li 

mogućnost za polaganje kabela jer praktički s Europskim sredstvima izmještanju zračni vod koji je dosta 

star i polažu ga u cestu, a sve se to radi iz razloga da kada se dođe u fazu radova da postoji spremna 

dokumentacija. Dakle radi se na ucrtavanju cijelog tog dijela kako bi to imali riješeno imovinsko pravno 

stanje ceste koje su vidljive i na snimkama.  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove rekao je kako je i grafika pokazala predložene trase. Ulica Kokoč bi 

obuhvaćala i obalu i dio kojim je prošla trasa vodovoda. Ulica Kosirina isto onako kako je izvedena i na 

terenu i praktički vodi se dionicom i u gabaritima izvedenosti cesta kako je i vidljivo na snimci, a sve 

sukladno prijedlozima aktivnog Mjesnog odbora Betina.  

Vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda stoga je predsjednik vijeća stavio na 

glasovanje,  a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o imenovanju ulice Kokoč u Općini Tisno, u naselju Betina 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje,  a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o imenovanju ulice Kosirina u Općini Tisno, u naselju Betina 



 

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

 

ODLUKU 

o imenovanju ulice Plitka Vala u Općini Tisno, u naselju Betina 

 

Točka 26. prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove rekao je kako se, s obzirom na upravo izglasane prethodno tri odluke 

o imenovanju ulica radi o isključivo tehničkoj odluci kako bi se Odluka o nerazvrstanim cestama 

nadopunila s navedene tri ulice.  

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

raspravu i stavio na glasovanje a vijećnici jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Točka 27. prijedlog Odluke o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom  

odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o. 

 

 Marijana Pavić, pročelnica, rekla je kako im se nedavno obratilo trgovačko društvo Ježinac s 

informacijom da u svojoj izjavi o osnivanju usklađivali je sa zakonom na način da skupština društva uz 

upravnu skupštinu društva više ne čini pet članova već član društva kao osnivač, odnosno načelnik 

općine kao osnivač i član društva i on može nekoga opunomoćiti da ga zamjenjuje, a s obzirom da je tu 

jedan osnivač, jedan je i član skupštine društva. Ježinac d.o.o. je u svojim aktima već napravio tu izmjenu 

stoga je potrebno uskladiti odluku o osnivanju i njihovim aktima i zakonom.  

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

jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom 

odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o. 

 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red te je predsjednik zaključio 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Tisno u 18:27 sati. 

 

Zapisnik izradila:                                                                              Predsjednik: 

Marijana Pavić, dipl.iur.                                                                   Nikša Pirjak  

 


