
Izviješće 15 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno: 
 
 

 
15. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 19.prosinca 2014.godine s 

početkom u  16:00 sati u prostorijama vijećnice u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.  
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno svih trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine 

Tisno stoga je predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.  
 Petar  Jakovčev, predsjednik vijeća, stavio je predloženi dnevni red na glasovanje, a vijećnici 
su jednoglasno usvojili slijedeći: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 
2. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 
3. II izmjene i dopune proračuna za 2014.godinu 
4. II izmjene plana razvojnih programa za 2014- 2016.godinu 
5. II izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2014.godine 
6. I  izmjene programa javnih potreba u sportu za  2014.godinu 
7. I izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu 
8. I izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu 
9. Proračun Općine Tisno za 2015.godinu  
10. Plan razvojnih programa za 2015-2017.godinu 
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 
13. Plan javnih potreba u kulturi za 2015.godinu 
14. Plan javnih potreba u sportu  za 2015.godinu 
15. Program socijalnih potreba za 2015.godinu 
16. Odluka o izvršenju proračuna za 2015.godinu 
17. Prijedlog odluke o upravljanju grobljima 
18. Prijedlog odluke o davanju Sportske dvorane u Tisnom na upravljanje trgovačkom društvu 

Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tisno 
19. Prijedlog odluke o povjeravanju odvoza posebnih vrsta otpada trgovačkom društvu 

Ježinac d.o.o., Tisno 
20. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2015.g. 
21. Suglasnost na prijedlog odluke o cjeniku usluga Narodne knjižnice i čitaonice Tisno    
22. Prijedlog odluke o javnoj dostupnosti Ugovora o kupoprodaji nekretnina unutar obuhvata 

Turističko- ugostiteljske zone Prisliga- Jazine                                          
23. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Tisno u 2015.godini 
24. Prijedlog odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene 

škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom 
25. Prijedlog odluke o sufinanciranju nastavka uređenja i adaptacije zgrade „Baganelovice“ u 

Jezerima  
26. Prijedlog odluke o sufinanciranju radova na uređenju okoliša crkve sv. Frane u Betini 
27. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti za crpljenje, odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području 
Općine Tisno  

28. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja tržnice na malo u Betini    

29. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanje tržnice na malo u Tisnom  

30. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanje ribarnice  u Tisnom  



31. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanje tržnice na malo u Jezerima  

32. Prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanje ribarnice  u Jezerima   

33. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
usluga  

34. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja tržnice na malo u Tisnom   

35. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja ribarnice u Tisnom   

36. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja tržnice na malo u Jezerima    

37. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja ribarnice u Jezerima    

38. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta  na području Općine Tisno  

39. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja 
vertikalne i horizontalne signalizacije na području Općine Tisno  

40. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 

41. Izvješće načelnika općine za drugih šest mjeseci 2014.godine 
42. Izvješće direktora trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za privih šest mjeseci 2014.godine  
43. Zahtjev za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne pristojbe koji je uputila 

Turistička zajednica mjesta Betina 
 

Na samom početku aktualnog sata vijećnica Jelena Obratov postavila  je pitanje vezano 
odlaganje smeća na Jazini na koji problem je ona upozoravala na prošloj sjednici, a on je riješen na 
način da je smeće zatrpano i poravnano stoga je zanima kakva je to sanacija odlagališta i koliko je 
koštala Općinu Tisno. Drugo pitanje vijećnice Obratov odnosilo se na termin održavanja izbora za 
mjesne odbore. Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da je dio otpada na Jazini odvezen dok je 
dio zatrpan zemljom koja se javila kao višak na gradilištu dječjeg vrtića u Tisnom, a Općina je na 
sanaciju takvih nelegalnih odlagališta na području Općine utrošila dosta novca, dok što se tiče izbora 
za mjesne odbore oni će biti raspisani u provom dijelu slijedeće godine. Jelena Obratov upitala je 
Kristijana Jareba direktora komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. da li je Općina od Ježinca d.o.o. 
tražila da zatrpa smeće na Jazini na što je on odgovorio da Ježinac d.o.o.  nema bagere niti ima svoju 
zemlju te da stoga nisu mogli izvesti takvo što. 

Vijećnik Nevijo Bilan postavio je pitanje hoće li se u Jezerima na cesti kod marine izmještati 
stup javne rasvjete koji je gotovo pola metra izbačen na cestu, a drugo njegovo pitanje je bilo 
usmjereno na uklanjanje kamp kućica postavljenih u polju. Ivica Pirjak je odgovorio da će se sporni 
stup javne rasvjete uskoro izmjestiti, a što se tiče uklanjanja kamp kućica komunalno redarstvo ima 
ovlasti da ih ukloni, a koliko ih je točno uklonjeno treba provjeriti u komunalnom redarstvu.  

Vijećnica Ema Kapov ukazala je na učestali problem nelegalnog odlaganja otpada u Betini od 
ulice Varoš do škvera te je ponudila da bi se mještani sami organizirali to počistiti ako im Općina ili 
Ježinac d.o.o. omogući kontejnere gdje bi to odložili odnosno kamione za odvoz tog otpada. Ivan 
Klarin, načelnik općine odgovorio je da je Općina Tisno na sanaciju otpada na toj lokaciji u Betini 
utrošila do sada 340.000,00 kuna, te je u zadnji dvadeset dana provela pet deratizacija glodavaca 
međutim, opet se na tom mjestu smeće nelegalno odlaže, a svakako uzeti u obzir prijedlog vijećnice 
Kapov. 

Vijećnik Zoran Bokan upitao je načelnika općine da li ima kakvih problema sa realizacijom 
projekta prezentacijskog centra u Betini jer kako je on čuo na upravnom vijeću NP Kornati oni ne žele 
preuzeti taj projekt, drugo pitanje odnosilo se na podjelu bakalara jer prema njegovim saznanjima 
bakalar su po mjestima dijelili članovi SDP-a pa je upitao da li je to bila akcija Općine Tisno ili 
predizborna kampanja SDP-a. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da nema zastoja u realizaciji 
prezentacijskog centra u Betini, te pretpostavlja da upravno vijeće NP Kornati mislilo na rješavanje 



vlasničkih odnosa koje je u tijeku,  jer je zgrada društvenog doma u Betini jednim svojim djelom 
smještena na nekretnini u vlasništvu trećih osoba. Što se tiče podjele bakalara ne radi se o nikakvoj 
predizbornoj kampanji SDP-a i iskreno misli da tristo podijeljenih bakalara ne bi imalo utjecaja na 
predsjedničku kampanju Ive Josipovića.  

Vijećnik Damir Vodanov, upitao je zašto mještani Dazline nisu dobili bakalar, zatim je 
ponovno ukazao na problem struje u Dazlini i Dubravi te je upitao zašto Dazlina ni ove godine nije 
okićena. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se bakalar za Dubravu i Dazlinu dijelio u 
Dubravi što je bilo napisano u obavijesti, dok što se tiče struje u Dazlini može se slobodno organizirati 
još jedan sastanak s predstavnicima Elektre pa neka potvrde koliko je sastanaka održano s 
predstavnicima Općine Tisno vezano problem struje u Dubravi i Dazlini. S koncesionarom za javnu 
rasvjetu provjeriti će što je sa kićenjem mjesta Dazlina, međutim naglašava da su ove godine sva 
mjesta u Općini minimalno okićena.  

Vijećnik Ante Marača predložio je da se izvrši sanacija nelegalnog odlagališta otpada na 
Gračini na način kao što je to učinjeno na Jazini, na što je načelnik općine odgovorio da je na Jazini 
istovareno više kamiona zemlje koji je nastao kao višak uslijed gradnje vrtića međutim, nemoguće je 
da Općina Tisno prati deset takvih odlagališta 24 sata na dan. Kristijan Jareb je nadodao da je jedini 
način da se spriječi odlaganje otpada  put Gračine je da se ta cesta zatvori.  

Vijećnik Nevijo Bilan upozorio je da takvo odlaganje otpada nije ekološko  jer čemu onda da 
vozimo otpad na Bikarac, najbolje napraviti jednu rupu i tamo odlagati otpad pa ga zatrpavati. 
Kristijan Jareb ukazao još jednom na veliki problem odlaganja građevinskog otpada koji građevinci 
jednostavno nemaju gdje odložiti stoga ga istovarju svugdje. 

Vijećnik Branko Pavlov izrazio je zadovoljstvo otvaranjem knjižnice i sportske dvorane u 
Tisnom, a upitao je da li će  naredno ljeto biti moguće organizirati parking na Trgu rudina u Tisnom na 
način da se tamo nesmetano odvijaju manifestacije. Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da bi se 
ukidanjem parkirnih mjesta u tom dijelu smanjio prihod od parkinga međutim ako bi se time zaveo red 
svakako bi se to trebalo provesti te najavio da će  uređenjem Trga rudina do sezone 2016.godine 
fizički biti onemogućeno parkiranje na tom mjestu.  

Vijećnik Darko Colić, upitao je koji je rok za dostavu materijala za vijeće jer da on svoj nije 
dobo u roku, te je nadalje upitao u kojoj je fazi izgradnja marine u Tisnom i hoće li se prilikom 
uređenja Trga rudina voditi računa o problemu postojećih septičkih jama na tom području. Petar 
Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio je da je rok za dostavu pet dana od dana održavanja sjednice, a 
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da je novi koncesionar za marinu u fazi izrade nove studije 
utjecaja na okoliš dok što se tiče septičkih jama na Trgu rudina kazao je da će se prilikom uređenje tog 
trga jednaka pažnja posvetiti onome poviše zemlje i onome ispod zemlje.  

Točka 1.  i 2. dnevnog reda koja je odnose na verifikaciju  zapisnika sa 12. i 14. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Tisno usvojene su jednoglasno bez primjedbi.  

O točkama 3. – 8. dnevnog reda odlučeno je da će se o njima raspravljati i odlučivati 
zajednički. Uvodnu riječ dala je Daniela Bilan, koja je rekla da se radi o drugim izmjenama i 
dopunama proračuna, a novi iznos proračuna koji se predlaže iznosi 34.117.00,00 kuna,  rashodi 
iznose 18.093.00,00 kuna te su rebalansirane  i pojedine stavke rebalansa, a najvećim dijelom to se 
odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine koji su narasli na 16.000.000,00 kuna koji se 
odnosi na prodaju zemljišta na području Jazine koja sredstva su stigla na račun Općine. Sukladno 
rebalansu rebalansirani su i različiti programi.  

Vijećnica Jelena Obratov upitala je da li je iznos od 7.250.00,00 kuna ukalkuliran u proračun 
prije same prodaje Jazine nadalje što se tiče programa zanimalo ju je što je sa uređenjem krovišta 
crkve sv. Roka u Tisnom, te zašto nije ostvaren plan javne rasvjete i zašto je stavka kanalizacije 
označena nulom.  

Načelnik općine dogovorio da situaciju oko povlačenja sredstava iz državnog proračuna već 
više puta objašnjavao na općinskom vijeću,kao što je više puta objašnjavao kao se povlače sredstava iz 
državnog proračuna i drugih fondova, dok se prihodi o nefinancijske imovine ne odnosi isključivo na 
Jazinu za koju se planirala u prvom rebalansu proračuna jer je bio u tijeku javni natječaj za prodaju 
čija se realizacija očekivala. Naglasio je da će se ostvareni prihod od prodaje nefinancijske imovine 
oročiti te će se u slijedeću godinu ući s prohodom od 7.000.00,00 kuna. Što se tiče uređenja crkve sv. 
Roka, sa župnikom u Tisnom nije postignut dogovor stoga ta sredstva nisu utrošena.  Daniela Bilan 



odgovorila da će se pravi financijski rezultati vidjeti iz završnog računa te naglasila da je Općina 
najaviše sredstava trošila na kapitalne projekte koji podižu vrijednost imovine Općine Tisno.  

Vijećnik Zoran Bokan naglasio je da je iz rebalansa jasno da će se prihod od Jazine utrošiti na 
pokrivanje rashoda Općine te je postavio pitanje zašto se ide s uređenjem Trga na moru u Betini koji 
će se potom kopati kada bude prolaziti kanalizacija, kada je prioritetnije uređivati neasfaltirane ceste 
ili postavljati javnu rasvjetu primjerice na potezu Žal- Jartić u Betini. Ivan Klarin, načelnik općine je 
dogovorio da će u slijedećoj godini oročenih sredstava od prodaje Jazine biti 22 milijuna kuna kao 
sredstava pričuve odnosno sredstva od prodaje Jazine će se oročiti dok se ne utvrdi na koje će se 
projekte utrošiti, ujedno smatra da nije prikladno za reći da uređenje Trga na moru nije potrebno jer je 
to dio sustava brendiranja Betine uz Prezentacijski centar i Muzej betinske drvene brodogradnje sve 
kako bi Betina dobila jedan urbani centar.  

Vijećnik Nevio Bilan uputio je primjedbu da je KUD Koledišće iz Jezera dobilo znatno manji 
iznos novčanih sredstava nego što su to druga kulturno umjetnička društva, stoga da su članovi KUD-a 
Koledišće morali financirati putovanja iz vlastitih sredstava.  Načelnik općine je odgovorio da je 
KUD-u Koledišće predviđeno do kraja godine isplatiti određeni iznos sredstava također je naglasio da 
osim KUD-a Hartić koji ime jednog zaposlenika kojeg plaća Općina svi ostali dobivaju otprilike isti 
iznos sredstava. Također načelnik općine je upitao  da li novac koji TZ mjesta  Jezera uplaćuje 
Koledišću je novac od boravišne pristoje koju TZ Jezera duguje Općini Tisno. Točka 3.-8. i to II 
izmjene i dopune proračuna za 2014.godinu, II izmjene plana razvojnih programa za 2014- 
2016.godinu, II izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2014.godine, I  izmjene programa javnih 
potreba u sportu za  2014.godinu, I izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014.godinu, I izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2014.godinu usvojene su sa 8 (osam) glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“ glas i 4 (četiri) glasa 
„protiv“.  
  O točkama  9.-16. raspravljalo se i odlučivalo zajednički. Ivan Klarin, načelnik općine je 
kazao kako se ove godine radi o rekordnom  proračunu Općine Tisno u njezinoj novijoj povijesti, 
naime prihodi poslovanja iznose 23 milijuna kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10 
milijuna kuna, višak prihoda  iznosi 7 milijuna kuna te sveukupni proračun iznosi negdje oko 42 
milijun kuna također, načelnik općine osvrnuo se na druga sredstva za različite projekte koji neće biti 
vidljivi kroz proračun Općine Tisno kao što je uređenje šetnice između Tisna i Jezera u iznosu od 
1.800.00,00kuna sa rasvjetom, druga faza uređenja Obale sv. Martina sa oko 2 milijuna kuna, uređenje 
pokosa državne ceste kod plaže Banj u iznosu od 3 milijuna kuna te uređenje Prezentacijskog centra u 
Betini sa oko 5 milijuna kuna, proračun se nastojao izraditi što detaljnije da se detaljno vidi gdje 
proračunska sredstva idu, a i nastojalo se da svako mjesto dobije jednu značajniju investiciju.  

Vijećnik Nevijo Bilan upitao je koji je to zid u ulici Put Kučine koji je predviđen u iznosu od 
200.000,00 kuna, što smatra velikim iznosom. Nadalje, predviđenih 500.000,00 kuna za uređenje 
Baganelovice u Jezerima smatra također da je puno obzirom da se ne radi o objektu u vlasništvu 
Općine Tisno, a izgleda da to neće biti konačna brojka te je upitao da li je Baganelovica novi kulturni 
centar u jezerima koji je trebao koštati 3 milijuna kuna. Naglasio je da bi novi kulturni centar u 
Jezerima koji se planirao graditi riješio puno društvenih, kulturnih i sportskih pitanja, te smatra 
potpunom greškom što se ulaže u Baganelovicu jer je puno manja i njome se neće riješiti niti jedno od 
navedenih pitanja. Načelnik općine je odgovorio da se glede uređenja Baganelovice ne predviđa veliki 
iznos jer uređenje slične zgrade za Muzej Betinske brodogradnje koja je sličnih gabariti košta više te je 
dodao da će se taj prostor koristit za društvene i kulturne svrhe što nedostaje mjestu Jezera.  

Vijećnik Karlo Klarin upitao je što će biti s prostorom iz Doma u Jezerima gdje se planirao 
graditi kulturni centar, na što je načelnik općine odgovorio da Općina Tisno za sada nema planova što 
bi s tim prostorom stoga bi bilo potrebno provesti širu javnu raspravu što bi se učinilo s tim prostorom.  

Vijećnika Zorana Bokana zanimalo je da  li je u stavci Dom za starije osobe predviđen iznos 
za subvencioniranje korisnika do pune ekonomske cijene na što je načelnik općine odgovorio da je to 
najpreciznije što se u ovom trenutku može predvidjeti za Dom za starije, dok će se točan iznos znati 
kada Dom otpočne s radom. Nadalje naglasio je da su svi troškovi zaposlenika u ustanovama svedeni 
na minimum tako da se u ovom trenutku još uvijek vaga hoće li knjižnica imati jednog ili dva 
zaposlena, za muzej brodogradnje predviđa se iznos za zaposlene od očekivanog otvaranja, a jedino 
povećanje broja zaposlenih je predviđeno u ustanovi dječjih vrtića iz razlog što se od devetog mjeseca 
slijedeće godine uvode jaslice.  



Vijećnica Jelena Obratov dodala je da bi umjesto socijalnih projekata trebali imati više 
projekata koji donose novac, na što je Ivan Klarin načelnik općine istaknuo svijetli primjer projekta 
izgradnje hotela na predjelu Jazine.  

Nadalje, vijećnica Obratov je predložila da se stavke javne rasvjete detaljnije razrade, te 
ujedno predložila da se na skretanju na ulazu u Ivinj postave stupovi javne rasvjete, na što je načelnik 
općine odgovorio da se tu radi o državnoj prometnici koja nije u nadležnosti Općine Tisno međutim, 
svakako da bi se mogao uputiti dopis Hrvatskim cestama s tim prijedlogom. Vijećnici su sa 8 (osam) 
glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova usvojili Proračun Općine Tisno za 2015.godinu, Plan 
razvojnih programa za 2015-2017.godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015.godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu, Plan 
javnih potreba u kulturi za 2015.godinu, Plan javnih potreba u sportu  za 2015.godinu, Program 
socijalnih potreba za 2015.godinu i  Odluku o izvršenju proračuna za 2015.godinu. 

Točke 17. i 18. Odluka o upravljanju grobljima i Odluka  o davanju sportske dvorane u 
Tisnom na upravljanje trgovačkom društvu Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tisno usvojene su 
jednoglasno, a najznačajnije je da se ovim odlukama povjeravaju  na upravljanje Ježincu d.o.o., 
groblja na području Općine Tisno i sportska dvorana u Tisnom.  

Točka 20. i 21. Odluka o povjeravanju odvoza posebnih vrsta otpada trgovačkom društvu 
Ježinac d.o.o., Tisno i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2015.g. usvojene su jednoglasno.  

Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o davanju suglasnosti  na prijedlog odluke o 
cjeniku usluga Narodne knjižnice i čitaonice Tisno   kojim cjenikom je određeno da će se kategorije 
stanovništva kao što su nezaposleni, umirovljenici, branitelji, studenti i učenici moći besplatno učlaniti 
u Narodnu knjižnicu i čitaonicu Tisno.  Točka 22. o Odluka  o javnoj dostupnosti Ugovora o 
kupoprodaji nekretnina unutar obuhvata Turističko- ugostiteljske zone Prisliga- Jazine  usvojena je sa 
8 (osam) glasova „za“ 2 (dva) „suzdržana“ glasa i 3 (tri) glasa „protiv“ , a načelnik općine je dodao da 
se tu radi o značajnom ugovoru te pozvao vijećnike da se isti  ne zlorabi na način da bi se nanijela šteta 
Općini Tisno ili drugoj ugovornoj strani.                                   

Točka 23. Smjernice  za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Tisno u 2015.godini koje su preduvjet za daljnje postupanje na području zaštite i spašavanja usvojene 
su jednoglasno.  Točka 24. Odluka  o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne 
glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom usvojena je jednoglasno, a 
načelnik općine je pojasnio da se prilikom osnivanja osnovne glazbene škole Općina Tisno obvezala 
pomagati u troškovima kako bi škola mogla funkcionirati.  

Točka 25. Odluka o sufinanciranju nastavka uređenja i adaptacije zgrade „Baganelovice“ u 
Jezerima usvojena je jednoglasno, a Ivan Klarin, načelnik općine je naglasio da je više puta već kazao 
kolika je korist koju ima lokalna zajednica od uređenja jednog takvog objekta u kojem će biti smješten 
kulturni i pastoralni centar koji nedostaje mjestu Jezerima. 

 Točka 26. odluka  o sufinanciranju radova na uređenju okoliša crkve sv. Frane u Betini 
usvojena je jednoglasno, a načelnik općine je doda da se radi o uređenju javnog prostora u vlasništvu 
župe u Betini, te naglasio da je crkva sv. Frane najposjećenija lokacija otoka Murtera.  

Točka 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti za crpljenje, odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području 
Općine Tisno usvojena je jednoglasno, a za najboljeg ponuditelja izabran je Gaga.  

Točka 28. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja tržnice na malo u Betini   usvojena je jednoglasno.  

Točke 29.- 33. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanje tržnice na malo u Tisnom , Odluka  o poništenju postupka davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanje ribarnice  u Tisnom, Odluka o poništenju postupka 
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje tržnice na malo u Jezerima, Odluka  
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje ribarnice  u 
Jezerima  i Odluka  o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga 
usvojene su jednoglasno, iste su predložene iz razloga ne pristizanja ponuda.  

Točke 34. -37. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja tržnice na malo u Tisnom, Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja ribarnice u Tisnom, Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje 



komunalne djelatnosti održavanja tržnice na malo u Jezerima, Odluka o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja ribarnice u Jezerima   usvojene su jednoglasno sve 
sukladno prijedlogu Povjerenstva.  

Točka 38. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta  na području Općine Tisno usvojena je jednoglasno, a kao 
najbolji ponuditelj i jedini utvrđena je tvrtka Sarađen d.o.o. iz Stankovaca.  

Točka 39. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta u smislu označavanja i održavanja vertikalne i horizontalne 
signalizacije na području Općine Tisno usvojen je jednoglasno, a kao najpovoljniji ponuditelj utvrđen 
je VG pravac iz Kadine glavice. 

Točka 40. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete usvojena je jednoglasno, a najbolji ponuditelj i jedini je Elektro 
Lukin.  

Predsjednik vijeća predložio je da se točka 41. Izvješće načelnika općine za drugih šest 
mjeseci 2014.godine i točka 44. Izvješće direktora trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za privih šest 
mjeseci 2014.godine odgode za prvu sljedeću sjednicu općinskog vijeća iz razloga što tekuća godina 
još nije završena, a vijećnici su prijedlog podržali sa 8 (osam) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ 
glasova.  

Točka 43. Odluka kojom se usvaja zahtjev za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne 
pristojbe koji je uputila Turistička zajednica mjesta Betina donesena je jednoglasno te je ovime 
iscrpljen dnevni red 15.sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno.  
 


