
Izvješće sa 31.sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno  
 
 
31. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je u ponedjeljak 13. ožujka 

2017.godine s početkom u 15:00 sati  u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.  
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika stoga je 

predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.  
 Nakon utvrđivanja kvoruma predsjednik vijeća upoznao je vijećnike sa predloženim 
dnevnim redom kao i predloženim  dopunama dnevnog reda te je tako dopunjeni prijedlog 
dnevnog reda stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili slijedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 
2. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 

infrastrukture za 2016.godinu 
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2016.godinu 
4. Prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu 
5. Prijedlog I izmjena Plana razvojnih programa  za 2017- 2019.godinu 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 

2017.godinu 
7. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017.godinu 
8. Izvješće načelnika Općine Tisno za 2016.godinu  
9. Prijedlog Odluke o sklapanju aneksa Ugovora o realizaciji projekta izgradnje, 

rekonstrukcije  i sanacije javnih, lokalnih  i nerazvrstanih cesta  te gospodarskih i 
poljoprivrednih prometnica na području Općine Tisno  

10. Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Tisno 
11. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Turističko- ugostiteljske zone 

Prisliga- Jazine i s time povezane izmjene i dopune PPUO Tisno 
12. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke posebne 

namjene- Marina s brodogradilištem 
13. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine 

Tisno 2016.- 2020.godine 
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje 
15. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine katastarske oznake k.č.br.185 zgr K.O.Jezera 
16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijelova nekretnine 

katastarske oznake čest.zem.392/1 K.O.Jezera (stara izmjera) 
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera 
18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Općine Tisno 
19. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Šibeniku 
20. Prijedlog odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu 

zgradu na nekretnini katastarske oznake čest.zem.392/1 K.O. Jezera (stara izmjera) 
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i 

prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.2.2. projekta „Uređenje 
dijela ulice dr. Ante Starčevića – Tisno“ 

22. Prijedlog odluke o isknjiženju dijela potraživanja s osnova poreza na kuće za odmor 
23. Prijedlog odluke o isknjiženju dijela imovine koja nije u vlasništvu Općine Tisno 



24. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno 
25. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 

2016.godini  
26. Zahtjev za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne pristojbe koji je uputila 

Turistička zajednica mjesta Betina  
27. Zahtjev za priznavanje troškova od bor. Pristojbe (30% JLS) koji je uputila Turistička 

zajednica mjesta Jezera  
28. Prijedlog Odluke o uređenju međusobnih prava i obveza glede zakupa poslovnog 

prostora u zgradi Prezentacijskog centra u Betini 
29. Zahtjev za naknadu štete BTP d.d. Betina  
30. Predstavka Općinskom vijeću Općine Tisno koju je uputilo društvo Lula d.o.o. iz 

Zadra 
31. Zahtjev za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe 

Općini Tisno 
32. Prijedlog o izmjeni i dopuni odluke o porezima Općine Tisno (prijedlog uputila 

vijećnica Jelena Obratov) 
33. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnoj cesti u 

Betini 
 

Na otvorenom aktualnom satu vijećnik Zoran Bokan istaknuo je kako glede II faze 
uređenja Obale Petra Krešimira IV u Betini nije održana javna prezentacija tog projekta jer, 
ipak se radi o velikom projektu. Također je upozorio da se prilikom prelaska na štedljivu 
javnu rasvjetu, što upravo provodi Općina, mora  voditi posebno računa o rasvjeti u starom 
dijelu mjesta Betina za što je također trebala biti provedena javna rasprava, kao što iz računa 
potrošnje električne energije ne proizlazi ušteda o kojoj se govori.  Ujedno je upitao što je sa 
sustavom odvodnje Betina- Murter za koju je kazao da je vidio da se ucrtavaju neke ulice, ali 
da sve to skupa kasni.  

Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je odgovorio da prilikom izračuna vijećnik 
Zoran Bokan nije vodio računa i o troškovima održavanja rasvjete koji zajedno za kW 
potrošnje čine ukupan iznos naveden u ugovoru.  Marijana Pavić, tajnik, je vezano za sustav 
kanalizacije Betina Murter odgovorila da je izvršeno ucrtavanje svih ulica na području Betine 
u svrhu rješavanja vlasništava Općine Tisno radi izgradnje sustava odvodnje Betina Murter te 
su elaborati predani na provedbu u katastar još polovinom 2015.godine gdje se još uvijek 
nalaze bez obzira na sva požurivanja Općine Tisno te dodala kako se radi o problemu koji 
muči i ostale jedinice lokalne samouprave, a prema posljednjim informacijama katastar u 
Šibeniku je najavio da bi do desetog mjeseca ove godine svi elaborati trebali biti obrađeni, a s 
kojim rokom su se složile i Hrvatske vode.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kazao je da se javna rasprava glede projekta uređenja 
II faze Obale Petra Krešimira IV u Betini nije održavala iz razloga što je ona već održana 
kada je prezentirana I faza uređenja odnosno kada je prezentiran cjelokupni projekt koji se 
potom radio u dvije faze.  

Vijećnica Jelena Obratov je ukazala na problem ulice dr. Ante Starčevića u Tisnom koja 
se rekonstruira, a nema nikakvih zaštitnih ograda za prolaznike te je vrlo opasno, dodavši 
kako se treba uzeti u obzir da ljudima koji tamo žive stižu prvi  turisti te treba hitno nešto 
poduzeti po pitanju sigurnosti. Nadalje je upitala vezano za najave proširenja kapaciteta hotela 
Borovnik za 20% te izgradnju novog hotela u Tisnom hoće li se riješiti pitanje pročistača 
otpadnih voda . Također je upitala tko upravlja Domom za starije obzirom da je ravnateljica 
razriješena.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da su se radovi na rekonstrukciji ulice Ante 
Starčevića nešto odužili zbog postavljanja kabela od strane Hep-a, međutim, u svakom slučaju 



će prije sezone ulica biti uređena, te da se radi o ulici u kojoj je godinama na dijelu komunalni 
kaos,  nadalje je obrazložio kako prema informacijama kojima raspolaže hotel Borovnik ne 
proširuje kapacitete već kvalitetu podiže na četiri zvjezdice, dok će novi hotel na Rudini 
izgraditi svoj sustav pročišćavanja. Silvio Šoda ujedno i predsjednik upravnog vijeća Doma za 
starije u Tisnom je odgovorio da je upravno vijeće kao vršiteljicu dužnosti ravnateljice 
imenovalo Smilju Kovačev, ujedno i medicinsku sestru do raspisivanja natječaja i imenovanja 
ravnatelja.  

Vijećnik Nevijo Bilan je upitao tko odlučuje koji će se projekt raditi odnosno konkretno, 
tko daje ideje što će se raditi primjerice u Jezerim, nadalje je upitao hoće li se tematski park 
raditi prije ljeta ili nakon, te zašto se ne čisti smeće oko Šiškovih kuća u Jezerima što je jako 
ružno za vidjeti u jednom turističkom mjestu kao Jezera. Ivan Klarin, načelnik općine je 
odgovorio da što će se raditi u kojem mjestu općine je vidljivo iz proračuna i programa koji se 
donose za svaku godinu. Za tematski park u Jezerima je kazao da je njegova realizacija za 
sada nešto usporena zbog prilagodbe novom Zakonu o javnoj nabavi, a da će radovi početi 
vrlo skoro, svakako prije ljeta, dok se ne bi složio da je smeće oko Šiškovih kuća javno jer se 
radi o privatnom zemljištu, a vlasnici s vremena na vrijeme ipak dolaze kao što se ne bi složio 
da su Jezera općenito prljava.  

Vijećnik Damir Vodanov je upitao zašto se muzej maslinarstva ne gradi u Dazlini ili 
Dubravi kod Tisna gdje ima nekoliko obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, a ne u 
Jezerima gdje nema ni jedan, također ga je zanimalo zašto se građevinski stroj koji je kupljen, 
stoji parkiran na privatnom posjedu u Dubravi kod Tisna, a s druge strane on je nekoliko puta 
tražio da se uredi pristupni put do jame Golubinka što nije učinjeno. Ivan Klarin, načelnik 
općine je odgovorio da se zapravo radi o centru maslinovog ulja kako turističkom centru, a 
koji će ujedno imati i svoj stalni muzejski postav. Kristijan Jareb, direktor komunalnog 
poduzeća Ježinac d.o.o. je kazao kako je stroj prvenstveno kupljen za javne radove, međutim, 
Ježinac d.o.o.  kao trgovačko društvo ima svoj cjenik usluga prema kojem bilo tko može 
zatražiti usluge primjerice bagera ako uslugu plati po cjeniku, dok je predmetni stroj trenutno 
parkiran u Dubravi kod Tisna na privatnom zemljištu iz razloga sigurnosti.  

Silvio Šoda, predsjednik MO Tisno je ukazao je na problem nivelacije terena u ulici dr. 
Ante Starčevića. Ujedno je ukazao i na problem neprohodnog protupožarnih puteva konkretno 
puta na brdu Hartić  kojim praktično više ništa ne može proći. Istaknuo je kako se bliži 
obljetnica deset godina od stradavanja vatrogasaca na Kornatima stoga predlaže da se u čast 
stradalim vatrogascima imenuje nova šetnica izgrađena do plaže Banj.  

Načelnik općine je odgovorio kako je svima poznato kako je izgledala ulica dr. Ante 
Starčevića u Tisnom, gdje je svatko radio što je htio te da je cijela situacija dosta teška, 
međutim, rekonstrukcijom će se svakako riješiti i problem niveliranja i to napokon nakon više 
od 20 godina. Kazao je kako je više puta upućen poziv Hrvatskim šumama da se taj 
protupožarni put očisti te je naredio stručnim službama općine da još jednom upute dopis. 
Pozdravio je inicijativu predsjednika MO Tisno da se nova šetnica imenuje u čast poginulim 
vatrogascima.  

Vijećnik Branko Pavlov, iskoristio je priliku što je ovo jedna od zadnjih sjednica ovog 
saziva općinskog vijeća te je iskazao priznanje za sve što je općina napravila i izgradila u 
proteklom razdoblju te uputio veliku zahvalu načelniku Ivanu Klarinu kojega je s pravom 
usporedio s do sada najznačajnijim načelnikom općine Petrom Katunarićem kojeg su zvali 
graditelj. 

Nakon završenog aktualnog sata vijećnici su preši na raspravu i odlučivanje o točkama 
dnevnog reda te su na samom početku  jednoglasno verificirali zapisnik sa 30. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Tisno kao točku 1..  

Točku 2. prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture za 2016.godinu vijećnici su usvojili sa  8 (osam) glasova „za“, 1 ( jednim) 



„suzdržanim“ i 3 (tri) glasa „protiv“.  Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo kako se u 
Izvješću o gradnji za uređenje šetnice na rivi u Jezerima, došlo do iznosa od 1.595.000,00 
kuna obzirom da je njoj poznato da je bila najprije raspisana  javna nabava koja je poništena 
nakon čega je bila raspisana bagatelna nabava na oko 500.000,00 kn, također ju je zanimala 
stavka božićne rasvjete.   

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio kako je s izvođačem koji je odabran u postupku 
javne nabave moro biti raskinut ugovor zbog kršenja ugovornih obveza jer je isti nakon što je 
raskopao jezerski rivu sve tako i ostavio te se nije pojavljivao na gradilištu usprkos svim 
pozivima Općine Tisno te jedino što mu je preostalo je da hitno raspiše bagatelnu nabavu 
kako bi se izvršili radovi i jezerska riva ne bi stajala razrušena cijelu sezonu, stoga je naveo 
kako su bile dvije bagatelne nabave dok su klupe posebno nabavljane. Što se tiče božićne 
rasvjete pojasnio je kako se radi o rasvjeti za Betinu koja ranije nije kićena zbog radova na 
Trgu prošle godine, a naglasio je kako se sveukupno radi o uštedi u odnosnu na ranije godine 
kada su se naručivale prirodne jelke. 

Točku 3. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2016.godinu kratko je obrazložio načelnik općine kazavši kako izvršenje Programa 
održavanja iznosi 2.491.037,00 kn te naglasio kako ni jedna stavka nije probijena već ono što 
je planirano to je i ostvareno. Vijećnici su Izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2016.godinu usvojili sa osam glasova „za“ i četiri „suzdržana“ 
glasa.  

Vijećnici su o točkama 4.-7. prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 
2017.godinu, prijedlog I izmjena Plana razvojnih programa  za 2017- 2019.godinu, prijedlog 
Odluke o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu, prijedlog I 
izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 
2017.godinu raspravljali i odlučivali zajedno. Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio kako 
su najveće izmjene ovog proračuna vezane za sredstava za realizaciju projekta Kuće 
maslinovog ulja u Jezerima, a koji će se ujedno aplicirati za povlačenje sredstava iz fondova, 
naglasio je kako očekuje prihode od komunalnog doprinosa odnosno od legalizacije veće od 
planiranog, kao što očekuje i povećanje sredstava od poreza na kuće za odmor kada se nakon 
provedene legalizacije izvrši ažuriranje podataka. Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo zašto 
se povećala stavka uređenja trga kod društvenog doma u Dubravi kod Tisna te zašto se stavka 
tematskog parka u Jezerima sa 800.000,00 povećala na 2.300.000,00 kao i  zašto se povećala 
stavka za Baganelovicu tj. na što se tamo konkretno troši. Ivan Klarin, načelnik općine je 
odgovorio da su se i trg kod doma u Dubravi i nastavak uređenja u Trga na moru u Betini i 
tematski park u Jezerima prvotno planirali graditi u etapama odnosno djelomično dok se sada 
planira raditi u širem obuhvatu, a konkretno glede tematskog parka  u Jezerima naknadno su  
dodani teniski tereni te je naveden konačan iznos poznat nakon provedenog postupka javne 
nabave. Glede povećanja sredstava za Baganelovicu radi se o sredstvima predviđenima za 
ugošćavanje izložbe poznatog slikara Vaska Lipovca te je u dogovoru s Turističkom 
zajednicom Jezera odlučeno da Općina neće sudjelovati u financiranju jezerske fešte već će 
osigurati sredstva za organizaciju te velike izložbe. Vijećnici su točke 4. -7. dnevnog reda 
usvojili sa 8 (osam) glasova „za“ i  5 (pet) „suzdržanih“.  

Ivan Klarin, načelnik općine u svom izvješću za 2016.godinu je kazao kako su se izvršili 
brojni projekti, a od najznačajnijih bi naglasio uređenje šetnice Banj koju su u većini 
financirale Hrvatske ceste, zatim, brojni projekti vodovodne infrastrukture i javne rasvjete, a 
posebno je  naglasio ono što se u najznačajnijoj mjeri radilo između svih ostalih poslova, je  
postupak izvlaštenja za sustav odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera i izgradnja turističkog 
kompleksa na Jazini. Naglasio je kako je u 2016.godini najviše vremena zapravo odvojeno na 
sustav odvodnje i to na sustav Betina Murter koji je  već riješen  osim ranije spomenutog 
problema s katastrom, te na sustav Pirovac- Tisno- Jezera sve kako bi već 2018.godine mogli 



započeti s izgradnjom prve faze sustava odvodnje Pirovac- Tisno-Jezera kao glavnog i 
temeljnog preduvjeta razvoja turizma te poboljšanja kvalitete života i napretka Općine Tisno. 
Zatim je kazao kako je obavljen veliki dio posla glede realizacije turističkog kompleksa na 
Jazini gdje je  ucrtana granica pomorskog dobra i provedena na katastru i zemljišnim 
knjigama sve kako bi se u konačnici dobila građevinska dozvola za gradnju hotelskih 
kapaciteta na Jazini. Također je istaknuo i ulaganje Općine u obrazovanje putem dodijeljenih 
70 stipendija redovnim studentima sa područja općine.  U 2016.godini posebno ga je pogodio 
odlazak tima T1 hitne pomoći iz Tisna u Vodice naročito uzevši u obzir udaljenost Općine 
Tisno od matične bolnice.  

Točku 9. prijedlog Odluke o sklapanju aneksa Ugovora o realizaciji projekta izgradnje, 
rekonstrukcije  i sanacije javnih, lokalnih  i nerazvrstanih cesta  te gospodarskih i 
poljoprivrednih prometnica na području Općine Tisno kratko je obrazložio Ivan Klarin, 
načelnik općine kazavši da jedinice lokalne samouprave imaju štednju kod Hrvatske banke za 
obnovu i razvoj iz koje se onda povlače sredstva za infrastrukturne projekte, a ovom odlukom 
se omogućuje sklapanje aneksa ugovoru koji općina ima s nadležnim ministarstvom kako bi 
se mogla povući sredstva za uređenje Trga velika Rudina u Tisnom. Predložena odluka je 
usvojena sa  8 (osam) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa (uz privremenu izočnost 
jednog vijećnika). 

Točku 10. prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Tisno obrazložio je Ivica 
Pirjak kazavši da su u članku 3. prijedloga odluke određeni razlozi izmjena PPUO Tisno, a 
naglasak je stavljen na olakšavanje uvjeta gradnje Kuće maslinovog ulja u Jezerima i hotela u 
staroj školi u Tisnom odnosno usklađenje uvjeta katnosti i visina. Vijećnica Jelena Obratov je 
kazala da odredbu o upravljanju lukama kojima da se upravlja posredno putem lučke uprave i 
neposredno putem komunalnog poduzeća nije našla ni u jednom prostornom planu i pita da li 
je to uopće zakonito na što je Ivica Pirjak odgovorio da će to preispitati. Vijećnici su Odluku 
o izradi V. izmjena i dopuna PPUO Tisno usvojili jednoglasno.  

Točka 11. prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Turističko- ugostiteljske zone 
Prisliga- Jazine i s time povezane izmjene i dopune PPUO Tisno, obrazložio je kako se radi o 
izmjenama i dopunama predmetnog prostornog urbanističkog plana baziranima na konceptu 
Utkino Tisno spa & lifestile resort odnosno samom finaliziranju te investicije. Baza izmjena 
tiče se rekreacijske zone koja seže iz  PPUO Tisno iz 2007.g., a naknadnim izmjenama i 
dopuna županijskog prostornog plana odredbe koje se tiču te zone nešto su labavije te se ta 
činjenica želi prenijeti u ovaj UPU odnosno s njim povezane izmjene i dopune PPUO Tisno. 
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo konkretno na što se odnosi odredba o izmještanju 
privezišta na što je Ivica Pirjak odgovorio da je privezište za sada planirano zapadno u svrhu 
zone kampa, a smatra se funkcionalnijim ako se izmjesti na drugu stranu kao sadržaj zone 
hotela što je prvenstveno dano kao mogućnost koju treba istražiti. Vijećnica Jelena Obratov je 
konstatirala kako prilikom javne prezentacije koncepta Utkino Tisno nije bilo ni riječi o 
privezištu, kao što je prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji od strane načelnika bilo 
rečeno da će se izmjene i dopune plana prvenstveno odnositi na izmještanje prometnice i neka 
komunalna pitanja te je naglasila da ako ćemo se držati isključivo njihovog koncepta kao što 
piše u prijedlogu odluke onda se dolazi do potrebe izmjene kapaciteta u odnosu hoteli i vile 
što nije dobro. Ivan Klarin, načelnik općine je replicirao kazavši da obzirom na vrijednost 
investicije i uloženih novaca trebalo je investitoru omogućiti izmjene prostornog plana kako 
bi tu investiciju realizirao, a radi se o investiciji koju će Vlada RH na jednoj od svojih 
sljedećih sjednica vjerojatno proglasiti od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. 
Vijećnika Antu Grubišića zanimalo je što znači odredba o uređenju obalnog pojasa na što je 
Ivica Pirjak odgovorio da se radi o usklađenju sa odredbama županijskog plana koje puno 
liberalnije uređuju to područje.  Vijećnici su Odluku o izradi izmjena i dopuna UPU 



Turističko- ugostiteljske zone Prisliga- Jazine i s time povezane izmjene i dopune PPUO 
Tisno usvojili sa  9 (devet) glasova „za“ i 2 ( dva) „suzdržana“ glasa i 2 (dva) glasa „protiv“.  

Točku 12.  Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke 
posebne namjene- Marina s brodogradilištem vijećnici su usvojili sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 
(četiri) „suzdržana“ glasa, a Ivica Pirjak je kratko naveo kako je inicijativa stigla od 
Brodogradilišta i marine Betina, a ponajprije se radi o usklađenju granice ovog UPU-a prema 
donesenim izmjenama i dopunama PPUO Tisno odnosno stvarnoj granici marine i 
brodogradilišta te drugim izmjenama.  

Točka 13. prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 
Općine Tisno 2016.- 2020.godine, pojasnila je Marijana Pavić kazavši kako se radi o 
generalnom dokumentu kojim se daju smjernice i mjere u postupanju s imovinom Općine 
Tisno sve kako bi se ostvarila njezina maksimalna ekonomska učinkovitost, a taj dokument je 
preduvjet stvaranja cjelovitog registra nekretnina odnosno imovine Općine Tisno. Vijećnici su 
Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Tisno 2016.- 2020.godine usvojili 
jednoglasno.  

Točkom 14. prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej 
betinske drvene brodogradnje kako je kazala Marijana Pavić, dosadašnja ustanova Muzej 
betinske drvene brodogradnje preimenovati će se u ustanovu Muzeji Općine Tisno čije će 
podružnice biti dosadašnji muzej u Betini te Kuća maslina i maslinovog ulja u Jezerima.  
Vijećnici su navedenu odluku usvojili sa jedanaest glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ 
glasom (uz privremenu izočnost jednog vijećnika).  

Točku 15. prijedlog Odluke o kupnji nekretnine katastarske oznake k.č.br.185 zgr 
K.O.Jezera kojom se za potrebe izgradnje Kuće maslina i maslinovog ulja od tvrtke Školjić 
d.o.o., kupuje nekretnina koja praktički sa zgradom starog škvera u Jezerima čini jedinstvenu 
cjelinu, vijećnici su usvojili  sa 8 (osam)  glasova „za“ i 3 ( tri) „suzdržana“ glasa i  1 (jednim) 
glasom „protiv“ (uz privremenu izočnost jednog vijećnika). 

Točka 16. prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijelova 
nekretnine katastarske oznake čest.zem.392/1 K.O.Jezera (stara izmjera) rezultat je inicijative 
tvrtke Školjić d.o.o. iz Jezera koji bi kupnjom zemljišta uz zgradu tzv. Unije u Jezerima istu 
prenamijenio u smještajne kapacitete, a vijećnici su navedenu odluku usvojili sa 9 (devet) 
glasova „za“ i  2 (dva) „suzdržana“ glasa  (uz privremenu izočnost dva vijećnika). 

Točku 17. prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera, 
kratko je pojasnio Ivan Klarin načelnik općine koji je kazao kako se ovom odlukom daje 
mogućnost da se iz naknade za razvoj sustava odvodnje pokriju naknade i troškovi vezani za 
rješavanje vlasničkih odnosa u svrhu izgradnje sustava odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera, a 
odluka je usvojena sa 6 (šest) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa (uz privremenu 
izočnost tri vijećnika). 

Točku 18. prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Općine Tisno, obrazložio je načelnik općine kazavši kako se ovom 
odlukom predviđaju koeficijenti za dva nova radna mjesta na koja će se rasporediti službenici 
općine koji imaju dosta radnog staža, a nemaju položen državni stručni ispit, sve kako bi se 
regulirala ta situacija, a vijećnici su predmetnu odluku usvojili jednoglasno.  

Vijećnik Karlo Klarin predložio je da se za suca porotnika predloži Nikolina Jakšić Bilan 
iz Jezera, koja je već dva puta obavljala tu dužnost, a njegov prijedlog su vijećnici 
jednoglasno prihvatili.  

Odlukom  o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu zgradu 
na nekretnini katastarske oznake čest.zem.392/1 K.O. Jezera (stara izmjera), plaćanja 
komunalnog doprinosa oslobađa se Općina Tisno  za ozakonjenje zgrade ribarnice u Jezerima, 
a vijećnici su predloženo usvojili jednoglasno.  



Odluku  o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i 
prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.2.2. projekta „Uređenje dijela ulice 
dr. Ante Starčevića – Tisno“ vijećnici su usvojili jednoglasno, a bilo ju je potrebno staviti van 
snage zbog nemogućnosti prijave na natječaj zbog neriješenih vlasničkih odnosa u toj ulici.  

Točke 22. prijedlog odluke o isknjiženju dijela potraživanja s osnova poreza na kuće za 
odmor i točku 23. prijedlog odluke o isknjiženju dijela imovine koja nije u vlasništvu Općine 
Tisno vijećnici su jednoglasno odbili na prijedlog načelnika općine.   

Točke 24. i 25. prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno 
te  prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno u 2016.godini 
vijećnici su usvojili jednoglasno bez veće rasprave.  

Zahtjev za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne pristojbe koji je uputila 
Turistička zajednica mjesta Betina i zahtjev za priznavanje troškova od boravišne pristojbe 
(30% JLS) koji je uputila Turistička zajednica mjesta Jezera kao i pridruženu točku 31. 
zahtjev za kompenzacijom/ prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini 
Tisno kojeg je uputila Turistička zajednica Općine Tisno vijećnici su usvojili jednoglasno.  

Točkom  28. prijedlog Odluke o uređenju međusobnih prava i obveza glede zakupa 
poslovnog prostora u zgradi Prezentacijskog centra u Betini, koju su vijećnici usvojili 
jednoglasno, zakupniku BTP d.d. se priznalo umanjenje zakupnine za nekorištenje dijela 
prostora u zgradi Prezentacijskog centra kao i zbog nemogućnosti rada u određenom 
razdoblju sve zbog građevinskih radova na predmetnoj zgradi.  

Zahtjev za naknadu štete BTP d.d. Betina kao točku 29. dnevnog reda obrazložio je 
načelnik općine kazavši kako se radi o dosta opasnoj odluci  jer nema dvojbe da je nastala 
neka šteta međutim jako je teško obzirom na protek vremena utvrditi koja i u kojem iznosu. 
Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se priznaje šteta nastala zakupniku BTP d.d. 
Betina za vrijeme radova na Prezentacijskom centru za točno određene stavke za koje su 
priloženi računi.  

Nastavno na točku 30. predstavka Općinskom vijeću Općine Tisno koju je uputilo 
društvo Lula d.o.o. iz Zadra  za riječ se javio Mario Živković vlasnik obrta Vortex, 
zainteresirana stranka na vijeću na čiji rad je Lula d.o.o. uputila pritužbu, kazavši kako nije 
istina što stoji u pritužbi. 

Točku 32. prijedlog o izmjeni i dopuni odluke o porezima Općine Tisno uputila je 
vijećnica Jelena Obratov koja drži da bi se smanjenjem općinskog poreza na potrošnju 
alkoholnih i bezalkoholnih pića, vina i piva sa 3% na 2% olakšalo ugostiteljima kojima je 
PDV na pića povećan na 25%. Načelnik općine je odgovorio da ovim potezom ugostitelj 
dnevno uštedi 10 kuna, a u općinskom proračunu bi bio manjak od 200.000,00 kuna te bi ga 
trebali rebalansirati, stoga su vijećnici ovu odluku odbili sa 8 (osam) glasova „za“ i 5 (pet) 
„protiv“.  

Točka 33. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnoj 
cesti u Betini usvojena je jednoglasno te je time zaključena 31.sjednica Općinskog vijeća 
Općine Tisno.  
 
 
 


