Izvješće sa 32.sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
32. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je u petak 31.ožujka 2017.godine s
početkom u 15:00 sati u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočilo dvanaest 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.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu
Prijedlog II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017- 2019.godinu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017.godinu
5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
6. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
7. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
8. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Plana javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
9. Suglasnost na procjembeni elaborat i elaborat osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti
nekretnina i pripadajućih građevinskih poboljšica u postupku izvlaštenja radi izgradnje
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera u K.O.
Jezera
10. Suglasnost na procjembeni elaborat i elaborat osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti
nekretnina i pripadajućih građevinskih poboljšica u postupku izvlaštenja radi izgradnje TS
Stubli i crpne stanice CS1 za potrebe priključenja TS Stubli Aglomeracije Pirovac- TisnoJezera u K.O. Jezera
11. Prijedlog Odluke o imenovanju novoizgrađene šetnice u naselju Tisnu u spomen
vatrogascima stradalima u kornatskoj tragediji
12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca ostvaruju
pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin
13. Prijedlog odluke o proglašenju manifestacije „Glazbeni festivali sezone 2017.“ na
području Općine Tisno
14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina- Murter“
15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina- Murter“
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.2.2. projekta „Turistički informativni, kulturni i
poslovni centar“ u Jezerima,
17. Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama i
prekoračenje buke koje je uputio U.O.Vortex; Zahtjev za obavljanje jednostavnih usluga u
nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu) koji je uputio UO Mario; Zahtjev za
obavljanje djelatnosti trgovine na malo koji je uputio Esperanza T.U.O.

Na otvorenom aktualnom satu vijećnik Karlo Klarin istaknuo je potrebu da se na službenoj
web stranici Općine Tisno uvede mogućnost da bude na engleskom jeziku prije svega iz razloga što
Općina radi i međunarodne projekte odnosno projekte u suradnji s ostalim članicama EU, te je
konkretno sada jedan takav projekt i završen i objavljen na stranicama Općine stoga bi se trebala
pružiti mogućnost svim sudionicima da o tome imaju saznanja, također to bi bilo od pomoći i turistima
tijekom sezone.

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako je ideja dobro došla te se složio da za početak na
engleskom jeziku budu vijesti i osnovne informacije.
Vijećnik Nevijo Bilan, ponovno je ukazao na problem smeća u Jezerima, posebice kod
Šiškovih kuća, zatim na jezerskoj plaži naročito iza zida koji ograđuje plažu, te na dijelu rive u
Jezerima gdje Općina iznajmljuje javnu površinu za trampolin, a koje svakako treba očistiti jer sezona
samo što nije počela. Ivan Klarin, načelnik općine, je apelirao na prisutnog direktora komunalnog
poduzeća Ježinac d.o.o. da se smeće počisti.
Vijećnica Jelena Obratov je ukazala nastavno na raspravu na prošloj sjednici općinskog
vijeća vezano za uređenje II faze rive u Jezerima, za koju je ona tražila da joj se omogući uvid u
dokumentaciju kao i što je tražila da joj se dostavi rješenje Uskoka-a o odbacivanju kaznene prijave, a
da joj do danas to nije omogućeno. Ujedno je upitala da li se prilikom gradnje nogostupa na lukama
vodilo brigu o odvodnji oborinskih voda koje tamo predstavljaju veliki problem.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da su glede uređenja II faze rive u Jezerima bile
dvije bagatelne nabave te da vijećnica Jelena Obratov može zatražiti uvid u dokumentaciju, također je
dodao da on ne raspolaže rješenjem Uskoka-a o odbacivanju kaznene prijave te dodao da je vijećnica
Jelena Obratov ponovno podnijela kaznenu prijavu protiv njega pa očekuje da će se tu raspetljati stvar.
Glede nogostupa na Lukama, Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je za taj nogostup izrađen
projekt te se zasigurno vodilo računa o odvodnji, te dodao kako se nakon niza zaprimljenih molbi
roditelja, invalida, gostiju Gardena moralo pristupiti gradnji nogostupa radi sigurnosti, ne čekajući
realizaciju koncesije za marinu.
Vijećnik Zoran Bokan istaknuo je primjedbu da se radi nastavak uređenja Trga na moru u
Betini, a da nigdje taj plan odnosno projekt nije javno objavljen na način da se može izvršiti uvid
odnosno da građani mogu uputiti primjedbe.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da su na projekt nastavka uređenja Trga na moru
zainteresirani uputili primjedbe od kojih su neke uvažene, a neke nisu te dodao da Općina Tisno kao
jedinica lokalne samouprave prema svojim ovlastima radi projekte kako odredi iako je svaka
konstruktivan kritika dobrodošla.
Vijećnik Branko Pavlov, ukazao je na problem velikog zida kojeg je sagradio susjed kod
škole u Jezerima i koji u potpunosti smanjuje preglednost raskrižja, stoga je molio da se na tom mjestu
postavi prometno ogledalo. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je Općina upoznata s tim
problemom te je odmah tu gradnju prijavila nadležnoj građevinskoj inspekciji, a ogledalo je naručeno
te će se postaviti.
Vijećnika Antu Maraču zanimalo aktualno pitanje poreza na nekretnine, točnije, hoće li to
biti jedinstveni iznos ili će ovisiti od općine do općine, po kojim koeficijentima će se obračunavati te
hoće li biti oslobođenja za socijalne slučajeve, branitelje i sl. .
Ivan Klarin, načelnik općine, je naglasio kako je ovaj porez velika katastrofa jer radi se o
porezu koji uzima u obzir isključivo nekretninu, a ne poznaje socijalnu kategoriju, branitelje i sl.
slučajeve. Cijena će se obračunavati uzevši u obzir bodove koeficijenata zone, stanja, dobi i namjene
nekretnine te proizlazi da će onaj koji je primjerice ulagao više i održavao svoju kuću platiti i više
poreza od onoga koji nije održavao svoju kuću. Dodao je da će omjer cijene sadašnje komunalne
naknade i poreza na promet nekretnina biti deset puta veći u korist poreza na promet nekretnina.
Pojednostavljeno je kazao da se zapravo zadužuje zemljište, a ne vlasnik stoga primjerice kada se ide
sređivati vlasništvo nekretnine onda se plati zaduženi porez za tu nekretninu.
Silvio Šoda, predsjednik MO Tisno je upitao hoće li se povećati broj vezova na novoj
šetnici u Tisnom, te je također upitao hoće li se urediti šetnica od Vile do vatrogasnog doma i hoće li
se postaviti table s nazivima ulica kao i javna rasvjeta na Ivinju, a što je predloženo u Planu Mjesnog
odbora Tisno za ovu godinu. Zanimalo ga je ujedno hoće li se urediti put ispred hitne u Tisnom
obzirom da počinje sezona i da dolazi time T1 u Tisno. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da

će se na šetnici omogućiti još tri veza, a ostali će se nastaviti postavljati u sljedećoj godini. Što se tiče
uređenja šetnice kod Vile te puta ispred hitne u Tisnom, naglasio je kako će se svakako nastojati
urediti do početka sezone, međutim, ujedno naglašava kako je u ovom trenutku jako teško doći do
izvođača radova jer su svi prebukirani. Za table s nazivima ulica, načelnik općine je pojasnio da
Općina trenutno radi na unificiranim pločama s nazivima ulica za cijelu Općinu.
Nakon završenog aktualnog sata vijećnici su prešli na raspravu i odlučivanje o točkama
dnevnog reda, te su vijećnici verificirali zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno sa 8
(osam) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa.
O točkama 2. – 6. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu,
prijedlog II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017- 2019.godinu, prijedlog II Izmjena i
dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu, prijedlog
Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu, prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2017.
godinu vijećnici su raspravljali zajedno, a glasali pojedinačno o svakoj točki. Ivan Klarin, načelnik
općine je kratko pojasnio da se rebalans proračuna za 2017.godinu predlaže prvenstveno zbog
predviđanja sredstava za naknadu za izvlaštenje za pročistač sustava odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera,
te pojasnio da se radi o sredstvima koje osigurava EU, ali putem nadležnog ministarstva koje je ta
sredstva već povuklo.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo zašto je stavka uređenja kino sale narasla na 900.000,00
kuna kada se prvotno predviđalo samo nužno uređenje jer se radi o prostoru koji nije u vlasništvu
Općine te ju je također zanimalo što se točno tamo planira raditi jer je načula da prostor preuzima
Glazba te da se gradi šank i kuhinja jer naime, drži da se u tom prostoru ne bi trebala obavljati
ugostiteljska djelatnost kako se ne bi radila konkurencija ugostiteljima.
Ivan Klarin, načelnik, općine je odgovorio da se prostor kino sale planira urediti do kraja kao
što se planira urediti prostor ljetnog kina prvenstveno zbog nedostatka parkinga tijekom ljeta, također
je odgovorio da ne zna za glasine, ali može potvrditi da se radi jedna dodatna prostorija u kino sali, što
se tiče upravljanja prostorom, udruge mogu prostor ostvariti putem javnog natječaja, dok se u tom
prostoru ne planira obavljati nikakva ugostiteljska djelatnost, odnosno, on zna što se prije događalo u
kino Sali te naglašava kako toga više neće biti.
Vijećnik Karlo Klarin je istaknuo kako KUD Koledišće iz Jezera održi godišnje preko 25
nastupa u zemlji i inozemstvu, međutim, ove godine na natječaju je ostvario manje sredstvava da bi
pokrio sve svoje potrebe, ne zna da li je to zbog njihove neupućenosti ili što nisu svoj plan dobro
predstavili, ali svakako predlaže da im se u narednoj proračunskoj godini udjeli više sredstava.
Vijećnik Nevjio Bilan je istaknuo da ŠRD Punta rata od Općine dobije oko 10.000,00 kuna za
organizaciju Big game fishinga što je malo za događanje čija organizacija košta oko 200 000,00 kuna,
a koji ima veliki značaj za prezentaciju Jezera u svijetu.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika je pojasnio da su ove godine uvjeti natječaja za
ostvarivanje sredstava od općine koje traže udruge nešto stroži nego ranije te se ujedno po prvi puta
sklapaju ugovori sa udrugama, međutim, naglasio je kako se puno udruga nije snašlo u tome ili to nije
ozbiljno doživjelo stoga će svakako biti potrebno poraditi na njihovoj edukaciji, naime, potrebno je da
udruga koja želi ostvariti sredstva od Općine, prijavi se na natječaj te precizno razradi svoj program za
koji joj trebaju sredstva.
Vijećnici su pristupili glasanju o svakoj točki pojedinačno i to kako slijedi: II Izmjene i
dopune Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu, vijećnici su usvojili sa 7 (sedam) glasova „za“, 1
(jednim) „suzdržanim“ glasom te 3 (tri) glasa „protiv“, II izmjene i dopune Plana razvojnih programa
za 2017- 2019.godinu vijećnici su usvojili sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa, II
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
vijećnici su usvojili sa 7 (sedam) glasova „za“, 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom i 3 (tri) glasa
„protiv“, Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu vijećnici su usvojili jednoglasno dok su

Plan javnih potreba u kulturi za 2017.godinu usvojili sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 (tri) suzdržana glasa,
a sve uz napomenu o privremenoj odsutnosti jednog vijećnika.
Točke 6. i 7. prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
i prijedlog Izvješća o ostvarenju Plana javnih potreba u kulturi za 2016. godinu vijećnici su usvojili
jednoglasno.
Vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa dali suglasnost na
procjembeni elaborat i elaborat osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina i pripadajućih
građevinskih poboljšica u postupku izvlaštenja radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera u K.O. Jezera te na procjembeni elaborat i elaborat osiguranja
dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina i pripadajućih građevinskih poboljšica u postupku izvlaštenja
radi izgradnje TS Stubli i crpne stanice CS1 za potrebe priključenja TS Stubli Aglomeracije PirovacTisno- Jezera u K.O. Jezera, kojima ih se upoznalo sa iznosima vrijednosti zemljišta i poboljišica u
postupku izvlaštenja.
U nastavku sjednice vijećnici su iznijeli nekoliko prijedloga naziva novoizgrađene šetnice u
naselju Tisno do plaže Mali Banj, za koju se predložilo imenovanje u spomen vatrogascima stradalima
u kornatskoj tragediji kao jedan vid obilježavanja desete obljetnice njihova stradanja, te utvrdili kako
je prijedloge potrebno stručno doraditi stoga se ta točka dnevnog reda odgađa za narednu sjednicu
Općinskog vijeća.
Odluku o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca ostvaruju pravo na uslugu
boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin vijećnici su usvojili jednoglasno.
Odluku o proglašenju manifestacije „Glazbeni festivali sezone 2017.“ na području Općine
Tisno, vijećnici su usvojili jednoglasno uz ispravak da se manifestacijski dani održavaju od 15.06.15.09. 2017.godine.
Točke 14. i 15. Odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina- Murter“ i Odluku o prihvaćanju
prijedloga Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije Betina- Murter“ kojima se uređuju međusobni odnosi sudionika projekta sustava
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Betina Murter, a to su općine: Tisno i Murter Kornati, zatim
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode i Vodovod i odvodnja d.o.o. iz Šibenika,
vijećnici su usvojili jednoglasno.
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog
razvoja RH mjera 7.2.2. projekta „Turistički informativni, kulturni i poslovni centar“ u Jezerima,
vijećnici su usvojili jednoglasno. Ivan Klarin, načelnik općine je kratko pojasnio da ovdje neće
posebno obrazlagati propuštene prilike i ono do čega se došlo glede Doma u Jezerima koji još uvijek
nije do kraja uređen, za razliku od Prezentacijskog centra u Betini, te pojasnio da se radi o povlačenju
sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH, mjera 7.2.2. za realizaciju projekta Turističkog
informativnog, kulturnog i poslovnog centra u Jezerima, za koje prijavitelj ne može biti Turistička
zajednica mjesta Jezera već isključivo Općina Tisno kao jedinica lokalne samouprave.
Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama i
prekoračenje buke koje je uputio U.O.Vortex, zahtjev za obavljanje jednostavnih usluga u
nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu) koji je uputio UO Mario i zahtjev za obavljanje
djelatnosti trgovine na malo koji je uputio Esperanza T.U.O. o kojima se raspravljalo u okviru točke
17. dnevnog reda, vijećnici su usvojili jednoglasno.
Time je završena 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno ujedno i posljednja u ovom
sazivu Općinskog vijeća.

