Zapisnik sa 2. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
2. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je u ponedjeljak, dana 21.kolovoza
2017.godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Silvio Šoda, Luka Henjak, Andrea Vlaić, Velimir
Reškov, Marin Mikin, Luka Jakovčev, Daniel Crvelin, Mario Vodanov, Svitlana Berak i
Lovre Crvelin.
Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik
načelnika općine, Kristijan Jareb, direktor komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., Joško Perina
direktor društva Prisliga d.o.o., Silvija Ćurić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Tisno,
Filip Bilić voditelj računovodstva Doma za starije osobe Tisno, Kornelija Barešić ravnateljica
Dječjeg vrtića Spužvica, Kate Šikić Čubrić ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje,
Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno, Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za
imovinsko pravne poslove prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, Daniela
Bilan pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode te Marijana Pavić, tajnik
općine.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predložio je da se već predloženi dnevni red dopuni
točkama 35. prijedlog Odluke da sva vozila sa pogonom na električnu energiju imaju
besplatan parking na području Općine Tisno, 36. prijedlog Zaključka o osnivaju FB grupe u
vlasništvu Općine Tisno u kojoj će se odvijati ispitivanje javnog mijenja, u kojoj će građani
moći iznositi svoje ideje i prijedloge te davati konstruktivne kritike i 37. prijedlog Zaključka o
postavljanju uređenih slavina za vodu na bar dva mjesta u svakom naselju na području Općine
Tisno i definiranje „vodenog minimuma“ kojim Općina Tisno pomaže najsiromašnijim
članovima naše zajednice sa računima za vodu koje prijedloge je uputio vijećnik Lovre
Crvelin iz Živog zida te točkom 38. prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja
zaštite od požara na području Općine Tisno za 2017.godinu, te je tako dopunjeni dnevni red
stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Prijedlog Odluke o porezima Općine Tisno
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Tisno
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka
6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Općine Tisno
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8. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
9. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
10. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise
11. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za priznanja Općine Tisno
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana uprave trgovačkog
društva Ježinac d.o.o., Tisno
13. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o diobi k.č.br.1234/1
i k.č.br.1234/2 obje K.O.Tisno
15. Prijedlog rješenja o razrješenju predstavnika Općine Tisno u skupštini trgovačkog
društva „Vodovod i odvodnja“ Šibenik
16. Prijedlog Odluke o nemogućnosti davanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih
ugostiteljskih usluga u nepokretnom vozilu na prostoru u privatnom vlasništvu
(čest.zem.3869 K.O.Tisno)
17. Prijedlog Odluke o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti
prodaje uz D121 na lokaciji Ivinj, prostoru u privatnom vlasništvu
(čest.zem.7325/1 K.O.Tisno)
18. Prijedlog Odluke o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih
ugostiteljskih usluga-štanda s palačinkama na prostoru u privatnom vlasništvu
(čest.zgr.660/1 i 660/2 K.O.Murter Betina )
19. Godišnji obračun Proračuna za 2016. godinu
20. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2016.godinu
21. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava za 2016.godinu
22. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za
2016.godinu
23. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2016.godinu
24. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Dom za starije osobe Tisno, za
2016.godinu
25. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Dječji vrtić Spužvica, za
2016.godinu
26. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Muzej betinske drvene
brodogradnje za 2016.godinu
27. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno
za 2016.godinu
28. Izvještaj o radu i financijski izvještaj DVD Tisno za 2016. godinu
29. Financijski izvještaji sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za
2016.godinu
30. Financijski izvještaji udruga u kulturi korisnika Proračuna Općine Tisno za
2016.godinu
31. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i
Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od
01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.
32. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2kn/m3) u periodu od
01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.
33. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2017.- 30.06.2017.godine,
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34. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2017.- 30.06.2017.godine
35. prijedlog Odluke da sva vozila sa pogonom na električnu energiju imaju besplatan
parking na području Općine Tisno (prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin (Živi
zid))
36. prijedlog Zaključka o osnivaju FB grupe u vlasništvu Općine Tisno u kojoj će se
odvijati ispitivanje javnog mijenja, u kojoj će građani moći iznositi svoje ideje i
prijedloge te davati konstruktivne kritike (prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin
(Živi zid))
37. prijedlog Zaključka o postavljanju uređenih slavina za vodu na bar dva mjesta u
svakom naselju na području Općine Tisno i definiranje „vodenog minimuma“
kojim Općina Tisno pomaže najsiromašnijim članovima naše zajednice sa
računima za vodu (prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin (Živi zid))
38. prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području
Općine Tisno za 2017.godinu.
Aktualni sat
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat te kratko
uputio vijećnike u odredbe Poslovnika vezane za održavanje aktualnog sata nakon čega je
dao riječ vijećniku Danielu Crvelinu koji se prvi javio.
Vijećnika Daniela Crvelina zanimalo je zašto nisu postavljene mjere zaštite na
Pudarici u Jezerima te da li se one planiraju postaviti u budućnosti. Njegovo drugo pitanje
odnosilo se na tematski park u Jezerima tj. koji su rokovi za njegovu krajnju izgradnju te da li
su izvršene ponovno neke izmjene na glavnom projektu, a treće pitanje odnosilo se na
postavljene stupiće na nekim sporednim uličicama na Obali sv. Ivana u Jezerima odnosno
zbog čega su postavljeni.
Ivan Klarin, načelnik općine, odgovorio je da se Pudarica zajedno sa udrugom
obnavljala ove zime te su ostali nedovršeni radovi koji se tiču skala, zaštite i osvjetljenja,
stoga će se u dogovoru s predsjednikom Mjesnog odbora Jezera nakon sezone krenuti u
zaštitu, postavljanje skala i osvjetljenja. Glede pitanja vezanog za tematski park odgovorio je
da su rokovi završetka radova poznati, međutim, došlo je do prekida radova zbog nastupa
turističke sezone, a radovi će se nastaviti iza 15. rujna, dodao je da su, po njegovoj procjeni,
radovi su dosta zahtjevni te bi njihov završetak trebao biti za negdje 5, 6 ili 7 mjeseci, dodao
je kako su većinu traženih izmjena glavnog projekta prihvatili. Nadalje, odgovorio je kako su
stupići na Obali sv. Ivana postavljeni su zbog učestalog kršenja prometnih propisa i parkiranja
od strane jezerana stoga je zatvoren pristup sporednim uličicama koje sječu Obalu sv. Ivana, a
kroz drugu stranu omogućen je nesmetan pristup. Pojasnio je kako su se učestalo pisale kazne,
međutim, to nije urodilo plodom te je njegova odluka bila da se onemogući pristup kroz te
ulice i jedan dio rive.
Vijećnik Daniel Crvelin se zahvalio na odgovorima te kazao kako mu je drago da će se
uređenje Pudarice nastaviti nakon ljeta ali naglasio kako mu je žao što zaštita nije postavljenja
prije ljeta jer naime, ne zna da li načelnik upoznat s stanjem u kojem se sada nalazi Pudarica,
nakon sezone i nakon brojnih penjanja turista kada je ona već dosta razrušena i čini se da su
radovi obnove pali u vodu, stoga pita zašto nije postavljena barem neka tabla na par jezika da
se ljudima objasni da se ne penju po rubovima što bi makar pola štete spriječilo.
Vijećnica Andrea Vlaić ukazala je na problem ulice Pod Njivice u Jezerima koja je u
jako derutnom stanju, asfalt uzak i napukao, veliki problem predstavljaju vozila koja se tu
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parkiraju da ne bi platili parking te u cijelosti onemogućuju prolazak i mimoilaženje vozila,
problem predstavljaju stabla i grane koje se ne sječu te je čak došlo i do prometnih nesreća, a
sama ulica općenito služi kao deponij.
Ivan Klarin, načelnik općine, odgovorio je da se slaže da je ulica Pod Njivice u dosta
derutnom stanju, međutim, kazao je kako velike investicije na uređenju ulica neće sigurno
raditi u naredne godinu do dvije obzirom na kanalizaciju kada će sve ulice biti raskopane,
također je dodao da je ta ulica dodatno uništena kada je prolazio vodovod u ulicu Put Kruška.
Naglasio je kako ono što se sigurno može napraviti i što je jedan od prioriteta je postavljanje
javne rasvjete jer se radi o ulici koja spaja dva dijela Jezera odnosno stario dio Jezera sa rivom
te većina pješaka i turista ide tom ulicom. Svjestan je i problema da se ljudi iz okolnih
apartmanskih zgrada koji ne žele platiti parking tu parkiraju i ometaju promet, stoga je
prioritet i postavljanje prometnog znaka da se u toj ulici ne smije parkirati što je već trebalo
biti postavljeno i ove sezone te će dati nalog komunalnom redarstvu da se naruči prometni
znak.
Vijećnik Luka Jakovčev uvodno je pozdravio sve prisutne te postavio pitanje vezano
za uređenje drugog dijela betinskog trga napravljenog prije ljeta, te kazao da je taj dio vidno
lošije napravljen nego početni dio trga, naime, na tom dijelu ispadaju obluci iz cementa,
neprohodan je za osobe s invaliditetom, posebice za invalidska kolica, za bicikliste, te je kod
mesnice nagib prevelik, stoga ga zanima hoće li se to riješiti i kada. Nadalje, zanimalo ga je
kada će doći u funkciju Prezentacijski centar u Betini odnosno kada će dobiti svoju funkciju i
početi sa radom. Kao treće pitanje bazirano na nautičkom turizmu, ukazao je da Općina Tisno
sa svoja tri mjesta na moru nema kapaciteta, odnosno, nema volju da provede uvoz tranzitnih
vezova, na način da bi Općina u suradnji s općinskom komunalnim poduzećem mogla
napraviti rive gdje bi mogla naplaćivati tranzitni turizam što bi uvelike pomoglo općinskom
proračunu, a i svako mjesto bi zaživjelo. Obrazložio je da ako svako mjesto dobije vezove za
tranzit trideset do četrdeset brodova svaki dan, gdje im je puno jeftinije vezati nego u marini,
bilo bi puno više potrošača i sama jezgra tih mjesta bi puno više zaživjela.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se slaže da su radovi uređenja drugog
djela mula u Betini izvedeni vidno lošije nego radovi prethodne faze s čime je upoznat i s
čime je upoznat i nadzor radova, sukladno čemu je izvršena uvjetna primopredaja tih radova,
te je naložena sanacija istom izvođaču nakon sezonskog prestanka zabrane radova i to na više
točaka, a postavljeni obluci su sigurno jedna od tih točaka, kao i bijeli beton koji je dosta
lošije izveden nego na prvoj fazi trga. Kazao je kako je prva situacija za izvedene radove na
tom dijelu plaćena međutim, druga situacija je vraćena izvođaču uz primjedbe nadzornog
inženjera koji je nadzirao same radove, ta dodao kako ta situacija do uklanjanja nedostataka
neće biti zaprimljena niti knjižena, ni plaćena. Na pitanje vezano za Prezentacijski centar
odgovorio je da je jedno prije mjesec dana odobrena aplikacija te se svaki dan očekuje
potpisivanje ugovora, naime, radi se o opremi te se radi i o vraćanju iznosa od 2.100 000,00
kuna u općinski proračun tj. onoga što je Općina utrošila do sada, naime, s tim iznosom
Općina je učestvovala u aplikaciji kao partner NP Kornati koji je nositelj projekta, a partner je
ujedno PP Vransko jezero. Kazao je kako su radovi procijenjeni na oko 7- 8 milijuna kuna, a
po njegovoj procjeni odnosno po najavama ljudi iz ministarstva koji rade na aplikaciji do
kraja godine bi trebala biti raspisana javna nabava te je dodao kako se nada će sve biti gotovo
do ljeta 2018.godine. Na temu vezova, Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da su vezovi
gorući problem posebno u mjestima Jezera i Betina, te iznio kako je u razgovoru s budućom
direktoricom komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. zaključeno da će se pokušati sklopiti
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ugovor s Lučkom upravom te uvesti naplata nautičkih tranzitnih vezova u Tisnom, Betini i
Jezerima na području gdje je to dozvoljeno kao npr. u Tisnom na području od Kapetanije do
Rata gdje su Općina i ministarstvo uložili znatna sredstva, a tamo se sada besplatno privezuje.
Istaknuo je kako veliki problem predstavlja nedorečeni Zakon o pomorskom dobru gdje je
izostavljen komunalni vez kao takav stoga se mora ući u ugovorni odnos sa Županijskom
lučkom upravom i dijeliti prihode. Takav sličan ugovor s Lučkom upravom postojao je za
Obalu sv. Martina, a komunalno poduzeće je od toga ostvarivalo neznatne prihode. Istaknuo
je kako mu je važniji red u luci koji bi bio postignut nego prihodi koje bi komunalno
poduzeće ostvarilo jer prihodi ne bi bili značajni ali bi se pokazalo da Općina vodi računa o
svojoj obali. Posebno je istaknuo kako se u suradnji s Muzejom betinske drvene brodogradnje
radi na definiranju lučice posebne namjene u Betini kako bi se i tu uveo red i kako bi se
drveni brodovi koji su u privatnom vlasništvu i koji bi služili kao dio eksponata bili označeni i
kako bi im se omogućio vez u samom centru betinske vale.
Vijećnik Luka Jakovčev, replicirao je na navode načelnika glede ponovnog uređivanja
drugog dijela trga u Betini upitavši hoće li to značiti da će taj dio Trga na moru biti opet
neprohodan par mjeseci, na što je Ivan Klarin, načelnik općine, odgovorio da neće biti
neprohodan par mjeseci, ali sigurno će biti neprohodan neko vrijeme kada se bude uklanjao
oblutak.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća, upitao je gdje se došlo sa utvrđivanjem granice
pomorskog dobra u Betini i to na području betinskog gujka što je neophodno potrebno kako bi
se mogla ustanoviti lučica posebne namjene ili luka otvorena za javni promet.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove, je odgovorio da se utvrđeni prijedlog granice
pomorskog dobra na predmetnom dijelu nalazi u ministarstvu od 2007.godine te još uvijek
nije doneseno rješenje.
Ivan Klarin, načelnik općine, je dodao da je po tom pitanju upućeno niz požurnica u
ministarstvo, a primjerice granica pomorskog dobra u uvali u Jezerima koja je puno veća i
sveobuhvatnija, utvrđena je ekspresno za jedan dan.
Vijećnica Jelena Obratov se nadovezala i kazala da ima saznanja da je ministarstvo
prijedlog granice vraćao nazad iz nekog razloga i nakon što su ga vratili nije im poslano
nazad.
Vijećnica Jelena Obratov dalje se javila za riječ te vezano za Kino salu u Tisnom sada
Društveni dom kazala da smo netom nakon izbora, a prije konstituiranja vijeća bili svjedoci
onoga na što je ona ukazivala, a to je da tamo nisu riješeni vlasnički odnosi i da Općina Tisno
ulaže u zgradu koja nije njezino vlasništvo. Kazala je kao se mijenjala stolarija na onom dijelu
zgrade koji je u vlasništvu Jadranske banke, a kasnije se vidjelo da su se pojavili neki privatni
vlasnici koji polažu pravo na to, stoga je zanima što se dogodilo u tom slučaju, kakav se
dogovor postigao s ljudima koji kažu da su vlasnici odnosno tko će odgovarati za štetu što je
Općina uložila novac u zgradu koja nije njezina. Kao drugo vijećnica Jelena Obratov je pitala
vezano za prezentaciju knjige, neovisno o svjetonazorima, točnije, don Lazar ju je obavijestio
da mu je načelnik općine pismeno odgovorio da se knjiga ne može prezentirati u Kino sali jer
se prije početka školske godine tamo vrše građevinski radovi, stoga ju zanima da obzirom da
je Općina uložila 900.000,00 kuna u salu, da joj se pojasni o kojim se radovima radi, u kojem
iznosu, po kojem proračunu, tko ih izvodi kao i sva ostala pitanja veza za njih. Treće pitanje
vijećnica Jelena Obratov se odnosilo na projekt Jazine za koji je kazala da je idejni projekt tog
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kompleksa najavljen za svibanj ove godine, a sada je kraj kolovoza i idejni projekt još nije
viđen, stoga je zanima što se uopće događa s tim projektom.
Ivan Klarin, načelnik općine, na prvo pitanje je odgovorio da je Kino sala u vlasništvu
jedinice lokalne samouprave, stoga je Kino sala uređena i srušen je pristup Kino sali obzirom
da je bio ruglo, podsjetio je da je vijećnica Jelena Obratov u prošlom sazivu vijeća bila uporno
za to da se taj prostor uredi o čemu svjedoče zapisnici. Kazao je kako je doista na tom
prostoru bio nemili događaj jer je upala grupa ljudi koji su se predstavili kao vlasnici, a nakon
intervencije policije koju je pozvao i nakon što su izvađeni vlasnički listovi i kada se vidjelo
što se tu sve zapravo događalo, što je policija tražila da bi mogla djelovati, vidjelo se da je to
sve daleko od istine. Takvu situaciju imao je prije četiri godine na Jazini kada je Blaž
Petrović, Ivan Rude i grupa od 20 nabildanih zaštitara kada je morao u 6:00 sati u jutro doći
tamo i ući prsa o prsa kao što je morao za Kino salu, jer su neki ljudi dočuli da on u
ministarstvu pokušava utvrditi granicu pomorskog dobra, što je i napravio, i izbaciti sve te
klošare koji su na Jazini bili uknjiženi od raspada Rastovca pa dalje. Utvrdio je nadalje, da je
vlasništvo Kino sale nesporno u dijelu same Kino sale i onog prostora ispred, a što se tiče
upravne zgrade Rastovca tu postoje nerazriješeni odnosi u dva dijela, privi dio se odnosi na
upravnu zgradu Rastovca koja je u vlasništvu Jadranske banke, ali i Republike Hrvatske koja
je tužila Jadransku banku za prostor upravne zgrade Rastovca, zatim se tu pojavljuje tvrtka
Gambino d.o.o. kasnije Gomilica d.o.o., koji su daleko prije njegova dolaska na čelo Općine
Tisno, na temelju kredita Jadranske banke d.d. Rastovcu, kupili 2006.g. od Jadranske banke
dio nekretnine gdje se nalazi Kino sala i upravna zgrada Rastovca. Policija je tada zamolila da
se uklone i oni su se uklonili nakon čega je održano nekoliko zajedničkih sastanaka na kojima
je bila sanacijska upraviteljica Jadranske banke d.d., nakon čega je glede upravne zgrade
Rastovca i prostora ispred napravljen zajednički sastanak u Ministarstvu državne imovine da
se vidi kako će se taj problem razriješiti, dodao je kako Općina najmanje participira u prostoru
upravne zgrade Rastovca, a u njezinu uređivanju je sudjelovala kao kada je uređivala fasade
privatnim vlasnicima na Trgu na moru u Betini, jer je ono prije je bila sramota, a spremala se
velika smotra puhačkih orkestara, spremala se obljetnica 90 godina KUD-a Hartić i on
jednostavno nije mogao dozvoliti onakvu situaciju i onakav kaos. Naglasio je kako je u ovoj
situaciji zapravo dobro je su izazvani svi ti koji su se sada pojavili jer devet godina od kada je
on načelnik, a iz razgovora s Josom Stegićem i prije toga, ti se isti nisu pojavljivali i nisu
polagali prava na ništa. Sada se izazvao jedan efekt da se pokrenulo pitanje da se prostor Kino
sale i upravne zgrade Rastovca razriješi, međutim, naglašava kako Općina Tisno ne polaže
prava na upravnu zgradu Rastovca.
Na drugo pitanje Ivan Klarin, načelnik općine je dogovorio da je don Lazar budala i da
ga on više uopće ne smatra svećenikom niti ga tako doživljava, on je proustaški orijentiran i
stvarima koje on radi uništio je Župu i duhovnom i materijalnom smislu te dovodi neke nove
neonaciste po Tisnom da prezentiraju knjigu. Nadalje, je kazao da ono što se govorilo na
„navodnoj“ prezentaciji knjige u župnom uredu, gdje nije bilo riječi o knjizi, nego su budale
u košulji skovanoj od stolnjaka iz nekog jeftinog restorana u Munchenu došle tu i dva sata
držale predavanje o njegovom liku i djelu i to kako je neškolovan, kako nije završio fakultet,
da je lopov i dr., ono što se tamo govorilo je sramota i dok je on načelnik takvi ljudi neće u
općinskim prostorijama prezentirati knjige. Što se tiče radova u Kino sali riječ je o bojanju
prostora wc-a koje su izveli izvođači radova bojanja Kino sale tijekom mjeseca kolovoza bez
ikakvog troška, bez ikakvog proračuna jer su po nalogu nadzornog inženjera radova g.
Vukelje bili to dužni sanirati jer je došlo do probijanja vlage u prostor koji nije bio zaštićen, a
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i da to nije bio razloga sve ono što je javno rekao i što je rekao na ovom vijeću ponovno bi
ponovio. Naglasio je da je sramota to što se događa i pozvao prisutne da to ne podržavaju jer
to šteti Tisnom.
Glede pitanja veznog za idejni projekt Jazine, Ivan Klarin, načelnik općine, odgovorio
je da je sklopljen ugovor s g. Bašićem i rok je određen za deset mjesec koji je ujedno i
podloga za donošenje urbanističkog plana te očekuje da će na narednoj sjednici vijeća na
klupama biti urbanistički plan uređenja da se može raspraviti i usvojiti, a ove podatke
prepričava iz e maila koji je poslala gđa. Petričević, direktorica tvrtke Aqua Relaxio d.o.o..
Kazao je kako je tu zapravo vrlo teško predvidjeti rokove, ali g. Nikola Bašić, arhitekt za
navedenu tvrtku ima rok od 120 dana za izradu te početkom rujna očekuju prvu prezentaciju,
a krajem rujna i početkom listopada očekuju cjelovito idejno rješenje. Također je izvijestio da
je ta tvrtka poduzela niz aktivnosti koje se tiču projektiranja cijelog kompleksa kao što je
batimetrija, visinske kvote te predložio vijećnici Jeleni Obratov da joj može i pisanim putem
dostaviti kronologiju događaja koja se tiče razvoja samog projekta.
Jelena Obratov je replicirala da joj je drago što je načelnik općine rekao za upravnu
zgradu Rastovca, a za Kino salu odnosno Društveni dom, vodi se sudski postupak, za koji se
svi se nadamo da će to završiti pozitivno za Općinu jer u tom pravcu i ide, međutim, drago joj
je što je načelnik općine rekao da upravna zgrada Rastovca nije vlasništvo Općine, a Općina
je u nju uložila i uložila je znatan iznos, kao što je uložila i u privatne zgrade u Betini, stoga
se nada da će se u idućem proračunu predvidjeti takvo isto ulaganje u Dom u Jezerima koje je
isto takvo ruglo, možda i veće od svih ovih zgrada zajedno. Nadalje, je kazala da ona
načelnika namjerno nije pitala za svjetonazorska pitanja niti je tražila mišljenje o tome, već ga
je pitala da li se u istinu rade građevinski radovi ili ne jer dok je dozvoljeno je svima. Što se
tiče idejnog projekta i svega što se tiče za Jazinu, kazala je kako bi bila zahvalna ako može
dobiti informacije. Nakon toga, Ivan Klarin je uručio Jeleni Obratov ispisani e- mail tvrtke
Aqua Relaxio d.o.o..
Vijećnik Velimir Reškov prvo je upitao dokle se stiglo sa trećom fazom izgradnje
vodovoda u Dubravi kod Tisna i hoće li s novim v.d. direktora Vodovoda i odvodnje d.o.o.,
Šibenik biti više aktivnosti. Nadalje, je upozorio je na problem odvoza fekalija iz Pirovca što
traje mjesec i pol dana i što je problem od prošle godine, kada uvijek ista osoba izlijeva tisuće
kubika fekalija blizu magistrale, samo 1000 m od vodnog crpilišta na vodnožaštićenom
području te nešto hitno mora poduzeti jer radi se velikom zagađenju fekalijama.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da su, što se tiče treće faze izgradnje
vodovoda u Dubravi kod Tisna, vijećnici već upoznati sa nerazumnim ponašanjem
smijenjenog direktora Mihe Mioča koji se samo politički obračunavao s Općinom Tisno i koji
nije htio potpisati ugovor za treću faza zato što su išli lokalni izbori. Pojasnio je kako je
Općina dobrih godinu dana radila na tome da se iz sredstava Općine, iz naknade za razvoj, iz
općinskog proračuna, napravi treća faza kao što su napravljene i prve dvije faze vodovoda u
Dubravi, koje su napravljene za vrijeme direktora Frane Malenica kada je Vodovod i
odvodnja d.o.o. čak pomogao sufinancirati polovicu radova. Vidio je da ima posla sa jednim
nerazumnim čovjekom kojeg je na kraju gradonačelnik Šibenika, koji je njegove političke
opcije, smijenio, onda se može pretpostaviti o čemu se radi, naime, par dana prije kraja
njegova mandata Općina Tisno je dobila prijedlog ugovora u kojem on traži, bez obzira na to
što Općina Tisno ima na računu deponirano, sada do kraja sezone već vjerojatno 2.000.000,00
kuna strogo namjenskih sredstava koji se mogu koristiti za uređenje vodovodne mreže,
zadužnicu za iznos kompletnih radova koji su procijenjeni na 2.100 000,00 kuna. Kazao je da
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je pitao Danielu Bilan, pročelnicu Upravnog odjela za financije i javne prihode, što to znači,
na što mu je ona pojasnila da bi se takva zadužnica reflektirala na zaduženje Općine Tisno na
kraju godine, stoga se sada dogovara sastanak sa novim v.d. direktora jer nije sporno da
Općina plati te radove iz svog proračuna odnosno iz naknade već se traži da se iz ugovora
makne odredba o zadužnici jer nikako ne bi voljeli da se na kraju godine pokaže kreditno
zaduženje Općine na iznos od 2.100 000,00 kuna.
Načelnik općine je kazao da problem s dotičnim gospodinom i izlijevanjem fekalija
ne postoji samo u Dubravi već i na području Prosike i Vranskog jezera, te je komunalno
redarstvo nekoliko puta izlazilo na teren, fotografiralo te dokaze dostavilo sanitarnoj
inspekciji i to dvije lokacije u Dubravi, jednu lokaciju na Ivinju i jednu lokaciju na Prosici
koju čak najviše koristi stoga se u slijedećem periodu očekuje odgovor od sanitarne inspekcije
koja ima više ovlasti od komunalnog redarstva kao što je mogućnost zapljene vozila. Vezano
za ovu temu, Ivan Klarin je upozorio kako je ove godine bilo velikih problema sa
institucijama, jer naime, jedinica lokalne samouprave je u svom djelovanju ograničena, a
dobar primjer tome je prometno redarstvo koje je ranije bilo u nadležnosti policije nakon čega
je prebačeno jedinicama lokalne samouprave i red je kud i kamo bolji. Ove godine bio je
problem s nelegalnim kamperima koji su u nadležnosti turističke inspekcije, zatim nelegalan
odvoz fekalija što je u nadležnosti sanitarne inspekcije, puste nelegalne prodavače uz cestu
koji su u nadležnosti carine i neke od tih institucija su izlazile na teren, ali većina njih nije i tu
Općina ne može ništa.
Vijećnik Silvio Šoda postavio je par pitanja vezano za Mjesni odbor Tisno čiji je
predsjednik. Pitao je da li postoji mogućnost da se protupožarni putovi stvarno urede i da se
po tom pitanju pošalje još koji dopis šumariji da se nešto poduzme da se ne desi situacija kao
u Splitu. Drugo pitanje vezano je za godišnji plan mjesnih odbora koji je dostavljen, naime,
jedan dio tih projekata je napravljen kao popločenje od Vile do vatrogasnog doma, stoga pita
što je s realizacijom ostalih projekata kao što je čišćenje ilegalnih deponija ispod Gračine jer u
zadnje vrijeme i tamo ima požara te asfaltiranje Ivinja. Kao treće htio je podsjetiti da je prije
raspuštanja zadnjeg općinskog vijeća razgovaralo o imenovanju nove šetnice u čast poginulim
vatrogascima jer se ove godine obilježava deseta godišnjica.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da postoje dva protupožarna šuma koje su
Hrvatske šume radile za vrijeme vlade SDP-a kada je on izlobirao kod predsjednika uprave
Hrvatskih šuma da se naprave ta dva protupožarna puta koji su zarasli što predstavlja veliki
problem, zbog čega je Općina uputila niz dopisa Hrvatskim šumama da se to očisti jer se u
istinu radi o velikom problemu u slučaju požara, stoga će to učiniti opet, a u krajnjoj liniji ako
to bude potrebno alarmirati će medije. Što se tiče plana Mjesnog odbora Tisno kazao je kako
će se krajem devetog ili u desetom mjesecu u dogovoru sa komunalnim poduzećem krenuti u
čišćenje ileganih deponija ispod Gračine. Na temu imenovanja šetnice, kazao je kako je sa
roditeljima poginulih vatrogasaca napravio sastanak, a na tom sastanku se nisu mogli
usuglasiti kako da se nazove nova šetnica jer je bilo različitih prijedloga, stoga je predložio da
Mjesni odbor napravi jedan sastanak sa roditeljima kako bi se točno utvrdio naziv buduće
šetnice i da se ona ove godine doista imenuje.
Vijećnik Lovre Crvelin iznio je kako hrvatska Vlada uvodi porez na nekretnine čija
naplata počinje od 01.01.2018.godine te se nada da su vijećnici shvatili što to znači jer naime,
to znači da će svi plaćati rentu za svoju nekretninu što znači da više niste njezin vlasnik već
da plaćate rentu što nije bilo niti u socijalizmu. Kazao je kako će Živi zid organizirati
referendum početkom desetog mjeseca na razini cijele države te je zamolio sve prisutne da
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podrže taj referendum jer je potrebno skupitit 400 000 potpisa u dva tjedna što nema nigdje u
Europi i to je užas što se tiče hrvatske demokracije. Osim toga uputio je dvije opaske, da se
postavi više kanti za smeće naročito na rivi te da se promjeni jedno od svjetala na jugobranu
jer sva su žuta, a jedno je plavo.
Ivan Klarin, načelnik općine, očitovao se o prethodnim navodima vezano za porez na
nekretnine kazavši da je porez na nekretnine u ovom obliku nešto najgore što se može
dogoditi hrvatskoj javnosti. Dalje je kazao kako je premijer u dnevniku na HRT-u rekao kako
se taj porez odgađa, međutim, premjer se ne može stavljati u poziciju nad Hrvatskim saborom
jer je taj zakon na snazi od 01.01.2017.godine. Općina Tisno je za sada zaustavila pripremu, s
obzirom da je Općina bila u opasnosti jer se istim zakonom ukida komunalna naknada i porez
na vikendice koji su jedan od glavnih prihoda bez kojih Općina ne bi mogla financirati brojne
projekte. Stoga će on kao načelnik pružiti podršku u organizaciji referenduma. Naglasio je
kako porez na nekretnine postaje opasan u situaciji kada nemate sredstava za plaćanje tog
poreza, a država jednim potezom tj. izmjenom zakona promjeniti da taj porez postane prihod
državnog proračuna kao što je to učinila sa porezom na dobit, stoga ako nemate sredstava za
plaćanje poreza općina, grad čitaj država uredno bilježi to dugovanje i tereti nekretninu, stoga
tko kaže da u slučaju bolesti ili nečeg sličnog kada ne možete plaćati da općina, grad ili
država neće ovršiti tu nekretninu i to smatra glavnim problemom. On ne kaže da je porez na
nekretnine ili porez na imovinu onima koji imaju više toga loš, naime, minstar financija je
govorio kako je taj porez izjednačavanje s komunalnom naknadom, što nije točno jer kako to
može biti izjednačavanje s komunalnom naknadom kada nisu propisane još tri kategorije
boda, a koeficijent zone naših mjesta je A jer smo turističko mjesto, kao što vrijednost boda
skače ljudima koji su ulagali u nekretnine, u fasadu, u stolariju. Razjasno je nadalje kako je
prema obračunima koje je radila Općina Tisno uzevši jednog vikendaša, jednog stanovnika,
jednog sa siromašnijom nekretninom, jednog sa ekskluzivnijom nekretninom i tu se dobija tri
puta viša cijena. Što se tiče svijeće na jugobranu, nju neće mjenjati u znak HDZ-a.
Predsjednik vijeća zaključio je aktualni sat te su vijećnici prešli na raspravu i
odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća Općine Tisno te su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Predsjednik vijeća predložio je da se iznimno sjednica nastavi s točkama dnevnog reda
od 22. – 30. kako bi olakšali predstavnicima ustanova i poduzeća, što su vijećnici jednoglasno
usvojili.
Točka 22. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Ježinac d.o.o.,
Tisno za 2016.godinu
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Izvještaj je obrazložio direktor Kristijan Jareb koji je kazao kako je komunalno
poduzeće u prošloj godini imalo dobit od 330.086,00 kuna, a kompletna dobit iz ove godine i
zaliha iz prethodne godine upotrebljena je za povećanje temeljnog kapitala te kazao kako su
sve informacije u dostavljenim materijalima.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo znajući da je ulagano u bagere, zašto stoji bager
od Ježinca d.o.o. parkiran, a za Općinu poslove iskopa i ostalog rade privatni obrtnici, naime
kao djelatnik obrtničke komore ona nikada ne bi bila zato da Ježinac nabavlja bagere i uzima
posao svojim ljudima, ali kada su već nabavljeni zašto Ježinac nije obavljao te poslove.
Kristijan Jareb je odgovorio da je bager radio stalno izuzev u slučajevima kada su
djelatnici morali biti raspoređeni na druge poslove ili kada su bili na obrazovanju te kazao
kako je do sada radom bagera pokriven ukupni rizik, troškovi održavanja te plaće radnika.
Vijećnica Jelena Obratov uputila je sugestiju da Općina što više koristi strojeve od
Ježinca, na što je načelnik općine odgovorio da bi prethodno uvijek pitao Ježinac d.o.o..
Kristijan Jareb je još dodao da on nije dopustio da novi stroj koji je pod leasingom
ulazi u more da bi se uredile plaže.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o
za komunalne djelatnosti, Tisno za 2016.godinu
Točka 23. Izvještaj o radu i financijski izvještaj trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2016.godinu
Izvještaj je obrazložio direktor Joško Perina koji je kazao da se radi o izvještaju istom
kao i prethodnih godina izuzev stavke gubitaka u iznosu od 220.000,00 kuna na ime najma
koji je za zadnje tri godine isplaćen stečajnom upravitelju g. Rudi, a koji je isplaćen iz
zadržane dobiti.
Vijećnica Jelena Obratov je tražila da joj se pod stavkom materijalni troškovi pojasni
stavka ostali materijalni troškovi kojin su povećani za 100% od prošle godine. Joško Perina je
odgovorio da je ta stavka vezana za 700 000,00 kuna uplaćenih stečajnom upravitelju g.Rudi
za godišnji najam jer naime, zadnje tri godine se nije radio ugovor o najmu nakon čega se
prošle godine ugovor o najmu ponovno napravio te naglasio kako su ove godine već bili u
ministarstvu te je komisija ministarstva već bila na Jazini.
Ivan Klarin, načelnik općine je razjasnio kako je autokamp Priliga posluje na
česticama koje su državne i na kojima će se razvijati projekt hotela i na česticama koje su u
vlasništvu Rastovca d.d. u stečaju kojeg zastupa stečajni upravitelj, a ministarstvo nije htjelo
produljiti svoj ugovor dok se ne sklopi ugovor sa stečajnim upraviteljem koji je ranije bio
potpisivan svake godine.
Jelenu Obratov je nadalje zanimalo zašto taj ugovor nije bio potpisivan tri godine na
što je Joško Perina objasnio da je stajalište bilo da Prisliga d.o.o. plaća ministarstvu koncesiju
za kompletan obuhvat, na što se nadovezao Ivan Klarin kazavši kako Ministarstvo turizma to
nije prihvatilo nego je tražilo da se sklopi ugovor sa stečajnim upraviteljem za zemljište u
vlasništvu Rastovca d.d. u stečaju i prijetilo je ukidanjem radne dozvole za kamp, inače, dobit
kampa bez te situacije iznosi 500 000,00 kuna što je značajno.
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Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje Izvještaj o radu i financijski izvještaj
trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 2016.godinu, za koji su vijećnici glasovali sa 6
(šest) glasova „za“ i 6 (šest) „suzdržanih“ glasova ( utvrđuje se privremena izočnost jednog
vijećnika) stoga je predsjednik vijeća utvrdio da Izvještaj o radu i financijski izvještaj
trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 2016.godinu nije usvojen.

Točka 24. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Dom za starije osobe Tisno, za
2016.godinu
Izvještaj je podnio Filip Bilić,voditelj računovodstva ovlašten od v.d. ravnateljice koji
je kazao kako je na stavci realizacije bilo planirano 1.672 850,00 kuna, a ostvareno je
1.639.205,37 kuna, a 2016.godina završena je sa 9.100,00 kuna u plusu.
Vijećnica Jelena Obratov je pitala da Dom još uvjek ima v.d. ravnateljicu koja ne
udovoljava uvjetima za biti v.d. odnosno zašto još uvjek nije proveden natječaj. Silvio Šoda
koji je ujedno predsjednik upravnog vijeća Doma za starije osobe Tisno, je odgovorio da je
natječaj proveden i da se javila jedna osoba koja nije udovoljavala uvjetima, te će se natječaj
ponoviti kroz deveti mjesec, ali što ako se opeta niko ne javi, na što je Petar Jakovčev dodao
da se neće valda Dom zatvoriti zbog toga.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ ( utvrđuje se privremena izočnost jednog vijećnika) glasova usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
ustanove Dom za starije osobe „Tisno“, Tisno za 2016.godinu
Točka 25. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Dječji vrtić Spužvica, za
2016.godinu
Kornelija Barešić, ravnateljica je izvijestila da se vrtić financira iz dva izvora tj. iz
onoga što Općina daje za plaće i iz participacije roditelja iz čega se pokrivaju sve ostale
potrebe, dodala je kako je ove godine za plaće potrošeno manje jer je od Općine dobiveno
manje, ali je bilo dostatno za plaće tj. imali su viška svojih sredstava pa su se pokrili i time
malo rasteretili Općinu, sve ostalo je bilo u skladu s planiranim, a jedini problem su bili
energija i materijalni troškovi te nabavka opreme za jasličare, ali sve u svemu proračun nije
probijen i potrošeno je manje od planiranog.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, Tisno za 2016.godinu
Točka 26. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje
za 2016.godinu
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Kate Šikić Čubrić, ravnateljica ustanove, izvjestila je kako je 2016.godina prva godina
u kojoj je Muzej radio od 01.siječnja, prihodi poslovanja bili su manji od previđenih,
460.000,00 kuna je bilo previđeno, a potrošeno je 416.000,00 kuna. Muzej je sam uprihodio
116 000,00 kuna i to od ulaznica i suvenira, ostatak je dala Općina Tisno, a nešto je pomoći
primljeno od Turističke zajednice Betina i Šibensko-kninske županije. Nadalje je obrazložila
kako se Muzej tijekom zime najviše bazirao na edukativne programe, također i tijekom
turističke sezone, a što se odnosi na razna događanja. Naglasila je kako u mjestu Betina što se
tiče Muzeja postoji jedna jako povoljna klima, pojačana je marketinška aktivnost, izrađeni su
promo filmovi, leci i sl., a stalno zaposlenih u ustanovi je dvoje te tijekom sezone jedan
student preko student servisa.
Vijećnica Jelena Obratov je pozivajući se na riječi ravnateljice kako ima dvoje stalno
zaposlenih, a prihodi Muzeja ne pokrivaju trošak zaposlenih, naime, u izvješću je navedeno
da ima dvoje zaposlenih jednog na određeno jednog na neodređeno, stoga je zanima je li se
radi o stalno zaposlenom ili zaposlenom na neodređeno na što je Kate Šikić Čubrić
odgovorila da se radi o zaposlenom na određeno vrijeme jer ravnatelji po Zakonu o muzejima
mogu biti zaposleni na određeno vrijeme na četiri godine.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da ima li potrebe da u tom Muzeju zimi radi dvoje
ljudi obzirom da Muzej ne pokriva osnovne troškove zaposlenih jer ona je čula sugestije od
ljudi da ako zimi već i netko dođe u Muzej nekakva ekskurzija ili sl. doći će vjerojatno u dane
vikenda. Kate Šikić Čubrić je odgovorila da je Muzej spreman otvoriti svoja vrata u svako
doba dana ili noći što je objašnjeno na web stranicama Muzeja, a što se tiče isplativosti
Muzeja ovaj muzej kotira među najisplativije muzeje u Republici Hrvatskoj, inače je prosjek
da muzeji ostvaruju 3% od svojih ukupnih prihoda, a ovaj muzej je daleko od toga.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2016.godinu
Točka 27. Izvještaj o radu i financijski izvještaj ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno
za 2016.godinu
Izvješće je obrazložila Silvija Ćurić, ravnateljica koja je kazala kako večinu prihoda
Knjižnica ostvaruje od Općine, nešto malo od ministarstva javljajući se na natječaje te nešto
od županije, nadalje je kazala kako je broj korisnika u odnosu na broj stanovnika više nego
zadovoljavajući te je prijeđeno 10% od ukupnih stanovnika Općine, Knjižnica jednom
mjesečno posjećuje Dubravu kod Tisna, a sudjelovala je na većini državnih pa čak i
međudržavnim poticanjima čitanja među najmlađima, Knjižnica redovito ide na čitanje u
vrtiće, školu i muzej te surađuje s ostalim ustanovama Općine.
Jelena Obratov pohvalila je Knjižnicu i ravnateljicu za njezin rad i za organizaciju
velikog broja događanja te je dala sugestiju načelniku kazavši kako je bilo rečeno da će
Knjižnici biti osiguran prostor u atriju palače Katunarić jer da je više prostora, bilo bi više
događanja, ujedno upitala ravnateljicu kakav je odnos Baganelovice i Knjižnice, odnosno
kako to funkcionira financijski.
Silvija Ćurić, ravnateljica je odgovorila da Knjižnica samo vodi događanja u
Baganelovici, tamo ih organizira obzirom da u samoj Knjižnici nema adekvatnog prostora, a
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kroz zimske mjesece kada djeca iz Jezera ne mogu dolaziti u knjižnicu onda im pripremimo
barem jednom tjedno nešto, financijski je to sve ukalkulirano u proračun, također i sredstva
za jednog studenta tijekom sezone koji je ove godine odradio izuzetan posao sa izložbom
Vaska Lipovca i jednu učenicu koja dežura tamo.
Vijećnicu Jelenu Obratov zanimali su podaci o posjetiteljima te izložbe na što je
Silvija Ćurić odgovorila da je izložbu posjetilo oko 1300 ljudi.
Ivan Klarin, načelnik općine je na pitanje oko Knjižnice koje mu je bilo upućeno
odgovorio da što se tiče uređenja prostora knjižnice, da su dobiveni uvjeti konzervatora što je
prethodno bilo potrebno osigurati obzirom da se dira u prostor koji je strogo zaštićen te
vjeruje da će slijede će godine biti dobivena građevinska dozvola.
Ivan Klarin, načelnik općine je na kraju izlaganja svih ustanova i društava u vlasništvu
Općine istaknuo kako je ovo jedan od svjetlijih primjera kako ustanove i javne tvrtke posluju i
surađuju u jedinici lokalne samouprave. Drago mu je što je vjećnica Obratov pohvalila rad
Knjižnice, ali mu je žao što nije pohvalila Muzej koji isto to sve radi. Također je kazao da se
može napraviti i 2009. godina i zatvoriti sve te ustanove i institucije, a može se i danas
podvući crta i izbrojati koliko kulturnih događaja, i to ne samo ljeti kada one nose ukupan
kulturni život Općine, a da ne spominje još i starački dom i glazbenu školu koja se vodi pod
osnovnom školom tj. mogu se sve te ustanove zatvoriti, a mogu se i održavati da sve ustanove
i poduzeća posluju sa dobiti, bez kune manjka i ijednog zaostatka u plaćama i pravima
radnika. Usporedio je da se može samo otići u susjedne općine i provjeriti kako posluju
njihova komunalna poduzeća i kada radnici vrtića dobijaju plaću. Stoga njemu kao načelniku
ovakvo poslovanje uz organizaciju toliko događaja i kulturnog života samo služi na ponos.
Luka Jakovčev se htio nadovezati na uvaženog načelnika, te uputio pohvale Kati Šikić
Čubrić, ravnateljici Muzej betinske drvene brodogradnje, kazavši da je on kao betinjanin
iznimno ponosan na rad Muzeja koji se vodi takvom pedantnošću i profesionalnošću te je
također uputio pohvale gđi. Ćurić za rad Knjižnice.
Jelena Obratov je kazala kako i ona upućuje pohvale radu Muzeja, međutim, željela je
kazati da se troškovi rada trebaju racionalizirati ako je to moguće, jer naime, do nje su došle
glasine da u Muzeju radi još jedan zaposlenik, ali možda je ona u krivu, zapravo samo želi
istaknuti kako je potrebno racionalizirati troškove rada Muzeja dok sam rad Muzeja smatra
potrebnim.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2016.godinu
Točka 28. Izvještaj o radu i financijski izvještaj DVD Tisno za 2016. godinu
Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno, obrazložio je predmetno izvješće
kazavši da od ukupnih prihoda, prihodi od Općine Tisno čine 450.000,00 kuna, prihodi od
Vatrogasne zajednice Šibensko- kninske županije su 10.000,00 kuna, od obavljanja
gospodarske djelatnosti kao što je pružanje usluga prijevoza vode i sl. uprihodovalo se
102.000,00 kuna, prihodi od donacija 38.800,00 kuna, a sve ukupno prihodi iznose
663.000,00. Dalje je pojasnio da se rashodi najviše odnose na plaće djelatnika ukupno
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415.000,00 kuna, a ostatak ide na održavanje vozila, gorivo, oprema te rashodi iznose ukupno
629.000,00 kuna.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća DVD- a Tisno za 2016.godinu
Točka 29. Financijski izvještaji sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za
2016.godinu
Kako vijećničkih nije bilo predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskih izvještaja
sportskih udruga korisnika proračuna Općine Tisno, za 2016.godinu
Točka 30. Financijski izvještaji udruga u kulturi korisnika Proračuna Općine Tisno za
2016.godinu
Kako vijećničkih nije bilo predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskih izvještaja
udruga u kulturi korisnika proračuna Općine Tisno za 2016.godinu
Točka 2. Prijedlog Odluke o porezima Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine, o ovoj točki dnevnog reda je izvijestio kao je potrebno
usvojiti ovu Odluku o porezima Općine Tisno, iako to predlaže teška srca, sve u vezi s
Zakonom o porezu na nekretnine koji uređuje porez na nekretnine kao jedan namet koji je
katastrofalan. Kazao je kako je ovo odluka kojom se predviđa uvođenje poreza na nekretnine i
koju smo dužni donijeti po slili zakona, a što će biti do kraja godine ni sam Bog ne zna.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da što se mijenja ovom odlukom obzirom da se
njome ne uvodi porez na nekretnine, naime, u njoj stoji da je ovu odluku potrebno donijeti do
30.06.2017.g., a odluku o porezu na nekretnine potrebno je donijeti do 30.studenog
2017.godine.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je upravo tako, jer u odluci se zapravo ne
mijenja ništa osim što smo jednom odredbom bili obvezni predvidjeti uvođenje poreza na
nekretnine, a sve radi usklađenja sa zakonom.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, je kazala kako
se velika većina našla u situaciji što napraviti te su pribjegli ovom modelu, naime, u Odluci
se praktički mijenja zaglavlje odluke, iznosi poreza ostaju isti te se predviđa donošenje odluke
o porezu na nekretnine do studenog.
Vijećnik Lovre Crvelin je kazao kako je razgovarao s Stipom Petrinom, načelnikom
Općine Primošten koji je kazao da neće uvesti porez na nekretnine jer postoji način da se
komunalna naknada i dalje naplaćuje na neki način. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio
je da će prekopirati taj način čim bude objavljen i kratko objasnio da Općina Primošten ima
14

komunalnu naknadu u visini od 1 kn/m2 dok u Općini Tisno ta naknada iznosi 0,35 kn/m2, a
kada bi visina komunalne naknade u Općini Tisno skočila na 1 kn/m2 Općina bi sa prihodima
od 2.500 000,00 kn skočila na 7.000 000,00 kuna.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 5
(pet) „suzdržanih“ i 1 (jedan) „protiv“ usvojili
ODLUKU
o porezima Općine Tisno
Točka 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Ivan Klarin, načelnik općine je izvijestio kako je potreba za izmjenom i dopunom
Odluke o komunalnom doprinosu nastala sukladno tome što je Visoki upravni sud srušio
jedan članak te Odluke, naime, jedan nestalni stanovnik kojeg kolokvijalno zovemo
„vikendaš“ žalio se na članak koji kaže da se za objekt ispod 600 m3 plaća 69 kn/m3, a poviše
600 m2 se plaća 138 kn/m3 i takva se odluka primjenjuje sedam ili osam godina. Pojasnio je
kako je primarna namjena te odredbe bila da se kazni apartmanizacija odnosno gradnja
velikih objekata jer smatra se da do 600 m3 kuća može biti sasvim solidna čak i sa dva- tri
apartmana, međutim, sve poviše 600 m3 je nešto što ne želimo jer ne želimo apartmanizaciju
iz razloga što infrastruktura tijekom ljetnih mjeseci puca već i sada. Takvi vikendaši su se
žalili i na odredbe o cijeni tj. da oni plaćaju 69 kn/m3, a stalni stanovnici 17 kn/m3. Kazao je
kako se ovom odlukom želi postići da svi oni koji imaju prebivalište 5 godina i oni koji
nemaju prebivalište, a gradili su kuće, prisjetivši se da su ovi drugi bili jako atraktivni tijekom
izborne kampanje pa su neki obilazili te kuće i huškali ljude da tuže Općinu pa su imali po
20.000,00 kuna odvjetničkih troškova, da bi Općina kasnije donijela odluku da im priznaje
status stalnog stanovnika i obračunava im komunalni doprinos po 17 kn/m3 s tim da su vrlo
vjerojatno razliku do prijašnje cijene platili odvjetnicima.
Nadalje je pojasnio da ova Odluka propisuje da sukladno obračunima cijena za lokalno
stanovništvo ostaje 17 kn/m3 tj. onima koji u Općini imaju prebivalište više od 5 godina kao i
svi oni koji nemaju prijavljeno prebivalište ali tu dolaze, žive, tu su gradili ili su njihovi preci
gradili, svi ostali koji ne mogu dokazati da su domicili ovom odlukom ne postoji više odredba
o 600 m3 već im se obračunava po cijeni od 120 kn/m3, što je poskupljenje sa 69 kn/m3 na
120 kn/m3, što objašnjava time što se najavljuje gradnja petnaestak objekata turističko
apartmanske namjene. Istaknuo je da Općina Tisno ima stav da ne želi poticati gradnju vikend
objekata te smatra da netko tko može osigurati 5 ili 10 milijuna kuna za gradnju apartmanskih
objekata može platiti tu cijenu komunalnog doprinosa.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala kako je Odluka o komunalnom doprinosu pala više
puta, te su ljudi koji su se obratili odvjetnicima itekako bili u pravu, te je zanima da kakve
potvrde o prebivalištu ljudima izdaje Općina kada u Odluci stoji da sve fizičke osobe u
funkciji obveznika plaćanja komunalnog doprinosa koje imaju uvjerenje MUP-a o
prijavljenom prebivalištu na području Općine te se niže navodi da to prebivalište mora trajat
neprekidno, stoga pita da kakve su to potvrde i da zašto nisu navedene u ovoj odluci kada se
kaže da se traži uvjerenje MUP-a.
Ivica Pirjak je pojasnio što se tiče navoda o potvrdama da se radi o klasičnom
upravnom postupku gdje stranka na upravnom sudu uspije dokazati i drugim sredstvima osim
potvrde o prebivalištu da prebiva na području Općine Tisno, što znači da ako stranka u istinu
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ima argumenata iako mu je suludo da se Zakon o prebivalištu ignorira pred Zakonom o općem
upravnom postupku što mu je malo nekorektno od strane Upravnog suda, na što se ne može
utjecati. Također drži da Visoki upravni sud u svojoj presudi nije prepoznao razgraničenje od
600 m3 i više, što je učestala pojava Upravnog suda u Splitu, tj. situacija kada čovjek
nadograđuje sa 600 m3 na 900 m3 je definitivno razina za primjenu veće tarife. Nadalje je
pojasnio da je slična situacija s dokazivanjem prebivališta gdje će ljudi ponovno morati
posegnuti za odvjetnicima i kroz cijeli upravni postupak dokazivati da u istinu tu prebivaju te
kada upravni sud to tako utvrdi i naloži Općini da je to tako onda se Općina žali Viskom
upravnom sudu i ako onda to tako ostane Općina će dozvoliti čovjeku da kroz neku svoju
izjavu, očitovanje mjesnog odbora ili dostavljene račune, dokaže da u istinu tu prebiva.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako je bilo više od 10 ljudi kojima je Općina
izdala te potvrde tj. koju su uspjeli dokazati svoje prebivalište te dodao kako su neki od tih
ljudi koje on neće imenovati, došli kod njega i rekli da ih je osobno Jelena Obratov uputila na
to i da su platili troškove odvjetnika 17.000,00 kuna da bi im komunalni doprinos došao
kasnije na 8.000,00 kuna.
Jelena Obratov je odgovorila da načelnik sam ne zna što priča je da zna saslušao bi
svog pročelnika i čuo da on kaže da je jedini način da čovjek dokaže da prebiva 10 godina na
području Općine Tisno, a nema o tome uvjerenje MUP-a, je da ode na upravni sud jer
pročelnik kaže da šalje ljude da se žale i da u žalbenom postupku pred upravnim sudom
dokažu trajanje prebivališta, stoga ih sigurno gđa. Obratov ne upućuje na to. Nastavno na
problem dokazivanja prebivališta predložila je da se dopuni članak 5. Odluke o komunalnom
doprinosu na način da se uz uvjerenje MUP- a dodaju ili ostale potvrde kojima mogu dokazati
prebivalište na području Općine Tisno čime bi problem bio riješen i ljudi ne bi morali ići kod
odvjetnika.
Ivan Klarin je kazao kao se on slaže s navodima Jelena Obratov ali tek nakon presude
Visokog upravnog suda jer ne može se otvoriti širok pojas da odluka opet padne.
Ivica Pirjak je podsjetio da se ove izmjene i dopune odnose isključivo na člank 7. te na
ostale članke ako se referiraju na članak 7. te kazao da ako stranka u istinu dođe do takve
presude Visokog upravnog suda gdje se ruše sva rješenja Općine onda Općina omogućava
stranici da u postupku dokaže trajanje prebivališta.
Vijećničkih pitanja dalje nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ usvojili
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine, je uvodno obrazložio kako je prošle godine postojala
odluka kojom Općina Tisno svim redovnim studentima dodjeljuje stipendije, međutim,
analizom financijske službe, došlo se do podataka da preko 50% tih studenata niti ne polože
ispit, a kamo li da donesu potvrdu o položenoj godini, za njih nekolicinu se zna da nisu
položili niti jedan ispit nego bili u Tisnom i primali stipendiju, također, zna za slučaj
studentice koja je svoju adresu prebivališta prebacila kod babe u Betinu iako nikada tamo nije
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živjela, a studirala je u Šibeniku na veleučilištu. Stoga se Općina vraća na stari model dodjele
stipendija prema uspješnosti te će dodijeliti 20 stipendija na području Općine Tisno po osnovi
uspjeha, a ne više svakome, sve zbog negativnih iskustava u protekle dvije godine.
Luka Jakovčev je kazao kako je i on prije dvije godine bio primatelj općinske
stipendije u iznosu od 700,00 kuna što smatra izrazito velikodušnom cifrom i što pomaže
svakom studentu i svakako mu dobro dođe, međutim, nije mu jasno kako općinski financijski
analitičari znaju tko je dao koliko ispita na kojoj godini i tko je prebacio prebivalište u Betinu.
On studira na veleučilištu i nije više korisnik općinske stipendije, više zbog njegovih nekih
privatnih razloga, međutim, drži da ne bi trebalo ograničavati studenske potpore u tolikom
broju u kolikom navodi načelnik jer ima veliki broj studenata na području Općine Tisno i
misli da ne bi bilo u redu prema onima koje nisu istražili ti financijski analitičari i koji uredno
daju svoje ispite.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da Općina Tisno maksimalno prati učenike i
studente i bile su najbolje namjere da se dodjele stipendije većini studenata sa područja
Općine Tisno, međutim, počeo se događati kaos. Također je kazao da se nitko ne mora bojati
uspjeha te prosjek ocjena od 2,8 za tehničke znanosti i 3,5 za društvene znanosti je sasvim
dovoljan da se može ostvariti stipendija. Kazao je kako je Općina u protekle dvije godine
podijelila 120 stipendija, a da 60% tih studenata nije dalo godinu. Dodao je kako nas ne
ograničava suma koja se može dodijeliti za stipendije, već isključivo sprječavanje zlouporabe
kao što je uzimanje stipendija, a da se ne položi niti jedan ispit nit da se doslovno vidi
fakultet.
Vijećnik Daniel Crvelin je kazao da on zna za slučajeve gdje ljudi nisu mijenjali svoje
prebivalište primjerice u Jezerima iako tu više ne žive, kako bi ostvarili stipendiju. Posebno je
upozorio na odredbu st. 3 članka 4. Pravilnika koja kaže da u natječaju ne mogu sudjelovati
studenti prve godine studija i to samo iz razloga što je to prva godina, također je istaknuo
potrebu da se u pravilnik uvede stipendiranje učenika srednjih škola pogotovo za deficitarna
zanimanja što bi bilo poticajno za učenike deficitarnih zanimanja da ih upisuju.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da se slaže da se stipendiraju učenici srednjih
škola o čemu bi se trebao izraditi poseban pravilnik do slijedeće sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Luka Henjak se složio s ovim prijedlogom Pravilnika o dodjeli stipendija,
međutim, broj od 20 stipendija smatra premalim za našu općinu te predlaže da se taj broj
podigne bar na 30.
Daniela Bilan je skrenula pozornost da u Pravilniku nije predviđen broj stipendija već
ga načelnik određuje svojom odlukom prilikom raspisivanja natječaja.
Načelnik općine složio se s tim prijedlogom da uputi javni poziv za dodjelu 30
stipendija te je također skrenuo pozornost na privatna učilišta kazavši da netko tko ima
30.000,00 ili 40.000,00 kuna za platiti školsku godinu da mu ne treba stipendija već da se ona
dodjeli potrebitijima.
Luka Jakovčev je predložio da se napravi postupak da se stipendije dodjeljuju po
semestrima, na što je Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da je to komplicirano i ispiti
variraju od fakulteta do fakulteta, pa primjerice negdje možete prenijeti ispit do treće godine,
a na nekim vam ostane samo jedan ispit pa gubite godinu.
Karlo Klarin je predložio da se prosjek veže za ects bodove jer nije svaki ispit jednako
težak, također je iznio slučaj osobe koju je grad Čakovec stipendirao nakon čega je ona bila
dužna prihvatiti radno mjesto u školi i odraditi ga pet godina, stoga predlaže da se primjeni
takav model.
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Marijana Pavić, tajnik je skrenula pozornost da je nešto lično predviđeno čl. 15
Pravilnika.
Jelena Obratov je predložila da se uz tehnički i društveni smjer uvede novi smjer gdje
bi svrstali doktore, farmaceute i sl. te se također slaže da bi deficitarna zanimanja svakako
trebalo stipendirati jer se radi o ljudima koji će nakon što završe svoje obrazovanje 99% naći
zaposlenje te smatra da će se upravo zbog stipendiranja neko dijete bilo srednjoškolsko bilo
fakultetsko odabrati deficitarno zanimanje, također, smatra podcjenjivanjem da student prve
godine medicine neće dobiti stipendiju, a student zadnje godine upravnog prava hoće što je
kud i kamo nepravedno uz napomenu da će ovaj s upravnog prava „čuliti“ na birou barem
godinu dana.
Daniela Bilan je pojasnila kako bi se na ovom tragu svakako moglo razgovarati
međutim, deficitarna zanimanja su već obuhvaćena ovim pravilnikom sa dodatnim bodovima.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predložio je da se Pravilnik uputi na doradu, na što
je Ivan Klarin, načelnik općine upozorio da je krajnje vrijeme za donošenje Pravilnika jer u
protivnom neće biti stipendija, stoga on predlaže da se usvoji ovaj Pravilnik dopunjen
odredbom da se dodjeli 30 stipendija i da bude jedinstveni prosjek od 3,0.
Lovre Crvelin je dodao da bi prosjek trebao biti 2,0.
Ivan Klarin, nadalje je dodao da se ne očekuje sjednica vijeća kroz sljedećih mjesec
dana stoga ako se Pravilnik ne donese nema stipendija, na što je Petar Jakovčev kazao da će
se stipendije dati onda kada se budu mogle dati.
Vijećnica Jelena Obratov se osvrnula glede zakazivanja sjednica vijeća da je sjednica
trebala biti već održana jer po zakon izvršenje proračuna je trebalo biti usvojeno na vijeću do
01.lipnja, a čekalo se puna dva mjeseca da se zakaže sjednica, stoga kaže da su svi vijećnici
spremni odazvati se vrlo brzo ako se zakaže nova sjednica radi Pravilnika o stipendijama, na
što je Ivan Klarin replicirao da je ona na temelju toga što je rekla izvršila prijavu Općine
Tisno Ministarstvu financija, na što je Jelena Obratov odgovorila da ona nije iz prostog
razloga što zato nema sankcija.
Ivan Klarin složio se da se usvoji ovaj Pravilnik i da se broj stipendija proširi na 30.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim
oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno, dopunjen odredbom da se dodjeljuje
30 stipendija, na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 1 (jednim)
„suzdržanim“ i 5 (pet) glasova „protiv“ usvojili.
PRAVILNIK
o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno, dopunjen
odredbom da se dodjeljuje 30 stipendija,
Jelena Obratov uputila je primjedbu da je ona predložila odgodu donošenja Pravilnika
dok se ne doradi stoga je predsjednik vijeća taj prijedlog trebao staviti na glasovanje.
Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka
Ivan Klarin, načelnik općine, kratko je obrazložio da se ova odluka usklađuje prema
osvojenim mandatima na prošlim lokalnim izborima.
Vijećničkih pitanja nije bilo.
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Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka
Točka 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Ivan Klarin, načelnik općine kratko je obrazložio da se radi o dopuni odluke o
nerazvrstanima cestama kojim se tri ulice dodaju na popis nerazvrstanih cesta Općine Tisno.
Pitanja vijećnika nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno izvijestio da se ovom odlukom uvode radna
mjesta vezana za porez na nekretnine za čiju će provedbu, ako se uvede, trebati minimum
dvoje do troje djelatnika, a ako se taj porez ne dogodi neće se zaposliti nitko. Druga izmjena
ove odluke odnosi se na podizanje koeficijenta pročelnicima za 0.30 s obzirom da je Općina
od 2009.godine od kada se nisu dizale pročelničke plaće, nabujala puta tri sa ustanovama i
poduzećima. Naznačio je kako se ovo može iskoristiti kao jedna vrlo nepopularna politička
odluka, međutim, analizom plaća pročelnika na području Šibensko- kninske županije,
pročelnici Općine Tisno zaostaju drastično i to po nekoliko tisuća kuna manje od njihovih
kolega u drugim općinama i gradovima, a Općina Tisno je po proračunu došla vrlo blizu
grada Vodica koji u upravi imaju preko 30 ljudi. Smatra ovo minimalnim povećanjem plaće
jer pročelnici obavljaju sve, a ova odluka je povezana sa narednom točkom dnevnog reda
kojim se povećavaju koeficijenti za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika radi
usklađenja visine u odnosu na to povećanje, te naglasio kako je svima poznato da on već
sedam godina u Općini Tisno ne prima plaću već prima zastupničku, što je u bruto iznosu do
sada ušteda od 2.000.000,00 kuna. Zamolio je za razumijevanje jer sa obimom posla s kojim
se Općina suočava u posljednje vrijeme i analizom plaća u Šibensko- kninskoj županiji
pročelničke plaće u Općini daleko zaostaju za plaćama svojih kolega.
Vijećnica Jelena Obratov je konstatirala da dok se odlučuje koliko će se broj stipendija
dati da se s druge strane povećava plaća pročelnicima, također je računala da se u protekle
četiri godine proračun Općine Tisno nije nešto drastično mijenjao osim za iznos koji je
dobiven prodajom zemljišta na Jazini i ona ne vidi koji je to povećani opseg posla, a već se
nekim službenicima podizao koeficijent, te predložila da se koristi pomoć kroz stručno
osposobljavanje. Također je uputila prigovor na usklađenje plaća načelnika i zamjenika
načelnika naročito zato što se plaća zamjenika načelnika bila nedavno povisila i po njoj bi
trebalo radije povećati plaće službenicima sa srednjom stručnom spremom koji bi pomagali
pročelnicima da odrade od proračuna pa do ostaloga, te se ona definitivno ne slaže s
povećanjem plaće zamjenika načelnika jer apsolutno za to ne vidi razloga.
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Ivan Klarin, je odgovorio da se o svačijoj plaći i kvaliteti rada može raspravljati i on o
njezinoj i ona o njegovoj i pročelnici o njezinoj, međutim, ne može govoriti o opsegu posla jer
on osobno već devet godina svjedoči o povećanju obuhvata i to kojeg obuhvata posla
pročelnika, Općina ima jednu pravnicu koja je tajnica Općinskog vijeća, stoga poziva
kolegicu Obratov da jedan dan dođe u Općinu Tisno i vidi kojim intenzitetom ljudi rade i ne
može mu govoriti da uzme ljude na stručno osposobljavanje i da se nadmeću sa znanjem i
iskustvom pročelnika koji ima materijalnu, kaznenu i prekršajnu odgovornost te prikazao
kako će i nakon ovog povećanja pročelnici Općine Tisno imati manju plaću skoro 5.000,00
kuna neto od pročelnika u primjerice Vodicama.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je upitao da koliko Općina ima pročelnika, na što
je načelnik općine odgovorio tri, na što je predsjednik vijeća konstatirao da se tu ne radi o
nikakvoj populističkoj odluci.
Na navode Jelene Obratov o smanjenju broja stipendija Ivan Klarin je odgovorio da se
broj stipendija ne smanjuje već se povećava sa 20 na 30, u odnosu na ranijih 70 od kojih 40 ne
bi upisalo godinu.
Jelenu Obratov je zanimalo koliko po novome iznosi plaća načelnika odnosno
zamjenika načelnika u neto iznosu.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika je odgovorio da njegova plaća sada iznosi
8.200,00 kuna u neto iznosu, a po novome biti će 9.100,00 kuna, dok je Ivan Klarin, načelnik
općine odgovorio da ne zna kolika bi bila njegova plaća u Općini jer je ne prima.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 6
(šest) „protiv“ usvojili
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Tisno
Točka 8. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Ivan Klarin, načelnik općine, je kazao kako nema potrebe da dodatno obrazlaže ovu
točku jer je sve rečeno u okviru prethodne točke.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 6
(šest) glasova „protiv“ usvojili
ODLUKU
o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika
Točka 9. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kazao je kako se ovim rješenjem predlaže da se u
Odbor za mjesnu samoupravu imenuju Velimir Reškov, Marin Mikin i Jelena Obratov.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da kada je dobiven prijedlog dnevnog reda da su se
vijećnici HDZ- a usuglasili u jednom, a vezano je za točku 13. dnevnog reda odnosno
imenovanje Vijeća za koncesijska odobrenja, naime, kazala je da ih nitko nije tražio nikakav
prijedlog, a odbor koji se sastao nije raspravljao o toj točci stoga, ako ih se nije pitalo za
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prijedlog za imenovanje Vijeća za koncesijska odobrenja, ističe, kako oni odustaju od svih
imenovanja svojih članova u ostale odbore i to sve iz razloga što nisu imali svoje predstavnike
u dosadašnjem Vijeću za koncesijska odobrenja, a to vijeće je imalo određene nepravilnosti u
radu.
Marijana Pavić, tajnik općine je pojasnila da Vijeće za koncesijska odobrenja nije
stalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine Tisno, jer su Statutom i Poslovnikom kao stalna
radna tijela vijeća određeni Mandatna komisija, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja,
Odbor za Statut, poslovnik i propise, Obor za mjesnu samoupravu te Odbor za priznanja, koji
se, što je izričito navedeno u Poslovniku, izabiru na prijedlog 1/3 vijećnika ili na prijedlog
Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja te u načelu odgovaraju stranačkoj strukturi vijeća,
te naglasila kako na imenovanje vijeća za koncesijska odobrenja primjenjuju sasvim drugi
zakoni i uredbe stoga nije bilo predmetom te sjednice Odbora za izbor, imenovanja i
razrješenja.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da kao predstavnica oporbe ne može
uvjetovati članstvo u tako važnim tijelima Općine Tisno naglasivši da su u Vijeću za
koncesijska odobrenja već predstavnik županije i predstavnik lučke kapetanje članovi njezine
stranke pa bi po njezinom traženju u tom vijeću bilo tri predstavnika HDZ-a i dva njegova
predstavnika što ne bi nitko dopustio pa ni ona da je situacija obrnuta.
Jelena Obratov je predložila da ne mora biti član njihove stranke već da se u Vijeće za
koncesijska odobrenja imenjuje član vijeća Lovre Crvelin, a ako se ne pristane na taj zahtjev
onda će povući imenovanje svojih članova u ostale odbore.
Ivan Klarin, načelnik općine je u tom slučaju predložio da se u Odbor za mjesnu
samoupravu izaberu: Velimir Reškov, Marin Mikin i Luka Henjak.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se u Odbor za mjesnu
samoupravu izaberu: Velimir Reškov, Marin Mikin i Luka Henjak, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“, 1 (jedan) „suzdržan“ i 5 (pet) „protiv“ usvojili
RJEŠENJE
o izboru Odbora za mjesnu samoupravu
Točka 10. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Ivan Klarin, je umjesto predloženog Maria Vodanova predložio da se u Odbor za
Statut, Poslovnik i propise imenuje Andrea Vlaić.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se u Odbor za Statut, Poslovnik
i propise imenuje Luka Henjak, Karlo Klarin i Andrea Vlaić, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“ 1 (jednim) „suzdržanim“ i 5 (pet) glasova „protiv“ usvojili
RJEŠENJE
o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Točka 11. Prijedlog rješenja o izboru Odbora za priznanja Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine upitao je Lovru Crvelina da li ostaje član Odbora za
priznanja Općine Tisno na što je Lovre Crvelin odgovorio da ostaje.
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Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 5
(pet) „protiv“ usvojili
RJEŠENJE
o izboru Odbora za priznanja Općine Tisno
Točka 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana uprave trgovačkog
društva Ježinac d.o.o., Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno obrazložio da sukladno zahtjevu dosadašnjeg
direktora Ježinca d.o.o. koji je 19.07.2017.g. zatražio sporazumni raskid ugovora i Zakonu o
spriječavanju sukoba interesa prijedlog za imenovanje novog direktora Ježinca d.o.o.
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave upućuje skupštini društva, stoga on predlaže
Općinskom vijeću da skupštini predloži imenovanje Sandre Perina za direktoricu Ježinca
d.o.o. koja je taj posao radila od starta, zajedno sa dva direktora.
Luka Jakovčev je kazao kako osobno ne poznaje gospođu ali vjeruje u njezinu
profesionalnost, međutim, naglasio je kako iako nema zakonske obveze, bilo bi dobro radi
transparentnosti da se objavi javni natječaj jer ovako ispada nekako totalitarno.
Ivan Klarin je odgovorio da je totalitarno malo teška riječ obzirom da to rade svi
načelnici i gradonačelnici da sami imenuju direktore komunalnih poduzeća, zbog čega
sukladno zakonu načelnik predlaže vijeću prijedlog imenovanja direktora kojega imenuje
skupština. Dodao je kako sve njegove kolege imenuju direktore na identičan način jer su to
osobe koje u općini iza načelnika prve upravljaju velikim sustavom.
Petar Jakovčev je upitao koliko Sandra Perina radi u Ježincu d.o.o., na što je Ivan
Klarin odgovorio od samog osnivanja te kazao kako je bolje nego bilo tko drugi upućena u
sam rad društva. Glede natječaja referirao se da je dosadašnji direktor odlučio napustiti tu
funkciju tijekom sezone kada si ne možemo dopustiti bilo kakve egzibicije i rupu u
poslovanju.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za i 6
(šest) „suzdržanih“ glasova usvojili
ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana uprave trgovačkog društva
Ježinac d.o.o., Tisno
Točka 13. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih
odobrenja
Ivan Klarin je kazao kako ustraje u predloženim članovima vijeća za koncesijska
odobrenja tj. da predstavnici Općine Tisno u tom vijeću budu Berislav Garofulić, Antonijo
Pirija i Petar Jakovčev.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam ) glasova „za“, 1
(jednim) „suzdržanim“ i 5 (pet) glasova „protiv“ usvojili
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
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Točka 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o diobi k.č.br.1234/1
i k.č.br.1234/2 obje K.O.Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine, kratko je obrazložio da se radi o predmetu koji se vuče
jako dugo, a radi se o obitelji Šumić koja je stekla vlasništvo parcele djelom od Općine
Tisno, dijelom od privatnih osoba, a da bi se mogili knjižiti i dobiti akt o gradnji porebno je
provesti ovu diobu da se točno utvrdi obuhvat njihove parcele, a što je vlasništvo Općine
Tisno, sve prema skici koja je u prilogu.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o diobi k.č.br.1234/1 i k.č.br.1234/2
obje K.O.Tisno
Točka 15. Prijedlog rješenja o razrješenju predstavnika Općine Tisno u skupštini trgovačkog
društva „Vodovod i odvodnja“ Šibenik
Ivan Klarin, načelnik općine, naveo je da se predlaže razrješenje Branka Pavlova
dosadašnjeg predstavnika Općine Tisno u skupštini Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik, te
dodao da iako on kao zakonski zastupnik predstavlja Općinu u toj skupštini ipak će svojom
odlukom imenovati predstavnika Općine Tisno u skupštinu Vodovoda i odvodnje d.o.o. iz
kvote vladajućih vijećnika.
Vijećničkih pitanja nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju predstavnika Općine Tisno u skupštini trgovačkog društva
„Vodovod i odvodnja“ Šibenik
Točka 16. – 18. prijedlog Odluke o nemogućnosti davanja suglasnosti za obavljanje
jednostavnih ugostiteljskih usluga u nepokretnom vozilu na prostoru u privatnom vlasništvu
(čest.zem.3869 K.O.Tisno), prijedlog Odluke o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za
obavljanje djelatnosti prodaje uz D121 na lokaciji Ivinj, prostoru u privatnom vlasništvu
(čest.zem.7325/1 K.O.Tisno) i prijedlog Odluke o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za
obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga-štanda s palačinkama na prostoru u privatnom
vlasništvu (čest.zgr.660/1 i 660/2 K.O.Murter Betina )
Ivan Klarin, načelnik općine, zatražio je da se o ovim točkama raspravlja i odlučuje
zajedno obzirom da svi ti objekti ne udovoljavaju pravilnicima Općine jer se radi o
nakaradnim objektima.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala, da pretpostavlja da sa se radi o objektima na
Ivinju gdje se prodaje voće i povrće, koja je razlika između onoga na lijevoj od onoga na
desnoj strani.
Ivica Pirjak je ogovorio da nema razlike jer ni jedan nema odobrenje i prijavljeni su
nadležnim institucijama više puta.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 ( osam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ usvojili
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ODLUKU
o nemogućnosti davanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga u
nepokretnom vozilu na prostoru u privatnom vlasništvu (čest.zem.3869 K.O.Tisno),
ODLUKU
o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti prodaje uz D121 na
lokaciji Ivinj, prostoru u privatnom vlasništvu (čest.zem.7325/1 K.O.Tisno)
i
ODLUKU
o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga-štanda
s palačinkama na prostoru u privatnom vlasništvu (čest.zgr.660/1 i 660/2 K.O.Murter Betina )
Točka 19. Godišnji obračun Proračuna Općine Tisno za 2016. godinu
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, kazala je, da
kako je ranije vijećnica Jelena Obratov spomenula, postoje rokovi, do 01.svibnja Upravni
odjel za finanancije podnosi ovo izvješće načelniku, odnosno izvršnom tijelu, a izvršno tijelo
taj izvještaj podnosi općinskom vijeću, onosno u zakonu stoji podnosi, a da li treba donijeti do
01.lipnja da ne zna to treba rastumačiti. Obrazložila da se ovaj obračun proračuna sastoji od
općeg i posebnog dijela, a posebni dio se sastoji od tri tabele ekonomska, kalsifikacijska i
programska uz to je priloženo i izvješće o zaduživanju, davanju jamstva i korištenju
proračunske zalihe te bilješke. Nadalje je kazala da je iz obrazloženja vidljivo da su ukupni
prihodi ostvareni u iznosu od 25.294.658,71 kuna od toga su prihodi poslovanja
20.009.771,41 kuna i prihode od prodaje nefinancijske imovine iznose 5.284.887,30 kuna.
Najznačajniji prihod općine je prihod od poreza na dohodak, a njegovo ostvarenje u
2016.godini ostvareno je nešto niže, negdje oko 2% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi
3.390.000,00 kn, od pomoći iz drugih proračuna ostvareno je 625.534,00 kune odnosno
pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 126.600,00 kuna koje se odnose na koncesije na
pomorskom dobru koje se uberu s našeg područja pa nam županija godišnje financira jedan
projekt ili dio projekta u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostalo otpada na socijalne pomoći
točnije za ogrijev. Pojasnila je kako dio tih pomoći otpada i na Općinu Murter jer oni još
uvjek vode djelatnost predškolskog odgoja preko ustanove Općine Tisno. Nastavila je kako
kapitalne pomoći iznose 6.000,00 kuna, tekuće pomoći u iznosu 57.895,00 kuna što se odnosi
na pomoć koju je Općina transferirala svom komunalnom poduzeću za pomoć u prijevozu
otpada i sufinanciranju jednog dijela goriva jer smo otočna Općina, a što smo dobili od Fonda
za zaštitu okoliša. Kazala je kako je u rashodovnom dijelu prikazan jedan presjek koliko se
sredstava daje korisnicima proračuna, s time da se iznos od 14.212.922,00 kn nešto razlikuje
od iznosa iz maske proračuna, a razlikuje za iznos naših proračunskih korisnika tj. nekakvih
100.000,00 kn jer su naši proračunski korisnici nabavljali nekakve imovine uglavnom je to
bio nekakav namještaj ili su to bili nekakvi prijenosi. Također, naglasila je kako se Proračun
izvršava prema programima te je u izvršenju naveden presjek svih onih programa kojima se
zadovoljavaju svi oni poslovi povjereni lokalnoj samoupravi, kao što smatra potrebnim
naglasiti da su prihodi proračuna 80% naši prihodi tj. prihodi ubrani od komunalne naknade,
poreza, komunalnog doprinosa itd.
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Vijećnicu Jelenu Obratov zanima u koloni 5 pod izvršenjem, stavka 0 jer Općina nije
poslovala s nulom već po njezinom izračunu s minusom od 5.796.000,00 kuna u 2016.godini,
a u izvještaju Pr ras za izvještajno razdoblje od 01.01.2016.g. do 31.01.2016.g. stoji da je
manjak ostvaren na kraju godine 5.903.000,00 kn što znači da se sada pokazalo sve ono na što
su upozoravali prethodnih godina, a to je da ćemo završiti u manjku, a tada smo bili u manjku
3.000.000,00 kuna, te se u toj jednoj godini manjak popeo za 2.000.000,00 kuna. Dalje navodi
da se prema odluci o raspodjeli financijskog rezultata iz 2016.g. taj manjak pokriva prihodima
od nefinancijske imovine u iznosu od 5.652.000,00 kuna, stoga pita da kada se pokriva
preneseni višak od nefinancijske imovine to znači da je to preneseni višak od prodaje
zemljišta na Jazini.
Daniela Bilan je pojasnila da ne mora značiti, te dalje dodala su svi ti izvještaji koji su
objavljeni tu, razrađeni, te je raspodjela financijskog rezultata dana u spomenutoj odluci.
Jelena Obratov je pitala Danielu Bilan da ako kaže da se prihodi od nefinancijske
imovine ne odnose samo na prihod od prodaje Jazine, od čega je još Općina imala prihode od
nefinancijske imovine i u kojim iznosima.
Ivan Klarin, načelnik općine javio se dati odgovor na ovo pitanje kazavši kako
kolegica Obratov ovo ponavlja četiri godine, jednu te istu stvar, a stalno izbjegava reći da
Općina Tisno i godinu prije Jazine i tri dok su bile isplate i dvije dok nema isplata, ima višak
prihoda iz prethodnih godina, stoga je moli da svojim vijećnicima kaže da ova Općina svaku
godinu ostvaruje višak prihoda i da za 2016.godinu ima višak prihoda poslovanja od
3.309.327,00 kuna.
Jelena Obratov je kazala da to nije istina.
Ivan Klarin je dalje pozvao vijećnicu Obratov da se vrati u godinu prije Jazine i da
kaže da se prenosi višak ne samo od zemljišta već i od drugih prihoda, i upitao je što će reći
dogodine kada bude višak prihoda. Kazao je kako je 3.900.000,00 kuna u minusu za
2016.godinu zato što je bila predizborana godina i zato što je radio svugdje i uređivao je
Općinu gdje god je mogao i onda će slijedeću godinu, politički, ući u razdoblje smanjenih
izdataka, te naglasio kako je na zadnjoj stranici izvršenja vidljivo da ostvarujemo višak
prihoda i sva komunalna poduzeća i tvrtke Općine Tisno su u plusu i to nitko ne može osporiti
i neće dozvoliti da baca ljagu na Općinu Tisno.
Kazao je kako su prihodi od prodaje zamljišta jedno i to je bila jedna ili dvije rate u
2016.godini jer odakle onda dolazi višak prihoda godinu prije prodaje Jazine, odakle onda
postoji višak prihoda slijedeće dvije godine i odakle 15.000.000,00 kuna u računu Općine
Tisno, a ulazi se u vrijeme najvećih prihoda Općine Tisno od 15. kolovoza pa na dalje, gdje je
knjiga ulaznih računa iznosi 2.000.000,00 kuna, a gdje će se u slijedećim mjesecima dobiti
15.000.000,00 kuna i gdje će slijedeće godine biti višak prihoda ili ako se on dogovori s
vladajućim vjećnicima da dogodine neće više ulagati ili da će smanjiti ulaganje onda će
višak prihoda biti 20.000.000,00 kuna. Pozvao je vjećnicu Jelenu Obratov da kada govori da
govori do kraja i kada već istražuje proračun Općine Tisno da ga istraži detaljno i da kaže da
ima i stavka uređenja Prezentacijskog centra u Betini u iznosu 2.384.000,00 kuna gdje je
ugovor potpisan i gdje se u Proračun Općine Tisno iz EU fondova vraća 2.100.000,00 kn.
Jedino što ga u ovoj 2016.godini muči su smanjeni prihodi od poreza na dohodak koji su
realizirani 84,24 % što znači smanjenje od 15-tak % jer je država u paketu zakona o poreznoj
refeormi ukinula dio poreza na dohodak, jer naime, država svaki putkada treba popraviti svoju
bilancu, jer se treba pravdati Bruxellesu uredno zagrabi u proračune jedinica lokalne
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samouprave pa tako ponavlja ono što je već rekao da postoji svakodnevna opasnost da će
budući prihod od poreza na nekretnine prebaciti u državni proračun.
Jelena Obratov je rekla da je to sve lijepo kazano, ali ako se od prihoda poslovanja u
iznosu 20.000 000,00 oduzme tih 5.000 000,00 kn prihoda od Jazine koji dogodine neće biti u
izvršenju proračuna imati ćemo prihod od 15.000 000,00 kn što ništa posebno nije nego što je
bilo do sada i prije načelnika i vjerojano poslije će se vrtiti oko te cifre. Rashodi poslovanja
ako se oduzme tih 5.000 000,00 kn imamo15.000 000,00 kuna, a rashodi poslovanja su
16.726 000,00 kn te ona konstantno upozorava da ti novci od Jazine neće trajati viječno i da
njih već većim djelom i nema, kada se prodala Jazina biloje rečeno da ćemo se dogovarati
gdje će se sva sredstva ulagati i bila je čak tematska sjednica i nikada to nije zaživilo i nje se
realiziralo, a novac ovom odlukom o raspodjeli financijskog rezultata i svake godine se s tim
novcem pokrivaju oni predizborni radovi koji možda izgledaju lijepo, ali ne donose nikakav
profit Općini stoga ona upozorava da ćemo ovako malo po malo ostati bez srestava.
Ivan Klarin, načelnik općine je na navode Jelene Obratov da će Općina imati dogodine
prihode od 15.000 000,00 kuna parafrazirao Milana Banića kazavši da ako se to dogodi da će
se on javno na mostu zapaliti. Što se tiče projekata od novaca od Jazine, kazao je da tko kaže
da se o njima neće raspravljati u okviru proračuna i tko kaže da npr. projekt alternativne
plaže na Jazini za koju se počela raditi projektna dokumentacija, a za koji se zalagala i
vijećnica Obratov nije jedan od tih kapitalnih projekata koji će se financirati iz novca od
Jazine i zar nije uređenje glavnog mjesnog trga u Tisnom jedan od tih kapitalnih projekata i
zar misli da on u naredne četiri godine neće ništa graditi.
Kako vijećničkih pitanja nije dalje bilo predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a
vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1 (jedan) „suzdržan“ i 5 (pet) „protiv“ usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno
za razdoblje od 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g. u tekstu koji je sastavni dio ovog zaključka.
Točka 20. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2016.godinu
Ivan Klarin, načelnik općine kazao je kako je ova točka objašnjena u okviru ove
prethode, a vijećničkih pitanja nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 5
(pet) „protiv“ usvojili
ODLUKU
o raspodjeli financijskog rezultata iz 2016.godine u Proračun za 2017.godinu
Točka 21. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava za 2016.godinu
Ivan Klarin, načelnik općine kazao je kako je i ova točka objašnjena u okviru ove
prethode, a vijećničkih pitanja nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1
(jednim) „suzdržanim“ i 5 (pet) „protiv“ usvojili
ZAKLJUČAK
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o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka unutar razdjela za 2016.godinu
Točka 31. i 32. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na
vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od 01.01.2016.g. do
31.12.2016.g. i Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2kn/m3) u periodu od
01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.
Ivan Klarin, pojasnio je kako se radi o dvije naknade, jedna naknada je za razvoj
vodoopskrbnog sustava i naknadu za razvoj odvodnje koja je nedavno uvedena, a koje
stanovnici općine plaćaju na kubik potrošene vode što znači da Općina svake godine ima
pohranjeno 800.000,00 kn do 1.000.000,00 kn i to su sredstva koja se pohranjuju na
posebnom računu Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik i namjenska su sredstva za izgradnju
vodoopskrbnog sustava na području Općine Tisno.
U odnosu na točku 32. pojasnio je da stanovnici Tisna i Jezera isto tako izdvajaju 2
kn/m3 potrošene vode za izgradnju sustava odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera, a stanovnici
Betine za sustav odvodnje Betina Murter, a na računu u prošloj godini je prikupljeno
828.524,00 kuna. S obzirom da je Općina Tisno pred potpisivanjem aplikacijskog sporazuma
za sustav odvodnje, ova sredstva se koriste isključivo strogo namjenski za različite
dokumentacije potrebne za sustav odvodnje koja je pri samom kraju i očekuje se svaki dan
ishodovanje građevinske dozvole, također, dodao je kako se iz izvještaja vidi na što su ta
sredstva korišena u nekom manjem opsegu. Na kraju izlaganja želio je dodati da je sporazum
Betina Murter potpisan nešto prije ljeta, a sada se očekuje potpisivanje sporazuma za PirovacTisno- Jezera, stoga će se iz proračuna Općine Tisno odnosno iz proračuna Općine Pirovac do
kraja godine plaćati zemljište za pročistač u iznosu nešto više od 3.000.000,00 kuna, a možda
i više obzirom da procjenitelji ponovno izlaze na teren, ali ta sredstva se vraćaju u 100%
iznosu do kraja iste proračunske godine, a ako ne onda će se sredstva plaćati u sljedećoj
godini, uskoro se očekuje potpisivanje prvih ugovora s privatnim osobama i do kraja godine
se očekuje potpisivanje sa svima izuzev jedne žalbe koja se očekuje, stoga ako to bude tako
onda će se iz viška prihoda sredstva usmjeriti na kupoprodaju zemljišta za sustav odvodnje,
konkretnije za pročistač i crpnu stanicu Stubli. Sukladno odluci Vlade RH iz 2014.g. i
potpisanom ugovoru iz 2014.g. za Ministarstvo poljoprivrede ta sredstva će se vratiti iste
godine u proračun Općine Tisno, radi se o kako je već rekao iznosu od 3.000.000,00 kn, na
što su se neki žalili smatrajući da je cijena niska i tražili novo vještačenje koje će biti
provedeno u narednom periodu stoga taj iznos može nešto sitno i rasti.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća upitao je u kojem je stanju sustav odvodnje Betina
Murter za kojim vlada veliki interes javnosti.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako je Betina Murter u višoj fazi jer naime,
prije se i počela raditi, a i sustav je znatno manji i znatno zahtjevniji nego Pirovac- TisnoJezera s obzirom da se Pirovac i Tisno moraju povezivati pomorskim putem, dodatno je
pojasnio o samim aglomeracijama kazavši kako je aglomeracije odredila Europska unija i mi
nismo mogli puno bauljati hoće li to biti jedan ili dva sustava, a obzirom da Bruxelles
financira to što financira morali smo postupiti po njihovim odlukama, stoga je za taj sustav
izdana graađevinska dozvola i potpisan je aplikacijski paket negdje proljetos i prema
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informacijama g.Štrkalja iz Vodovoda i odvodnje d.o.o. na sastanku održanom prije ljeta do
kraja godine bi trebali početi radovi na samom sustavu odvodnje i to kao cjelovitom sustavu.
Vijećničkih pitanja nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na
vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od 01.01.2016.g. do
31.12.2016.g.
i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od
01.01.2016.g. do 31.12.2016.g.
Točka 33. Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2017.- 30.06.2017.godine,
Ivan Klarin, načelnik općine, kazao je kako je dosta nezahvalno raspravljati o ovom
dokumentu jer glavnina prihoda Općine Tisno dospijeva na naplatu tijekom turističke sezone,
a ovdje se raspravlja o prvih šest mjeseci kada su prihodi najmanji jer negdje oko 15.rujna
ulazi se u razdoblje najveće likvidnosti jedinice lokalne samouprave u tekućoj proračunskoj
godini stoga, sukladno ovome što je rekao, izvršenje proračuna u privih šest mjeseci je bilo
oko 25% te je tu nezahvalno gledati prihode, višak, rashode jer glavnina općinskih prihoda
priljeva se u drugom djelu godine od turističkih obrta, od poreza, od prireza, od koncesija, od
javnih površina, od poreza na kuće za odmor koja rješenja obveznici još nisu dobili. Dodao je
da zbog navedenih razloga polugodišnje izvješće ne govori ništa kakav će proračun biti na
kraju godine.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su sa 7 (sedam) glasova „za“, 2 (dva) „suzdržana“ i 4 (glasa) „protiv“ usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od
01.01.2017.godine do 30.06.2017.godine
Točka 34. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2017.- 30.06.2017.godine
Ivan Klarin, načelnik općine, u izvještaju za razdoblje prve polovice 2017.godine
kazao je kao se njegov rad može pratiti kroz stranu rashoda pogotovo u drugom dijelu godine
2016.godine jer on mora te projekte zajedno povezati da kaže što se uređivalo i koliko
aktivnosti uložili obzirom da šestomjesečno izvješće načelnika općine mora biti u skladu s
izvještajima ostalih upravnih tijela općine s obzirom da se rad na dnevnoj bazi isprepleće.
Najveći naglasak u prvom dijelu godine izuzev sustava odvodnje o čemu je ranije govorio bio
je stavljen na dvije stavke koje su prijavljene na natječaje za sredstva iz europskih fondova i
to na projekt Prezentacijskog centra u Betini za koji je već potpisan ugovor te projekt Kuće
maslinovog ulja u Jezerima koji je uspješno prijavljen 01.srpnja zajedno sa partnerima iz
Italije. Osim toga pozavršavani su glavni objekti komunalne infrastrukture i to od uređenja II
faze Trga na moru u Betini do ostalih. Naglasak je stavljen i na bolju i kvalitetniju evidenciju
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komunalne naknade s obzirom da se ustanovilo da u postupku legalizacije, na preko 500 i
nešto rješenja koja su provedena u potupku legalizacije, da se ne preklapaju kvadrature, stoga
je stavljen naglasak da se baza uskladi s obzirom na rješenja o izdanom komunalnom
doprinosu. Nadalje, kazao je kako se pratio rad predstavničkog tijela, javnih ustanova,
civilnog društva, pretškolskog odgoja te bi svakako spomenuo i rad glazbene škole o kojoj
danas nije bilo riječ, a koju Općina Tisno također prati kroz sufinanciranje prijevoza tj.
održavnju jednog cijelog sustava sa brojnim ustanovama i poduzećima na jednoj efikasnoj i
financijski isplativoj razini da ne generiraju gubitak općinskog proračuna.
Predsjednik vijeća utvrdio je zaključkom da se prima na znanje izvješće načelnika
Općine Tisno.
Točka 35. prijedlog Odluke da sva vozila sa pogonom na električnu energiju imaju besplatan
parking na području Općine Tisno (prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin (Živi zid))
Vijećnik Lovre Crvelin koji je uputio prijedlog ove odluke, izvjestio je kako ovim
prijedlogom odluke predlaže da automobili koji imaju pogon na elektirčnu energiju imaju
besplatan parking zato što živimo u svijetu u kojem zagađujemo planet Zemlju sa fosilnim
gorivima iz jednog razloga, zato što naftna indrustrija ima jak lobi. Svrha ove odluke je
početak brendiranja Općine Tisno kao općine koja će prava u Hrvatkoj pratiti neke svjetske
trendove vezane za brigu oko planeta Zemelje. Kazao je kako ovime Općini neće nastati
nikakvi materijalni troškovi, a odluka će imati dobar odjek u javnosti, naime, ovo je tek prvi
korak, a ostali koraci će ipak zahtijevati neke materijalne troškove kao što je izgradnja
solarnih krovova i powerwallova te ostvarivanje suradnje s nekim kompanijama koje to
proizvode kao npr. Tesla. Dodao je da odluka baš nije formalno složena jer nema iskustva u
tome stoga prepušta općinskim službama da to učine.
Ivan Klarin, načelnik općine, kazao je kako je odluka stvarno korektna, da je dobra i
da ne vidi razloga da se ne prihvati. Vijećnik Lovre Crvelin pojasnio je da se ta parkirna
mjesta ne bi označavala već bi dobili posebnu karticu u Ježincu d.o.o..
Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, na način da se omogući besplatno
parkiranje automobila na električni pogon
Točka 37. prijedlog Zaključka o osnivaju FB grupe u vlasništvu Općine Tisno u kojoj će se
odvijati ispitivanje javnog mijenja, u kojoj će građani moći iznositi svoje ideje i prijedloge te
davati konstruktivne kritike (prijedlog uputio vijećnik Lovre Crvelin (Živi zid))
Vijećnik Lovre Crvelin koji je uputio prijedlog ove odluke, obrazložioje da se
predlaže osnivanje facebook grupe u vlasništvu Općine Tisno koja bi bila jedno savjetodavno
tijelo i bila bi dobra za istraživanje javnog mijenja što se tiče nekih projekata i napretka
Općine, a u planu je i razvoj aplikacije. Istaknuo je kako u toj grupi ne želi svađanja kako to
inače biva na političkim scenama između strana te to želi izbjeći stoga bi u grupi trebao biti
moderator koji će paziti da nema vrijeđanja.
Ivan Klarin se nadovezao i ukazao kako Općina već ima facebook stranicu i Općina
Tisno je prva općina koja je javno otvorila facebook stranicu za koju je dobila i pohvala i
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kritika, a pogotovo ona pomaže komunalnom redarstvu u provođenju nekih mjera jer tu ljudi
pretežno objavljuju komunalne probleme.
Vijećnik Lovre Crvelin je replicirao da je to facebook stranica Općine Tisno, a ovdje
se radi o facebook grupi Općine Tisno u kojoj se mogu raditi ankete odnosno ljudi mogu
klikom glasati za ono što smatraju da je najbolje, dodao je kako ta facebook grupa ništa ne
košta, a mogla bi se pokazati uspješnom, a ako se ne pokaže lako se može ugasiti.
Vijećnik Luka Jakovčev je upitao da li bi to bila otvorena ili zatvorena facebook grupa
na što je Lovre Crvelin odgovorio da se radi o zatvorenoj grupi kojoj bi pristup imali ljudi koji
žive u Općini Tisno.
Luka Jakovčev je dalje upitao da kako bi moderator znao tko živi u Općini Tisno, zar
bi imao neki spisak stanovnika, naime, on prijedlog ne smatra lošim međutim, drži da je to
opsežan posao, a između ostalog mora se računati i na lažne profile koji će se javljati i netko
će 100% nastojati isprovocirati svađu. Vijećnik Lovre Crvelin je odgovorio da bi se takvi
isključivali iz grupe na što mu je Luka Jakovčev pojasnio da postoji mogućnost da bi takvi
opeta ulazili pod lažnim profilom, ujedno drži da nije realno izvedivo na facebooku i
društvenim medijima kontrolirati jednu takvu masu.
Ivan Klarin složio se s vijećnikom Lukom Jakovčevim, nije da se on boji facebook
kritike, ali raditi zatvorenu facebook grupu pa na temelju njihovih mišljenja izvoditi
zaključke, smatra da to nije mjerodavno.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala kako će ona baš suprotno od svog kolege Luke
Jakovčeva, podržati ovaj prijedlog iz razloga što bi se ona baš veselila jednoj facebook grupi
kojoj moderator ne bi bio ni iz HDZ-a niti iz SDP-a jer se njoj dešavalo da na općinskim
facebook stranicama vrlo brzo nakon jednog postavljenog pitanja bude uklonjena s tog profila
i ne može komentirati ništa na facebook stranici Općine Tisno stoga u potpunosti podržava
ideju da facebook stranicu vodi jedan mladi čovjek neovisan od HDZ-u ili SDP-u koji bi to
radio puno bolje nego netko tko je ovisan o Općini Tisno.
Ivan Klarin je slikovito predočio da će se dešavati situacije odnosno da je sasvim
drugačije suočavati se s ljudima na terenu, pa će primjerice netko na toj stranici pokrenuti
incijativu da se ukine porez na vikendice pa će se javiti 250 vikendaša koji će to podržati.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika je inicijativu pozdravio, ali je postavio pitanje
sadržaja teme za koje on predlaže da to budu projekti koji se najavljuju i koji će doći te da se
oni tim putem usmjeravaju u smjeru u kojem će velika većina uživati te dodao da moderatoru
moraju pomoći stručne službe općine koje pripremaju konkretan projekt.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o osnivanju facebook grupe u vlasništvu Općine Tisno, kojoj će moderator biti Lovre Crvelin
Točka 37. prijedlog Zaključka o postavljanju uređenih slavina za vodu na bar dva mjesta u
svakom naselju na području Općine Tisno i definiranje „vodenog minimuma“ kojim Općina
Tisno pomaže najsiromašnijim članovima naše zajednice sa računima za vodu (prijedlog
uputio vijećnik Lovre Crvelin (Živi zid))
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća pretpostavio je da će svi vijećnici podržati prijedlog
za postavljanje javnih slavina za vodu, ali u odnosu na drugi prijedlog upitao je Lovru
Crvelina na koji način će provesti taj vodni minimum.
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Lovre Crvelin je objasnio kako su u proračunu Općine određena sredstva predviđena
za pomoć ljudima, ali nije definirano kako, zašto i gdje idu ti novci, naime, općina pomaže
socijalno ugroženom stanovništvu za pokriće troškova režija na mjesečnoj razini, stoga drži
da bi bilo dobro kada bi se definiralo koliko se po članu obitelji potroši na mjesečnoj razini te
bi u proračunu stajala točka toliko i toliko ide za vodu i bilo bi odvojeno od pomoći za koje
već stoji točka u proračunu.
Predsjednik vijeća predložio je vijećniku Lovri Crvelinu da ostavi ovu točku dnevnog
reda općinskim službama da vide kako se ona može uopće provesti.
Ivan Klarin, načelnik općine predložio je Lovri Crvelinu da prouči općinsku Odluku o
socijalnoj skrbi u kojoj su sadržane različite naknade od troškova režija do pogreba.
Predsjednik vijeća kazao je da se treba vidjeti hoće li plaćanje troškova vode ugroziti
druga socijalna primanja koje ti ljudi imaju.
Vijećnik Velimir Reškov, nastavno na prijedlog o javnim slavinama, ukazao je na
primjer da u Dazlini postoji javni hidrant s kojega privatnik toči vodu i prodaje je, a Općina
plaća.
Ivan Klarin, načelnik općine dao je nalog Ivici Pirjaku da zatvori taj priključak u
Dazlini.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o postavljanju uređenih slavina za vodu na bar dva javna mjesta u svakom
naselju Općine Tisno

Točka 38. prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Tisno za 2017.godinu.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika, izvijestio je kako imamo obavezu donjeti
godišnji plan.
Ivan Klarin, načelnik općine rekao je kako se radi o ozbiljnoj odluci kojom se definira
upravljanje u kriznim situacijama.
Miljenko Meštrov je dodao kako se ovaj plan donosi negdje do 4. ili 5 mjeseca za
tekuću godinu, ali ove godine kada je izašla uredba više nismo ni imali vijeće, a ova odluka je
podloga za ostale aktivnosti koje su vezane za zaštitu od požara te je naveo i preložio da se
ispravi omaška u čl. 11 jer vozilo nije TAM nego MAN.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tisno za 2017.godinu.
Ivan Klarin, načelnik općine je na samom kraju obavjestio vijećnike o jednoj novini
kojom se poboljšava transparentnost rada Općine, a odnosi se na to da su svi prijedlozi akata
koje vijećnici dobivaju dostupni su na web stranicama Općine također još jedna novost koja
se uvodi da više neće biti skraćenih zapisnika na koje je bilo najviše kritika da ih netko krati
kako mu odgovara, sada će tajnik vijeća izraditi zapisnik, što će potrajati malo duže i takav
zapisnik ide na web stranice da zainteresirani to mogu pročitati.
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Marijana Pavić, tajnik, pojasnila je da se ranije pisalo izvješće sa sjednice vijeća o
stvarima koje su se raspravljale, a koje nije zapisnik niti je skraćeni zapisnik, međutim, često
se spominjalo da se radi o zapisniku iako je to netočno. Ujedno je predložila da se zapisnik
objavi na web stranicama kada ga vijećnici verificiraju odnosno kada na njega istaknu svoje
primjedbe u protivnom će biti nekoliko verzija zapisnika.
Ivan Klarin je zamolio da se oko ovo ga postigne konsenzus jer se zapisnici Općinskog
vijeća čitaju jako puno i ne možete zamisliti koliko, stoga misli da ako se objavi za tri mjeseca
nakon verifikacije, teme će se ohladiti stoga predlaže da se objavi cjeloviti zapisnik pa se
makar njegova izrada pričekala 10-tak dana.
Vijećnica Jelena Obratov se složila da se objavi cjeloviti zapisnik, a kako bude
nekakvih primjedbi vijećnika lako će se izvršiti nekakva dopuna ili obavijest o ispravku.
Marijana Pavić je još dodala da će se na stranicama objaviti sve donesene odluke na
sjednici vijeća uz koje će biti priložen zapisnik.
Ovime je u cijelosti iscrpljen dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno te
je predsjednik vijeća zaključio sjednicu u 21:45 sati.
Zapisnik izradila:
Marijana Pavić, dipl.iur., tajnik,v.r.

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.
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