
Zapisnik sa 4. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je u petak, dana 15.prosinca 

2017.godine s početkom u 17:00 sati  u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.  

Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika i to: Karlo 

Klarin, Jelena Obratov, Silvio Šoda, Luka Henjak, Andrea Vlaić, Velimir Reškov, Marin 

Mikin, Petar Jakovčev, Luka Jakovčev, Daniel Crvelin, Mario Vodanov  i Lovre Crvelin. 

Svoj izostanak opravdala je vijećnica Svitlana Berak.  

Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. 

Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov,  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 obavijestio je da će kasniti na sjednicu Općinskog 

vijeća stoga je predsjedavanje sjednicom preuzeo Karlo Klarin, potpredsjednik vijeća.  

Karlo Klarin, podpredsjednik vijeća konstatirao je kako nema predloženih dopuna 

dnevnog reda kao ni zaprimljenih amandmana stoga je predloženi dnevni red stavio na 

glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu i Projekcija za 

2018.godinu i 2019.godinu 

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.- 2019.godinu 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tisno u 2017.godini 

5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Tisno za 2017.godinu 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2017.godinu 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu 

8. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2018.godine i Projekcija za 2019.g. i 

2020.godinu 

9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu 

10. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018.- 2020.godinu 

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno u 

2018.godini 

12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Tisno za 2018.godinu 

13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2018.godinu 

14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2018.godinu 

15. Prijedlog Odluke o prodaji 2/60 dijela nekretnine čest.zem.6284 i 2/60 dijela 

čest.zem.6285 obje K.O. Murter Betina 

16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna 

Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno 



17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 

2018.godine 

18. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti vodova na 

čest.zem.44172 K.O.Jezera radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda Pirovac- Tisno- Jezera  

19. Zamolba  Denia Periša iz Betine za refundaciju potroška vode. 
 

A k t u a l n i   s a t 

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda potpredsjednik vijeća otvorio je aktualni 

sat.  

Vijećnik Daniel Crvelin je iznio kako građani imaju puno pitanja vezano za Tematski 

park u Jezerima gdje se još uvijek izvode grubi radovi i ljudima se čini da radovi tapkaju u 

mjestu, podsjetio je kako je načelnik općine na sjednici održanoj 21. kolovoza najavio kako će 

radovi potrajati još negdje pet do šest mjeseci, stoga ga zanima da se li i dalje ustraje u tim 

rokovima obzirom da je od tada prošlo četiri mjeseca. Drugo pitanje odnosilo se na ulicu Put 

Kruška gdje su sa obje strane asfaltirani samo počeci dok je sama sredina ulice u duljini 50- 

tak metara bez asfalta pa ga zanima da li se to u budućnosti planira popraviti.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je kod Tematskog parka došlo do 

produljenja rokova  zbog  činjenice značajnih izmjena u projektu, naime, prvotno su postojala 

dva teniska igrališta, međutim, nakon što je Općina usvojila mišljenje Mjesnog odbora Jezera, 

došlo je do promjena u projektu na način da se jedno tenisko igralište zamjeni za jedno 

košarkaško što povlači puno drugih i značajnijih izmjena u projektu i to je zaustavilo radove 

na nekih mjesec dana stoga nastavak radova nije bio 15.09. već 15.10. i za to je došlo do 

produljenja. Istaknuo je da se ne bi složio da radovi tapkaju u mjestu, naime, održavaju se 

redovne koordinacije, međutim, možda se sve to sada i ne vidi jer se radi o grubim radovima 

radi savladavanja tog dijela prostora gdje će doći sva ta igrališta te drži da ako vremenske 

prilike to dozvole park bi trebao biti gotov na proljeće oko Uskrsa. Nadalje je odgovorio da je 

Put Kruška asfaltiran s jedne i druge strane gdje ima objekata, eventualno se tu pojavila još 

jedna kuća sa zahtjevom za priključak, međutim, za sada se nema u planu asfaltirati ta ulica 

dok ne bude zahtjeva za građevinskom dozvolom ili proširenjem vodovodne mreže ili sustava 

odvodnje.  

Vijećnik Lovre Crvelin je upitao glede uređenja Trga Rudina hoće li se prije uređivati 

taj trg ili će prije proći kanalizacija, naime, on predlaže da se prije izvede kanalizacija jer ne 

bi htio žuriti s uređenjem Trga Rudina iz razloga što je iz razgovora s građanima utvrdio da ni 

jedno idejno rješenje do sada nije prihvatljivo stoga ne bi da se o tome odlučuje odmah pa da 

se novci bez veze bacaju kada se to može napraviti puno bolje. Dodao je da bi o toj temi 

građani trebali glasovati što se nadovezuje na njegovu ideju o e- demokraciji koju on razvija i 

za koju je mislio da će ići puno lakše, međutim, nema dovoljno sredstava. U daljnjem tijeku 

predložio je da se prostorije za veslače na novoj plaži Jazina naprave odmah u I. fazi. Također 

je predložio, iako je dodao da nije stigao napisati amandman, da se u Proračunu za 

2018.godinu predvide sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za podmirenje troškova vode 

siromašnim stanovnicima kojima prijeti isključenje vode.  

Ivan Klarin, načelnik općine je glede Trga Rudina odgovorio da se stručno 

povjerenstvo sastalo i da očekuje njihove prijedloge, međutim, pojasnio je da je Općinsko 

vijeće već usvojilo idejno rješenje  Trga Rudina, dok što se tiče kanalizacije na tom mjestu 



kazao je da će se kod razrade glavnog projekta vidjeti koliko kanalizacija ulazi u sam trg i 

koliko je premrežena jer zapravo nitko ne zna što je ispod površine jer su se tu gradile razne 

crne jame i spajali razni objekti koji nemaju svoje septičke jame već iz raznih uličica vuku sve 

to na Trg Rudina. Na prijedlog vezano za prostorije veslačkog kluba koje su planirane na 

novoj plaži Jazina odgovorio je da se ne planira  njihova izgradnja u I. fazi kada će se 

uređivati sama plaža te obzirom na financijske zahtjeve koji u ovom trenutku još nisu poznati 

te javnu nabavu za uređenje plaže, ne može odrediti da li  će se prostorije uređivati odmah 

nakon uređenja same plaže jer naime sigurno je da se radi o milijunskim iznosima, međutim, 

ne želi da to bude nešto što će imati cifru od 15.000 000,00 kuna. Naglasio je kako se puno 

radilo po fazama kao što je uređenje obale u Tisnom koje je rađeno kroz tri faze u četiri 

godine ili kako trg u Betini koji još nije završen ali je većinom završen a radi se u dvije faze, 

stoga drži da je i u slučaju plaže Jazina bolje odraditi jednu po jednu fazu i biti sigurniji da 

ćemo financijski to moći pratiti i završiti u realnom vremenu. Što se tiče socijalnog programa 

ističe kako ne postoji niti jedna jedinica lokalne samouprave u županiji koja po broju 

stanovnika izdvaja tolika sredstva za socijalne pomoći i potpore te postoji široka lepeza prava, 

naravno uz prethodno ispunjavanje propisanih uvjeta.  Karlo Klarin, potpredsjednik vijeća se 

nadovezao te pojasnio kako oni  koji imaju rješenja Centra za socijalnu skrb mogu od Općine 

ostvariti pravo na naknadu za troškove stanovanja što uključuje i troškove režija.  

Vijećnik Luka Jakovčev je kazao da je kao netko tko dolazi iz Betine primijetio da se 

Betina opet stavlja u drugi, treći ili četvrti plan što u proračunu što po projektima i njihovoj 

realizaciji jer puno je faza tih projekata i njihovih planova. Naglasio je da iako ga njegove 

fakultetske obveze sprečavaju da bude tu prisutan, u dosluhu je s građanima odnosno 

mještanima s kojima učestalo propituje što valja što, a što ne valja u našoj općini i u samom 

mjestu i na što bi on želio ukazati, naime, prvenstveno ga zanima nastavak uređenja drugog 

djela mula u Betini tj. što će biti s njim i kada će se napraviti jer mišljenja je da ako se već 

nešto počelo raditi trebalo bit to završiti u cjelini jer kada stvari odu na drugu stranu onda 

cjelokupna slika ne izgleda toliko poetski. Drugo pitanje se odnosi na jednu vrstu kritike jer se 

upravo  imao priliku voziti prema Općini te je uočio da Betina nije dobila toliku količinu 

božićnih ukrasa i dekoracija jer izuzev okićene  Cicibele, ulice su doista tužne i puste te ga 

također ga zanima kada će se na Trgu na moru osposobiti prskalice za zalijevanje javnih 

površina.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se može složiti sa svim navodima osim 

da je Betina u njegovom mandatu u drugom, trećem ili četvrtom planu te uputio vijećnika 

Luku Jakovčeva da kupi današnju Slobodnu Dalmaciju sa prilogom gdje je navedeno 20 

projekta koji su obogatili Republiku Hrvatsku pa da vidi u kojem je društvu Betina, na što je 

Luka Jakovčev odgovorio da se to zove  plaćeni oglas kada se njih nekoliko skupi pa naprave 

takvo izdanje. Što se tiče uređenja II. faze mula u Betini, odgovorio je da ona nije u Proračunu 

za 2018.godinu, međutim, taj projekt će se kandidirati za povlačenje sredstava od 

ministarstva, a ako se ona ne povuku onda se planira realizacija u 2019.godini te ne smatra da 

će jedna godina biti pogubna da se pričeka kada je već toliko godina moglo stajati neuređeno. 

Što se tiče ukrasa većinom su sva mjesta isto okićena, ali  ne smatra presudnim pitanjem da li 

negdje ima pet ukrasa više ili manje. Vezano za problem navodnjavanja na Trgu na moru u 

Betini postoji problem s vodovodom već dvije godine od kada se trg napravio, naime, 

pročelnik odjela i komunalni redari su tu bezbroj puta pokušavali osigurati navodnjavanje, 

Vodovod i odvodnja d.o.o. je više puta kopao i tražio neku cijev, međutim, nisu uspjeli, a 

naganjane je trajalo do 01.07., dodao je da sličan problem postoji i sa plažom Zaratić u 

Jezerima, stoga ističe kako će se taj problem nastojati do ljeta riješiti.  



Vijećnik Luka Jakovčev se zahvalio na odgovoru, a što se tiče primjedbi za božićnu 

rasvjetu, nije on nužno analizirao božićnu rasvjetu, već ukazuje da se radi o primjedbi koja 

dolazi od naroda.  

Vijećnica Jelena Obratov je zamolila da joj se pojasne cijene vezane za groblje, jer 

malo su se uzburkali duhovi kako su počele dolaziti uplatnice, naime zanima je što se događa 

s grobnim mjestom kada ga koristi više ljudi pa neki ljudi dobivaju uplatnicu za tri- četiri 

groba jer je primjerice u jednom ukopan otac, a u drugom majka, stoga ako se može cjenik 

obrazložiti da ljudima bude jasnije čitajući ovaj zapisnik.  Drugo pitanje ticalo se financijskog 

nadzora te joj je žao što momentalno na sjednici nema Petra Jakovčeva, predsjednika vijeća 

kojeg se to tiče, ali može kasnije na sjednici ovo ponoviti kada isti dođe. Naime, ističe, bez 

ikakvih dizanja tenzija, kako je na ranijoj sjednici vijeća načelnik kazao kako je uputila 

prijavu radi kašnjenja izvršenja proračuna na što je ona odgovorila da nije podnosila nikakve 

prijave radi kašnjenja izvršenja proračuna zbog čega upravo ovo i pojašnjava. Prijavu je 

uputila pola godine ili godinu ranije, te je na nju iskreno i zaboravila, prijavu je podnijela 

Ministarstvu financija za nadzor Općine Tisno iz jednostavnog razloga što postavljajući 

pitanja o oročenim sredstvima, o prodaji Jazine, o visini tih sredstava i na što su potrošena 

konstantno nisu dobivali odgovore ili se dobivali općenite odgovore, stoga se ona upravo iz 

tog razloga obratila Ministarstvu financija da provede nadzor da bi oni kao vijećnici dobili 

podatke koje nisu mogli dobiti. Konstatirala je da je nadzor izvršen i da je ona to saznala iz 

medija i načelnikovih izjava i saznala je da je zapisnik o provedenom nadzoru upućen 

Općinskom vijeću na što je ona zvala predsjednika vijeća, ali do dana današnjeg odgovor nije 

dobila, nakon čega je jutros nazvala Ministarstvo financija i oni su joj dali objašnjenje da je 

izvješće o nadzoru predsjednik vijeća bio dužan dostaviti vijećnicima i staviti ga na dnevni 

red sjednice da se o tome raspravlja. Stoga pita zašto nema izvješća o provedenom nadzoru 

Ministarstva financija na dnevnom redu sjednice, kada će biti na dnevnom redu i kada će 

vijećnici  dobiti to izvješće.  

Ivan  Klarin, načelnik općine, je odgovorio da što se tiče financijskog nadzora koji je 

dobiven prije svega nekoliko dana, nema nikakvog razloga da ono ne bude dostavljeno, ali ne 

pojedinačno već kao točka dnevnog reda, jer se o njemu treba raspravljati. Pojasnio je kako je 

financijsko izvješće došlo i kompletno je uredno te dodao kako, ako se utvrde počinjene 

nepravilnosti Ministarstvo automatski šalje prekršajnom sudu prekršajnu prijavu, odnosno ako 

ima težih povreda automatski podiže kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe koja je u ovom 

slučaju on. U dobivenom nadzoru nema ni prekršajne ni kaznene odgovornosti, sve su stavke 

uredno pobrojane i na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno koja se planira za 

siječanj, izvješće će uredno biti dostavljeno u materijalima i objavljeno na web stranici i nema 

nikakvog razloga da se to izvješće krije ili sakrije, radi se samo o razlici od nekih dvadesetak 

dana između sjednica.  

Vijećnica Jelena Obratov je zahvalila na odgovoru i izrazila nadu da će se tako i 

postupiti, ali izražava sumnju da će to tako biti jer je izvješće poslano 8.11., a zaprimljeno je 

tri dana poslije, stoga nije bilo nikakve zapreke da izvješće bude danas na sjednici vijeća. Ivan 

Klarin, načelnik općine je odgovorio da će izvješće biti na slijedećoj sjednici Općinskog 

vijeća kada će biti dostavljeno vijećnicima i objavljeno na web-u. 

Sandra Perina, direktorica trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti 

je na postavljeno pitanje odgovorila kako je Ježinac d.o.o. objavio na internetu cjenik usluga 

gdje godišnja grobna naknada iznosi 240,00 kuna s pdv-om ovisno o tome koliki vam je udio 

prava korištenja u tom jednom grobnom mjestu, primjerice ako je vaš udio u grobnom mjestu 

pola onda dobivate pola od tog iznosa, a ako je vaš udio četvrtina onda je to četvrtina iznosa 



tj. cijena se dijeli na broj korisnika, međutim, dešavaju se situacije da ljudi sami sebe prijave 

da imaju udio u grobu, a onda se predomisle i zaborave tu promjenu prijaviti na što Ježinac 

d.o.o. ne može utjecati, naime, ljudi bi takve stvari mogli ispraviti da dođu izjaviti da se 

odriču svog dijela groba u nečiju korist.  

Daljnjih pitanja nije bilo stoga je potpredsjednik vijeća zatvorio aktualni sat te su 

vijećnici prešli na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.  

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

Vijećnica Jelena Obratov je pohvalila Marijanu Pavić, tajnicu općine na detaljno 

izrađenim zapisnicima koji se sada objavljuju na web stranicama Općine i glede kojih kada se 

objave nema nikakvih nesporazuma te misli da se tako trebalo raditi od početka. Marijana 

Pavić se zahvalila te se  nadovezala da se zapisnik doista uvijek izrađivao detaljno, međutim, 

nije se objavljivao na web stranicama već skraćeno izvješće sa sjednica, također drži ovo 

puno boljom opcijom, s čime se složila vijećnica Jelena Obratov kazavši da je ovako puno 

bolje te je lakše ljudima objasniti što se dešavalo na sjednici i zašto se kako glasovalo.  

Kako primjedbi vijećnika nije bilo tako je potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, 

a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 3.  sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2. – 7. prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu i 

Projekcija za 2018.godinu i 2019.godinu, prijedlog III. izmjena i dopuna Plana razvojnih 

programa za 2017.- 2019.godinu, prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Tisno u 2017.godini, prijedlog III. izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tisno za 

2017.godinu, prijedlog I. izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2017.godinu, 

prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu 

Vijećnici su se jednoglasno složili da će o ovim točkama dnevnog reda raspravljati 

zajednički dok će glasovati o svakoj pojedinačno. 

Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, uvodno je 

obrazložila da su prema rebalansu za 2017.godinu prihodi poslovanja iznosili 25.653.000,00 

kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine su iznosili 230.000,00 kuna dok su rashodi 

poslovanja iznosili 17.843.500,00 kuna te su rashodi od nabavke nefinancijske imovine 

iznosili 11.369.500,00 kuna, a ono što se rebalansira je da se umanjuju pomoći. Naime, u 

prethodnom proračunu trebalo se ugraditi 10.000.000,00 kuna da bi kandidirali Muzej 

maslinarstva za što je prijava otišla i u slijedećoj proračunskoj godini se očekuje da će projekt 

biti prihvaćen i da ćemo dobiti ta sredstava.  Dodala je kako je važno za istaknuti da se 

umanjuje, odnosno prenosi u slijedeću proračunsku godinu iznos od 3.000.000,00 kuna za 

otkup zemljišta za kanalizacijski sustav Pirovac- Tisno- Jezera jer se očekivalo da će to biti u 

ovoj godini, ali evo pred sam kraj godine rješenja pomalo stižu stoga će se ona u financijskom 

smislu odnositi na slijedeću godinu, a radi se o sustavu u kojem sudjeluju i Općina Tisno i 

Općina Pirovac proporcionalno potrošnji vode, stoga će Općina Pirovac uplatiti iznos svog 

učešća Općini Tisno, a Općina Tisno će vršiti isplatu krajnjim korisnicima, također, obzirom 

da je cijeli projekt kandidiran prema EU fondovima očekuje se da će se povrat sredstava 

izvršiti do kraja kalendarske godine stoga bi konačni udio Općine Tisno bio negdje oko 10%.  



Što se tiče rashodovne strane, pojasnila je, kako se financijska godina završava i 

privodi samom kraju, program održavanja komunalne infrastrukture koji je drugi 

najznačajniji, nešto je malo povećan na ime potrošnje vode je se ranije potrošnja vode na 

zelenim površinama vodila preko stavke komunalne usluge koja je bila u okviru upravnog 

odjela za financije, međutim, po karakteru taj prihod pripada na održavanje komunalne 

infrastrukture. Kazala je kako je najznačajnije umanjen projekt tematskog parka u Jezerima za 

koji je do sada došla jedna situacija i kojim se zastalo zbog sezone. Ujedno vidi se da su 

rebalansirani i proračunski korisnici, ali iznosi su vrlo blizu onome što je planirano od početka 

godine, naime, radi se o četiri proračunska korisnika koji zadovoljavaju svoju funkciju jedino 

Dječji vrtić Spužvica čini jednu ustanovu gdje Općina Murter sudjeluje u sufinanciranju, a 

sufinanciranje ide preko proračuna Općine Tisno, a s obzirom na značajno povećanje kvalitete 

samih objekata kao i usluge na području naše općine ovakav način financiranja predstavlja 

problem stoga je Općini Murter- Kornati upućen jedan dopis kojim se predlaže promjena 

načina financiranja ustanove vrtića o čemu će bolje pojasniti načelnik općine.  

Ivan Klarin, načelnik općine se nadovezao na temu financiranja ustanove dječjeg 

vrtića te je pojasnio kako je ove godine upisano 17 djece više u odnosnu na prošlu godinu 

kada  je udio Općine Murter u sufinanciranju bio 40.000,00 kuna, za usporedbu, omjer 

sufinanciranja Općine Tisno je 110.000,00 kuna plus sva ulaganja u same zgrade vrtića, stoga 

bi ove godine Općina Murter trebala dodatno financirati 17 svoje djece s područja Općine 

Murter koja idu u vrtiće s područja Općine Tisno pogotovo u programe cjelodnevnog boravka 

i jaslica gdje su prisutna djeca s područja Općine Murter,  te je po zahtjevu ravnatelja 

ustanove upućen je zahtjev Općini Murter na što je došao odgovor načelnika Općine Murter, 

za kojega drži da su u dobrim odnosima međutim, kada predloži da će po djetetu sufinancirati 

150,00 kuna godišnje onda to smatra  malom uvredom i neozbiljnim prijedlogom, a također u 

tom odgovoru je tražio da murterska djeca imaju jednako pravo upisa u tišnjanski vrtić kao  i 

djeca s područja općine Tisno, što jednostavno ne može biti i ne stoji. Naglasio je kako 

Murter ne može otvoriti svoju ustanovu i kada bi Općina Tisno zatvorila postojeću ustanovu 

kakva je sada oni ne bi dobili dozvolu za novu u tom objektu u kojem je sada što je jasno 

rečeno iz Ureda državne uprave, te kazao vijećnicima da sami ocjene tko koga drži u pat 

poziciji,  ali zasigurno se radi o jednoj nezahvalnoj situaciji jer djecu izbaciti usred godine je 

nehumano, a s druge strane Općina Tisno sufinancira 17 djece s područja općine Murter 

jednako kao i djecu sa svog područja, te je nadalje izvijestio vijećnike da je prijedlog 

načelnika Općine Murter Kornati odbio kao neozbiljan te mu dao do znanja da od slijedeće 

pedagoške godine ako već ne mogu napraviti novi vrtić,  nastoje rekonstruirati postojeći vrtić 

i da ispune sve ono što im je rečeno iz Ureda državne uprave da ispune kako bi dobili dozvolu 

jer na kraju krajeva ispada da im Općina Tisno pravi uslugu već 17 godina.  

Utvrđuje se da je sjednici pristupio Petar Jakovčev, predsjednik vijeća koji se ispričao 

da zbog bolesti ne može voditi sjednicu stoga je Karlo Klarin, potpredsjednik vijeća nastavio s 

predsjedavanjem sjenicom.  

U nastavku Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako su prihodi poslovanja ostvareni 

u iznosu od 25.653.000,00 kuna te izvijestio kako je u prošloj godini više potrošeno nego 

uprihodovano za 3.300.000,00 kuna, ali iz raspoloživih sredstava viška iz prethodnih godina 

to će se sanirati kao i proteklih  godina, znači Općina Tisno raspolaže s viškom proračunskih 

sredstava za 2018.g. o čemu će govoriti malo kasnije, prihodi i rashodi su značajno smanjeni 

odnosno rashodi su smanjeni u odnosu na prihode u iznosu negdje 10.000 000,00 kuna što se 

može nazvati nekim vidom štednje, međutim, radije bi rekao da se radi o pripremi za potrebe 

gradnje sustava odvodnje koji će se dogoditi u 2018.godini, da Općina Tisno raspolaže s 



određenom sumom gotovine. Obavijestio je vijećnike kako se po tom pitanju sa jednom 

drugom također susjednom općinom pojavio problem glede otkupa zemljišta za sustav 

odvodnje, jer naime, Općina Tisno je nositelj projekta te naše službe odnosno naša službenica  

Marijana Pavić obavila je kompletan posao pripreme i provođenja postupka potpunog  

izvlaštenja zemljišta te je Općina dobila rješenja o izvlaštenju za sva zemljišta, također 

Općina je predvidjela u svom proračunu cjelokupni iznos naknade za zemljište u iznosu od 

3.000.000,00 kuna koji se sada prenosi u 2018.godinu jer naime, Općina Pirovac s kojom se 

potpisao sporazum tj. makar je on sa svoje strane potpisao sporazum, sukladno podacima o 

utrošku vode Općina Pirovac je dužna sufinancirati sve što se radi u sustavu odvodnje sa  42% 

međutim, kako oni nemaju financijskih sredstava ni u proračunu ni na naknadi za razvoj, 

upadamo u jedan vremenski period koji mu se nimalo ne sviđa jer svi smo znali i oni su 

trebali znati jer ih je on prije dvije godine u nekoliko navrata pismeno upozoravao da će do 

ovog trenutka doći i da je potrebno osiguravati novce za sustav odvodnje što Općina Pirovac 

nije napravila te su uputili dopis da oni raspoloživih sredstava nemaju i da će ih imati u 

mjesecu siječnju, proizlazi da bi Općina Tisno trebala platiti sve što bi značilo kreditiranje 

Općine Pirovac koja bi to trebala prikazati kao zaduživanja svog proračuna od strane druge 

jedinice lokalne samouprave što oni pretpostavlja iz političkih razloga ne žele napraviti. Nada 

se da će se ova situacija riješiti u mjesecu siječnju po najavama načelnika Gulama i Frane 

Malenice direktora Vodovoda i odvodnje d.o.o., naime, rješavanje vlasničkih odnosa 

preduvjet je dobivanja građevinske dozvole za sustav.  

Što se tiče raznih programa koji su se realizirali spomenuo je stipendije, financiranje 

udžbenika i dr., te značajne infrastrukturne investicije kao što je izrada geodetskih elaborata 

koji su bili presudni za dozvole i za sam sustav izgradnje, nastavak uređenja trga u Betini, 

uređenje prometnica i trgova, dokumentacija za uređenje Trga Rudina u Tisnom, uređenje 

nogostupa u Jezerima, uređenje ulice Ante Starčevića, djelomično uređenje trga u Dubravi 

kod Tisna, uređenje šetnice na rivi u Jezerima, uređenje tematskog parka u Jezerima, uređenje 

Obale Petra Krešimira IV u Betini, izgradnja javne rasvjete na području Općine Tisno, 

postavljanje energetski učinkovite javne rasvjete za područje cijele općine, uređenje Kino sale 

u Tisnom. Želi ujedno naglasiti da se tijekom 2017.godine radilo puno pripremne 

dokumentacije za razne projekte koji će uslijediti u 2018.godini. 

Vijećnika Daniela Crvelina je zanimalo da li je u 600.000,00 kuna koji su utrošeni u 

2017.g. u tematski park u Jezerima uključena i gradnja malih zidića i amfiteatra kao i njihovo 

rušenje na zemljištu koje je prodano Školjiću d.o.o., i što je još u prošlom sazivu Vijeća 

odlučeno da se dade u prodaju,  stoga mu se čini nevjerojatnim takav previd da se krene 

graditi dio samog parka na tom zemljištu i zapravo ga zanima što se tu stvarno desilo. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se tu radi o minimalnim troškovima, 

naime, zid koji je tu trebalo doći po projektu samo je pomaknut malo gore, ukupno se govori 

o nekih 10-15 m2 nekog malog prostora radi se o trošku od nekih 2.000,00- 3.000,00 kuna što 

je zanemarivo u odnosu na cijelu investiciju. Školjić d.o.o. se pojavio kada je Općina htjela 

otkupiti dio zgrade otkupa u Jezerima za projekt Kuća maslina na što su oni pristali uz uvjet 

da Općina stavi na prodaju dio zemljišta ispred upravne zgrade Školjića d.o.o. jer oni imaju 

tamo plan napraviti hotel, stoga ističe kako se 600.000,00 kn odnosi na I. privremenu situaciju 

koja je došla za radove na tematskom parku.  

Vijećnik Daniel Crvelin je upitao da iako se navodi da su ti troškovi minimalni, 

zanima ga hoće li rušenje toga što je napravljeno platiti Školjić d.o.o. kada je posto vlasnikom 

te čestice ili će to Općina platiti pa koliko god to minimalno bilo. Načelnik općine je 



odgovorio da će to platiti Općina, te još jednom naglasio da se radi o minimalnom iznosu 

primjerice više košta razbijanje svjetala na šetnici na mjesečnoj razini nego to.  

Vijećnica Jelena Obratov je kazala kako je kada se donosio proračun za 2017.g. kao i 

kod I. i II. izmjena upozoravala  na postojeći minus, a sada se vidi da je on povećan za 141% 

te zna da se pokriva iz viška sredstava i to ostvarenih prodajom nefinancijske imovine, 

također joj je obzirom na taj minus nelogično povećanje poslovnih rashoda za 700.000,00 

kuna što nije malo. Zanima je stavka uređenja Ulice Ante Starčevića koja se financira dijelom 

iz kapitalnih pomoći tj. zanima je kojih pomoći i iz čega smo ih dobili, kao drugo zanima je 

mora li biti usklađeno izmjene i dopune plan razvojnih programa Općine Tisno kojeg su 

dobili uz ovaj rebalans sa Projekcijom proračuna za 2018., 2019., 2020.g., primjera radi kao 

se za uređenje tematskog parka u Jezerima u II. izmjenama planiralo 2.300.000,00 u 

2017.godine što se sada smanjuje na 600.000.00 kn, međutim, u Proračunu iz 2018.g. 

predviđa se 2.000 000,00 kn, a u ovim izmjenama i dopunama sada to nemamo planirano.  

Daniela Bilan, odgovorila je vijećnici Jeleni Obratov da je dobro primijetila, međutim, 

Plan razvojnih programa je dobro napisan ali i njima financijerima se čini nelogično jer 

naime,rebalansira se samo ona prva godina tj. onu tekuću, a ono što se donijelo u toj godini 

bez obzira što se to odnosilo na 2018.g. i 2019.g. što znači da se u slijedećoj godini donosi 

trogodišnji razvojni program odnosno donosimo 2018., 2019., i 2020.g., a u ovoj godini 

rebalansira se samo ona prva godina što izgleda nelogično ali je tako. Što se tiče pitanja 

vezano za ulicu Ante Starčevića i kapitalne pomoći odgovorila je da je to ono što se prije 

zvalo HABOR ali to sada nije više HABOR i to Općina ne povlači direktno nego od države 

jer je ta sredstva država prije dvije godine povukla u državni prorčun. 

Ivan Klarin, načelnik općine je na prvo postavljeno pitanje odgovorio da je prošla 

godina bila izborna godina kada se svaka jedinica lokalne samouprave odčepi malo više i to je 

činjenica koju vi znaju i koju čak i Milan Bandić priznaje tako da ništa nije skriveno i sve je 

transparentno i vidljivo te dodao kako mu osobno smeta što Jelena Obratov konstantno govori 

da su to sredstva od Jazine kao da Općina ne uprihoduje ništa ili kao da se ne javlja na 

natječaje ili ne povlači sredstva od fondova, a neće da prizna da sredstava od Jazine nema već 

skoro tri godine i da Općina ostvaruje značajne prihode koji će slijedeće godine biti još i veći 

jer se očekuje povrat ulaganja u zgradu Prezentacijskog centra u Betini. Nadalje je još jednom 

pojasnio kako je sredstva HABOR-a prije jedno dvije godine Ministarstvo financija 

jednostavno odlučilo staviti u državni proračun kako bi bio likvidniji i kako bi se prema 

Bruxellessu prikazala bolja slika, ikako su se tamo uplaćivala sredstva iz plaća svih onih koji 

žive na području Općine Tisno koja sada idu u fond financijskog izravnavanja pa ispada da 

ćemo sada od naših redstava kupovati automobil onom popu iz Slavonije, a sve kako bi se na 

saborskim raspravama pohvalili kako su smanjili deficit državnog proračuna, a ne kako su 

oduzeli milijardu kuna jedinicama lokalne samouprave. 

Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da ona zna da to načelnika smeta, ali ona je 

emotivno vezana za prodaju Jazine i trošenje tih sredstava zato što je načelnik konstantno sve 

uvjeravao da su ona oročena i da ih ima ne znam koliko, ali vidi se da su se pokrivali minusi, 

a da se računa na sredstva iz EU fondova ili neka druga sredstva onda  ovaj prorčun ne bi bio 

štedljiv kao što je. Ujedno je zanima stavka poticanja razvoja turizma u visini od pola 

milijuna kuna tj. veća je za 140.000,00 kuna odnosno zanima je konkretno na što se odnosi, te 

je zanima stavka uređenja Kino sale u Tisnom za koju je bilo govora da se radi o sredstvima 

od oko 900.000,00 kuna, a sada se vidi da se to dijeli na prostor Kino sale i prostor bivšeg 

ljetnog kina pa je zanima da li se to dijelilo i povećavalo obzirom na probleme koji su nastali 



uslijed tužbe ili nečega ili se radi o nekom drugom razlogu jer je cifra poprilično veća u 

odnosu na ono što je prvotno bilo planirano.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se iznos nije povećavao niti ikakvih 

problema tamo ima osim onog jednog nemilog događaja kada je jedan mislio da smo mu ušli 

u privatni objekt što je bivša upravna zgrada Rastovca što je nesporno i na što Općina Tisno 

još od devedesetih ne polaže prava, dok je uređenje ljetnog kina i parkirališta ispred 

napravljeno prije i nevezano za to, a što je sve napravljeno prema planovima i nevezano za 

prije navedeni događaj. Glede viška proračunskih sredstava ukazao je kako Općina 

konstantno ostvaruje višak proračunskih sredstava od svojih prihoda, što se može vidjeti 

unatrag zadnjih pet  godina, a ne od prodaje zemljišta i to su činjenice u kojima on ustraje 

pogotovo kada vidi proračune drugih jedinica lokalne samouprave kao primjerice Grad 

Šibenik koji je pred bankrotom ili slavni Grad Vodice koji se sad zadužuje 20.000.000,00 

kuna da bi izgradili vrtić, a HDZ na vlasti na državnoj razini, u županiji i u gradu, a Općina 

Tisno je takav dobila mukti, stoga on neće dozvoliti cipelarenje proračuna kada je vidljivo da 

ova Općina o 3000 stanovnika već tri godine bez prodaje Jazine ostvaruje proračun od 30.000 

000,00 kuna. 

Na pitanje vezano za stavku razvoja turizma Daniela Bilan je pojasnila da se radi o 

unutarnjem uređenju Prezentacijkog centra tj. radi se o dijelu opreme, stolice, koje se kasnije 

po uređenju Prezentacijskog centra mogu premjestiti u neki drugi objekt općine gdje bude 

potreba. 

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li se stavka razvoja školstva može financirati 

prihodima od prodaje nefinancijske imovine kako je to navedeno na što je Daniela Bilan 

odgovorila da može te se konkretno radi o nabavci klavira za potrebe glazbene škole. 

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da vidi da se načelnik  trudi i da je lijepo što Općina 

posluje pozitivno, međutim, on proračun neće podržati zbog nacionalne razine jer članovi 

Živog zida ne mogu podržati proračune stranaka koje na nacionalnoj razini uništavaju zemlju, 

ali u načelu se dobro radi međutim, nedostaje još malo vizije i inovativnosti.  

Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja stoga je potpredsjednik vijeća stavio na 

glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet) „protiv“ usvojili 

 

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu i 

Projekcija za 2018.godinu i 2019.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1  

(jednim) glasom „protiv“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili 

 

III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017.- 2019.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 

(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili 

 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Tisno u 2017.godini 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 

(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili 

 



III izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

Općini Tisno za 2017.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 4 

(četiri ) „suzdrža“ glasa usvojili 

 

I. izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2017.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

   

                          I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu 

 

Točke 8.- 13. prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2018.godine i Projekcija za 2019.g. i 

2020.godinu, prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu, prijedlog 

Plana razvojnih programa za 2018.- 2020.godinu, prijedlog Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Tisno u 2018.godini,prijedlog Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tisno za 2018.godinu, 

prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2018.godinu 

 

Vijećnici su se jednoglasno složili da će o ovim točkama dnevnog reda raspravljati 

zajednički dok će glasovati o svakoj pojedinačno. 

Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno obrazložio da se u Proračunu za 2018.godinu 

planiranju prihodi poslovanja u iznosu o 30.750.500,00 kuna, a planiranje prihoda i rashoda je 

realno na temelju izvršenja od prethodne godine što nas svrstava u sami vrh Republike 

Hrvatske glede visine proračuna po glavi stanovnika. Kao i svake godine najveći prihodi se 

očekuju od poreza odnosno prireza porezu na dohodak i to u iznosu do 4.447.000,00 kuna, 

poreza na imovinu 4.970.000,00 kuna, a također značajna svota se očekuje od pomoći od 

međunarodnih organizacija i tijela Europske unije kao što je 2,7 milijuna kuna povrata 

uloženih sredstava za Prezentacijski centar u Betini, komunalni doprinos i naknada očekuju se 

u iznosu od 8.590 000,00 kuna gdje značaju sumu čine sredstva od legalizacije objekata. Od 

rashoda je posebno istaknuo neke projekte koji su rezultata rada općinske uprave ne samo u 

ovoj godini već u proteklom periodu te je jedan od bitnih rashoda početak projekta izgradnje 

sustava odvodnje kao što je otkup zemljišta i geodetske usluge, međutim, ta stavka se 

sukladno potpisanom sporazumu vraća u proračun, dok su ukupni rashodi proračuna u odnosu 

na proteklu godinu za oko 7.000.000,00 kuna manji i po planu iznose 23.698.000,00 kn i 

vjerojatno ćemo se toga držati. Spomenuo je projekt uređenja Muzeja maslinarstva koji je 

apliciran u ovoj godini i za što je bila predviđena stavka od 10.000.000,00 kuna koja je u 

rebalansu skinuta, ako se dogodi da evaluacija projekta bude u  6. mjesecu vrlo vjerojatno će 

se krenuti i sa javnom nabavom i rebalansirati će se proračun. Od velikih rashoda još je 

spomenuo III. fazu vodovoda u  Dubravi kod Tisna u iznosu od 1.165.000,00 kn  gdje Općina 

sudjeluje u izgradnji prometnice te opremanje reciklažnog dvorišta i opreme Ježinca d.o.o. u 

iznosu od 1.740.000,00 kn od čega je 80% sredstava Fonda za zaštitu okoliša, a 20% 

sredstava jedinice lokalne samouprave te izrada projektne dokumentacije za plažu Jazina i 

plažu Lučica u Jezerima, zatim nastavak uređenja Obale Petra Krešimira IV u Betini, nastavak 

rekonstrukcije prostorija jedrličarskog kluba Žal iz Betine te nastavak opremanja 

Prezentacijskog centra u Betini kao III. i završna faza i nastavak uređenja tematskog parka u 

Jezerima.  



Vijećnik Luka Jakovčev, postavio je pitanje predizbornih obećanja, a tiče se šetnice 

prema Kapelici u Betini za koju je obećano da će biti u Proračunu za 2018.godinu i s čime se 

SDP i HDZ složio da je to Betini potrebito i obećano je da će to biti realizirano u 2018.g. 

međutim, u proračunu je nema stoga ga zanima što će biti s time i kada će biti realizirano.  

Na postavljeno pitanje Ivan Klarin je odgovorio da je u Proračunu naznačena i 

rashodovna strana, naime, sama šetnica nije pojedinačno naznačena ali zasigurno kroz 

program građenja i održavanja komunalne infrastrkture koji su sastavni dio proračuna za 

2018.g. će se nastaviti s tim projektom, ali kojim intenzitetom ne zna i u ovom trenutku ne 

može odgovoriti jer su u Betini iskrsnuo  problem urušavanja rive kod dva aktivna škvera te 

će se neplanirano dio radova fokusirati na taj  prostor.  

Vijećnik Daniel Crvelin je upitao vezano za nastavak uređenja tematskog parka u 

Jezerima tj. za II. faza kada je predviđeno uređenje svlačionica, a u projekcijama za 2019.g. 

nema stavke uređenja tematskog parka da li to znači da se i druga faza projekta planira 

završiti u 2018.godini na što je Ivan Klarin odgovorio da će se planirati da do ljeta 

2018.godine bude sve kompletno gotovo.  

Vijećnik Lovre Crvelin predložio je da se kada se krene s uređenjem dijela Obale Petra 

Krešimira IV u Betini da se to malo ljepše napravi nego do sada, da se stavi malo više zelenih 

površina i sl.. Ivan Klarin je odgovorio da arhitekti nisu svaki put isti te se on slaže s 

primjedbom glede zelenila međutim, teško je ulaziti u to što je ljepše, jer ljepše je i ovo što se 

sada napravilo od onih riva prije i ako su se prve dvije faze napravile na jedan način teško je 

treću raditi drugačije.  

Vijećnik Daniel Crvelin je upitao kada se planira otvoriti muzej maslinarstva, na što je 

Ivan Klarin odgovorio da se radi o velikom projektu i teško je to točno predvidjeti jer 

procjenjuje se da će taj projekt biti težak 8.000.000,00 do 10.000.000,00 kuna, projekt je 

apliciran na prekograničnu suradnju koji je natječaj gdje smo do sada bili uspješni i nada se da 

će se tu dobiti značajna sredstva, a može se ne dobiti ništa ili se može dobiti djelomično što 

sve ovisi o kvaliteti samog projekta i konkurenciji. Građevinska dozvola i glavni projekt će se 

dobiti do ljeta, problem se pojavio kod prostornog plana jer je predviđena nadogradnja, stoga 

je potrebno izmjeniti prostorni plan što je u proceduri. Objekt će se raditi u dvije faze, prva 

faza je gradnja i uređenje prostora, a druga faza je opremanje samog prostora, naglasio je da 

se radi o velikom projektu za kojeg bi se usudio reći da će se početi graditi u 2018.godini, a 

očekuje da će biti završen za neke dvije godine.  

Daniel Crvelin je upitao što u slučaju da se ne dobiju sredstva iz fondova, načelnik 

općine je odgovorio da će se u tom slučaju graditi iz proračuna te nagasio da dok traje odabir 

projekta projekt je zabranjeno kandidirati na druge natječaje, a o projektu se može vijećati 

mjesecima.  

Vijećnica Jelena Obratov je istaknula da je ovaj proračun puno bolji od onog kojeg 

smo imali sve ove godine, jer je puno realniji, štedljiviji te bi posebno pohvalila povećanje 

stavke za nerazvrstane ceste za oko 40% što je i najbolja stavka ovog proračuna jer se polazi 

od nekakvih malih stvari.  Istaknula je primjedbu zbog koje će biti suzdržana kod glasovanja 

o proračunu, a to je povećanje stavke za plaće u iznosu od 500.000,00 kuna, stoga je zanima 

na što se planira ovakvo povećanje, a kao drugo je zanima stavka uređenja zgrade općine  u 

iznosu od 250.000,00 kn tj. da li se to odnosi  konačno na uređenje prostora knjižnice, treće 

pitanje se odnosilo na natječaj za službeni automobil koji je bio, a sada ga nema u rebalansu 

ni u proračunu stoga je zanima što je s time.  Nadalje, zanima je stavka uređenja trgova u 

iznosu od 500.000,00 kuna, a u popisu nema uređenja Trga Rudina stoga je zanima na što se 

to odnosi i da li se tu nalazi Trg Rudina. Vijećnica Jelena Obratov je upitala Sandru Perinu da 



ako se već ulažu sredstva u uređenje reciklažnog dvorišta hoće li se onda početi odvajati otpad 

jer ovo što se sada radi je tragedija, da se vozi smeće za koje se više niti ne trudi odvajati jer 

se vozi tako kako se vozi, sve zajedno. U nastavku je konstatirala da je zadnji put rečeno da se 

povećava komunalna naknada jer će nam trebati sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže u 

koju krećemo, a iz proračuna se vidi da za kanalizaciju nije predviđeno kao izvor sredstava 

financiranja komunalna naknada, na što je ona upozoravala, stoga se izgradnja kanalizacije ne 

može uzeti kao opravdanje za izgradnju kanalizacijske mreže jer izvor financiranja nije 

komunalna naknada što se iz ovog proračuna lijepo vidi, pa traži da joj se dade jedno 

konkretnije objašnjenje glede tog povećanja odnosno, da se kaže da razlog povećanja nije 

izgradnja kanalizacijske mreže. 

Ivan Klarin, načelnik općine je dogovorio da je do povećanja bruto plaća došlo zbog 

toga jer se on vratio na plaću u Općinu, a njegov bruto je skoro 25.000,00 kuna mjesečno 

odnosno plaća mu iznosi 11.500,00 kuna što je godišnje 300.000,00 kuna, osim toga 

zaposlene još dvije osobe, a u  planu je naredne godine zaposliti još jednu osobu s obzirom  na 

povećan obuhvat posla posebno kod pomorskog dobra i neefikasnosti naplate, zatim bi bio 

zaposlen službenik u odjelu računovodstva jer bi naplatu poreza na vikendice prebacio sa 

Porezne uprave na Općinu Tisno, treći zaposleni bi  službenik za informiranje jer je do sada 

taj posao radila službenica iz računovodstva kojoj je to postalo teško stizati obzirom na 

obuhvat njenog posla. Uređenje zgrade općine Tisno se odnosi na dio zatvora i fasade prema 

moru koji je oštećen te je ovaj projekt kandidiran na fond Ministarstva kulture i očekuju se 

sredstva  u iznosu koji je u Proračunu. Za automobil je odgovorio da se od njega odustalo i da 

se on neće nabavljati u 2018.godini, a glede stavke trgovi naznačeni iznos se prvenstveno 

odnosi na projektnu dokumentaciju odnosno glavni projekt Trga Rudina te uređenje I. faze 

trga u Dubravi kod Tisna jer je iz razgovora s predsjednikom MO Dubrava kod Tisna 

zaključeno da je uređenje igrališta najprioritetnije stoga će se taj projekt raditi u fazama. Što 

se tiče komunalne naknade, odgovorio je da se za gradnju kanalizacije neke stavke tj. neki 

novac i neka sredstva mogu ostaviti za narednu godinu jer se u 2018.g. neće započeti sa 

fizičkom gradnjom sustava odvodnje, stoga će dio prihoda od komunalne naknade ostati 

sačuvan za komunalanu infrastrukturu pa će se najveći dio prenijeti u 2019.g. kada se očekuje 

početak gradnje primarne mreže. 

Sandra Perina je pojasnila kako će o temi otpada više biti riječi na sljedećoj sjednici 

vijeća kada se donose nove odluke jer je u međuvremenu  na snagu stupila uredba koja se 

čekala četiri godine, a nepostojanje uredbe onemogućavalo je smisleno ulaganje bez da se zna 

što točno treba, jer se radi o ogromnim iznosima. Ukazala je kako se otpad reciklirao i Općina 

Tisno je bila prva koja je počela reciklirati otpad, međutim, tržište nije funkcioniralo jer kada 

bi se otpad odvojio nije ga imao tko otkupiti, stoga bez te uredbe i svega što je prati to je bilo 

besmisleno i dešavalo se da je trošak 20-50 puta veći nego što je prihod, pa je Ježinac d.o.o. 

otpad i dalje skupljao i odvajao, međutim, nema nikoga tko bi ga dalje otkupio, stoga će 

Ježinac d.o.o. uredno ispuniti sve obveze koje nalaže uredba međutim, teško je predvidjeti 

kako će to u konačnici završiti jer većna direktora komunalnih društava nije oduševljena tom 

idejom.  

Načelnik općine je glede proširenja knjižnice u atrij kazao da to nije u proračunu, 

međutim, kako se planira preseljenje dijela uprave Ježinca d.o.o., taj dio prostorija bio bi 

iskorišten za potrebe proširenja knjižnice.  

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo što će biti s veslačkim klubom koji sada radi u 

teškim uvjetima bez struje, a ovaj predviđeni prostor na novoj plaži Jazina neće tako skoro 

biti realiziran stoga pita što će biti s klubom i s tom djecom tj. da li postoji rezervna varijanta 



jer djeca s takvim rezultatima neće imati gdje trenirati. Načelnik općine je odgovorio da im je 

ponuđena privremena varijanta da se njihova tretana preseli u prostor dvorane i misli da će to 

biti vrlo brzo realizirano dok će trajno rješenje biti njihovo preseljenje na plažu Jazina gdje bi 

im se postavio jedan hangar te ponton.  

Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja stoga je potpredsjednik vijeća stavio na 

glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3 (tri) glasa, protiv“ i 2 (dva) 

„suzdržana“ glasa usvojili  

 

Proračun  

Općine Tisno za 2018.godinu i Projekcija za 2019.g. i 2020.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1 

(jednim) glasom „protiv“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili  

 

Odluku 

o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 

( pet) „suzdržanih“ glasova usvojili  

 

Plan   

razvojnih programa za 2018.- 2020.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 

( pet) „suzdržanih“ glasova usvojili  

 

Program  

održavanja komunalne infrastrukture  

na području Općine Tisno u 2018.godini 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 

( pet) „suzdržanih“ glasova usvojili  

 

Program  

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Tisno za 2018.godinu 

 

Potpredsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 

1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili  

 

Program  

socijalnih potreba Općine Tisno za 2018.godinu 

 

Točka 14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu 

 

Ivan Klarin je kratko naznačio  da se radi o tehničkoj odluci i da naš prihod sukladno 

zakonu iznosi 30%.  

Potpredsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  



 

Program  

utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o prodaji 2/60 dijela nekretnine čest.zem.6284 i 2/60 dijela 

čest.zem.6285 obje K.O. Murter Betina 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je kratko dodao da se radilo tehničkoj odluci gdje se 

nakon provedenog najtečaja prodaje suvlasnički dio osobama koji na taj načni rješavaju 

vlasništvo svoje nekretnine. Marijana Pavić je kratko izvjestila da je na prošloj sjednici vijeća 

donesena još jedna odluka o prodaji nekretnine i za koju će se javni natječaj ponoviti jer  se na 

prvi natječaj javio ponuditelj koji je tražio otplatu kupoprodajne cijene na 15 godina što nije 

prihvaćeno.  

Potpredsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

Odluku 

o prodaji 2/60 dijela nekretnine čest.zem.6284 i 2/60 dijela čest.zem.6285 

obje K.O. Murter Betina 

 

Točka 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika 

o radu Doma za starije osobe Tisno 

 

Detaljnije obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je vijećnik Silvio Šoda koji je 

ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Doma za starije osobe kazavši da se ovim izmjenama 

predlaže povećanje koeficijenta voditelju računovodstva iz razloga što dok je bila dosadašnja 

ravnateljica on je imao samo poslove računovodstva, ali sada se toga malo više natovarilo na 

njega, a kako su se za vrijeme stare ravnateljice usklađivale plaće drugih zaposlenika tako je 

njegova plaća pala u drugi plan, pa je isplao da domar ima skoro isti koeficijent kao i voditelj 

računovodstva stoga se voditelju računovodstva povećava koeficijent radi povećanja obima 

posla. 

Vijećnica Jelena Obratov je ustvrdila da se ne povećava plaća samo voditelju 

računovodstva već se u konačnici povećava svima ostalima s osnova uvjeta rada. Načelnik 

općine je plastično pojasnio da se s osnova uvjeta rada povećava plaća jer imaju malu plaću, a 

brišu g.... starim ljudima, na što je Jelena Obratov kazala da, što za sufinanciranje smještaja, 

što za plaće,  Općina Tisno daje Domu godišnje oko 800.000.00 kuna stoga, kraj tolikog 

iznosa koji se izdvaja za Dom, smatra pretjeranim da im se povećaju plaće iako zna da imaju 

male plaće jer naime, ta institucija je od početka krivo postavljena što glede kapaciteta što 

glede ostalog te ne smatra zdravom logikom da se za Dom izdvaja 800.000,00 kuna pa da se 

onda traži od Općinskog vijeća da im još poveća plaće.  

Ivan Klarin se referirao na izlaganje Jelene Obratov kazavši da se može povući 

paralela pa se vidjeti da Općina za ustanove izdvaja 3.000.000,00 kuna, ili ih može zatvoriti, 

također je obavijestio da je Dom adaptacijom nekih prostorija povećao svoje kapacitete za 

nekoliko mjesta koja su popunjena. Povećanjem kapaciteta dolazi se do jedne brojke od 25 

štićenika koje zadovoljavaju potrebe našeg otoka, stoga  drži da je Dom sa svojom socijalnom 

komponentom jednako važan kao i vrtić, te dodao da se voditelju računovodstva povećao 



obujam posla jer obavlja veći dio poslova ravnatelja kojega nema, nema ni socijalnog radnika, 

a ostali imaju jednu mizernu plaću od oko 3.000,00 kn, a neki i manje.  

Vijećnik Lovro Crvelin je konstatiro da obzirom na povećanje broja starijeg 

stanovništva smatra da je kapacitet doma od oko 25 korisnika nedovoljan, na što je načelnik 

općine odgovorio da zadovoljava potrebe našeg otoka te da kada ima mjesta primaju se 

korinici iz drugih općina i gradova koji plaćaju punu cijenu i kojima se ne sufinancira boravak 

od strane Općine Tisno, a Lovre Crvelin je na značio kako bi trebalo još biti tri puta toliko 

štićenika  da bi bilo likvidno.  

Konstatira se da je sjednicu napustio jedan vijećnik.  

Potpredsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ 

i 3 (tri) glasa „protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili 

 

Odluku 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Doma za 

starije osobe Tisno 

 

Točka 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2018.godine 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je kratko naznačio da se svake godine donosi ova odluka 

i da iznosi financiranja ostaju isti kao i ranije samo je drugačji omjer stranaka u Općinskom 

vijeću Općine Tisno. 

Vijećnik Lovre Crvelin je predložio da se ovaj prijedlog Odluke u članku 2.  izmjeni 

na način da se iznos sredstava bude 1 kuna umjesto dosadašnjih 100,00 kuna te da se sukladno 

tome uskladi članak 4. koji određuje visinu naknade za podzastupljeni spol. 

Vijećnici su podržali prijedlog vijećnika Lovre Crvelina. 

Potpredsjednik vijeća je prijedlog Odluke izmijenjen prema prijedlogu vijećnika Lovre 

Crvelina  stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

Odluku 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2018.godine 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti vodova na 

čest.zem.44172 K.O.Jezera radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

Pirovac- Tisno- Jezera  

 

Marijana Pavić je pojasnila da se radi o davanju prava služnosti Vodovodu i odvonji 

d.o.o. Šibenik radi polaganja vodova za sustav kanalizacije u naselju Jezera na nekretnini u 

vlasništvu Općine i bez naknade prema posebnom zakonu, a nekretnina je smještena u ulici 

kod autobusne stanice u Jezerima.  

Predjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

Odluku 

o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti vodova na čest.zem.44172 K.O.Jezera radi 

izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Pirovac- Tisno- Jezera 

 



 

 

 

 

Točka 19. Zamolba  Denia Periša iz Betine za refundaciju potroška vode. 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je podsjetio kako je o problemu navodnjavanja zelenih 

površina na Trgu na moru u Betini bilo riječi tjekom ove sjednice te kazao kako se upravo 

zbog toga vodu za zaljevanje Općini omogućava g. Deni Periš, a potrošnja je doista velika 

obzirom da se ove godine i trg proširivao. 

Vijećnica Jelena Obratov je upozorila da sve to stoji, međutim,  bilo bi prikladnije da 

je uz zamolbu dostavio  račun za mjeece od ovog ljeta, a ne od 10. mjeseca. 

Ivan Klarin, načelnik općine je preložio da se odluka usvoji, uz uvjet da se od g. 

Denija Periša zatraži dodatno obrazloženje.  

Potpredsjednik vijeća stavo je na glasovanje preloženu odluku sa dopunom da g. Deni 

Periš prethodno dostavi dodatno obrazloženje protrošnje vode, a vijećnici su sa 10 (deset) 

glasova „za“ i  1 ( jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili 

 

Odluku 

o usvajanju zamolbe Denia Periša za refundaciju troška vode- Trg na moru u Betini, 

uz uvjet prethodne dostave dodatne dokumentacije kojom pojašnjava zahtjev. 

 

Ovime je iscrpljen dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno stoga je 

potpredsjednik vijeća zaključio sjednicu u 19:15 sati.  

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                           Predsjednik vijeća:                                    

Marijana Pavić, dipl.iur., tajnik, v.r.                                                             Petar Jakovčev,v.r. 

 

 

           

 

 

 

 

 


