Zapisnik sa 6. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
6. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 20.travnja 2018.godine,
petak, s početkom u 17:00 sati u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika i to: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Silvio Šoda, Luka Henjak, Andrea Vlaić, Marin
Mikin, Mario Vodanov i Zoran Bokan.
Svoj izostanak opravdali su vijećnici: Svitlana Berak, Daniel Crvelin, i Lovre Crvelin,
a vijećnik Velimir Reškov najavio da će kratko zakasniti na sjednicu.
Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, 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 i Marijana Pavić,
tajnik općine, dok je Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine opravdao svoj izostanak.
Prije odlučivanja o dnevnom redu predsjednik vijeća je konstatirao da se prijedlog
dnevnog reda dopunjava točkom 29. prijedlogom Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Tisno koji je predložila vijećnica Andrea Vlaić.
Vijećnica Jelena Obratov je uputila prijedloge da se uvrste na dnevni red i to točka
30.Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga Beach baru Vortex i
točka 31. Zahtjev za odobrenje prekoračenja dopuštene razine buke Beach baru Vortex jer ide
turistička sezona po bi zamolila vijećnike da ove zahtjeve uvrste na dnevni red.
Na prijedloge vijećnice Jelene Obratov, Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao
kako s druge strane imam rješenje Ureda državne uprave u Šibensko- kninskoj županiji,
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, kojim se ukida ovo rješenje koje se sada
ponovno traži, stoga je odlučio prijedloge vijećnice Jelene Obratov ne staviti na dnevni red
ove sjednice. Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da je ovo važna stvar da raspravimo te
moli predsjednika vijeća da stavi prijedlog na dnevni red pa neka vijećnici odbiju.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog dnevnog reda sa zaključno 29.
točaka, a vijećnici su za prijedlog dnevnog reda glasovali sa 6 (šest) glasova „za“ i 3 (tri)
„protiv“.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog dnevnog reda za zaključno
točkama 30. i 31., a vijećnici su za prijedloga dnevnog reda glasovali sa 6 (šest) glasova „za“,
1 (jedan) „suzdržan“ i 2 (dva) „protiv“.
Predsjednik vijeća, obzirom na ishod glasovanja o prijedlozima dnevnog reda i dvojbe
kojem ima glede glasovanja, odredio je stanku sjednice do 18:00 sati.
Sjednica je nastavljena u 18:00 sati, te je izvršena ponovna prozivka vijećnika radi
utvrđivanja kvoruma. Predsjednik vijeća je utvrdio da je na sjednici prisutno deset od trinaest
vijećnika jer je pridošao vijećnik Velimir Reškov, te da postoji kvorum za valjano
odlučivanje.
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3
(tri) glasa „protiv“ usvojili

DNEVNI RED
1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Općinskog
vijeća Općine Tisno
2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju vijećničkog mandata te o zamjeniku
vijećnika koji počinje obavljati vijećničku dužnost,
3. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017.godinu
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2017.godinu,
6. Izvješće o trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu
od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.godine,
7. 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 ( 2 kn/m3) u
periodu od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.,
8. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu,
9. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata u uređaja komunalne
infrastrukture za 2018.godinu
10. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godinu,
11. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2018.godinu,
12. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Sporazum o partnerstvu u provedbi
projekta „Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
u Nacionalnom parku Kornati“,
13. prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Tisno,
14. prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave,
15. prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića
„Spužvica“ od roditelja – korisnika usluga,
16. prijedlog Odluke o izmjeni odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta
na području Općine Tisno,
17. prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje,
18. prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake
čest.zem.1255/349 K.O.Tisno,
19. prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora zgrade smještena na
k.č.br.392/2 K.O.Jezera,
20. prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju i drugim
oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno,
21. prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tisno,
22. prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za
izgradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava
odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera- Odvodnja i
vodoopskrba naselja Jezera,
23. prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca
ostvaruju pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti
Bartolomej“ Knin,
24. prijedlog Odluke o pokriću troškova sanacije posljedica požara u stanu u
Betini,

25. prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Spužvica,
26. prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica,
27. prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i
dopuna Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno,
28. prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o
izmjeni Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni točkom
29. prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno koju je predložila vijećnica
Andrea Vlaić te su vijećnici jednoglasno odlučili da se u dnevni red dopuni točkom:
29. prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni točkama 30.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga Beach baru Vortex i točka
31. Zahtjev za odobrenje prekoračenja dopuštene razine buke Beach baru Vortex koje je
predložila vijećnica Jelena Obratov, a vijećnici su glasali sa 5 (pet) glasova „za“, 4 (četiri)
glasa „protiv“ i 1 (jedan) „suzdržani“ glas.
Predsjednik vijeća utvrdio je da prijedlog da se dnevni red dopuni točkama 30. Zahtjev
za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga Beach baru Vortex i točka 31.
Zahtjev za odobrenje prekoračenja dopuštene razine buke Beach baru Vortex, nije usvojen jer
sukladno Poslovniku vijeće odlučuje većinom danih glasova.
Predsjednik vijeća je utvrdio da se točke 30. i 31. odgađaju za slijedeću sjednicu
Općinskog vijeća jer prema čl. 53. Poslovnika predsjednik vijeća dužan staviti prijedlog
odluke na sjednicu Vijeća najkasnije u roku od dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga.
Aktualni sat
Na otvorenom aktualnom satu prva za riječ se javila vijećnica Jelena Obratov, koja je
upitala načelnika općine na temelju koje zakonske ovlasti je ukinuo odluku ovog Općinskog
vijeća iz 2017.godine kojim je dalo Beach baru Vortex, kao suglasnost za rad, a slijedom tog
događaja pokrenuo se kotačić koji se danas pretvorio u veliki kotač gdje se dešava ovo što se
dešava tj. ukinuo je odobrenje za 2017.godinu te na temelju toga obavijestio Ured državne
uprave i sve ostale institucije koje su na temelju toga pitale imaju li suglasnost za rad na što je
načelnik općine nastavio govoriti da nemaju iako je znao da je njegov odluka nezakonita.
Nadalje, vezano za isto pitanje je kazala da ispred sebe ima rješenje Ministarstva turizma koji
poništava rješenje načelnika te se dolazi do toga da Ured državne uprave 13.travnja ukida
rješenje Beach baru Vortex, koji je inače sezonski obrt zato što nema odobrenje za rad od
strane Općine.
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio kako je ukinuo odobrenje Beach baru
Vortex, na što je Ministarstvo turizma ukinulo rješenje Ureda državne uprave i vratilo
postupak na ponovno odlučivanje te je u ponovnom postupku doneseno novo rješenje Ureda
državne uprave, Ureda za gospodarstvo kojim je oduzeto je odobrenje za rad, a na to rješenje
Vortex ima pravo žalbe te kaže da se čeka odluka o žalbi drugostupanjskog tijela, a on je

ukinuo nezakonito odobrenje Općinskog vijeća i nije mu jasno u ovom trenutku, da kada se
već toliko spominje ukidanje odobrenja za 2017.godinu, zašto se onda traži od ovog vijeća
odobrenje za rad 2018.godinu iz čega proizlazi da nije problem što je ukinuto odobrenje za
rad za 2017.godinu, već hoće li ovo Vijeće dati odobrenje za rad za 2018.godinu. Nadalje,
kazao je, kako, ako prejudicira i kaže da za dva mjeseca ovo Općinsko vijeće donese odluku
da daje odobrenje za rad Vortexu, međutim, navodi kako je mnogo razloga zašto on ne dade
suglasnost za rad, pita tko potpisuje izvršni akt prema Uredu državne uprave i prema svima
ostalima da li je to predsjednik vijeća ili načelnik, tj. tko zastupa izvršnu vlast, te je naglasio
vijećnici Obratov i g. Živkoviću kako je on adresa na koju su trebali doći i razgovarati jer se
na ovakav način ništa neće riješiti te dodao da i ako ovo vijeće i sa trinaest glasova izglasa
odobrenje, dok se ne dođe kod njega na razgovor on to neće potpisati.
Na navode načelnika prisutni Mario Živković u ime Vortexa kazao je kao su više puta
dolazili na razgovor kod načelnika, a on ih nije htio primiti, na što mu je Ivan Klarin, načelnik
općine odgovorio da su oni i onako rekli da će raditi bez odobrenja, a on je onda najsretniji,
jer radi Vortex, radi Garden, odnosno radi jedan radi drugi, pa će otići jedan, pa će otići i
drugi te upitao g. Živkovića da što misli da od Gardena nitko ne živi u Tisnom. Ivan Klarin,
načelnik općine je nadalje rekao, kako da što se njega tiče Vortex može raditi doživotno, ali
Garden će otići i neka otiđe, ali onda nije u pitanju jedna obitelj u Tisnom već veliki broj.
Vijećnica Jelena Obratov je konstatirala da je tužno to što načelnik govori unaprijed da
se neće pridržavati odluka Općinskog vijeća i da je mimo Općinskog vijeća njegov ured
mjesto gdje se treba obratiti te se na taj način obezvrijedio sav rad i trud Općinskog vijeća, te
dodala da se jako dobro zna što jednom obrtu znači vrijeme od žalbe do drugostupanjskog
rješenja. Dodala je kako ona isto živi od Gardena i da joj je drago što joj Englezi pune
apartmane, ali kao tišnjanka i vijećnica, ona neće raditi kontra svoga čovjeka u korist nekoga
tko je tu došao kao gost. Dodala je kako ona nema saznanja da se sazvala i jedna i druga
strana pa da se nađe rješenje, naime, sanitarna inspekcija je utvrdila da nije bilo prekoračenja
dopuštene razine buke i da Nick Colgan laže i da njegovi navodi o buci nisu istiniti.
Ivan Klarin, načelnik općine je što se tiče postojećeg objekta Vortexa, pročitao
odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje stoji da predstavničko tijelo određuje
prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom
vozilu, na klupi, šatoru … opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga na javnoj površini, na
prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje jedinice
lokalne samouprave, prostori iz st.1.ovog čl. ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od
postojećeg ugostiteljskog objekta te moraju poštovati Zakon o gradnji, što znači da u slučaju
Vortexa sve sada pada u vodu jer se nisu pridržavali niti jednog članka tog zakona.
Jelena Obratov je rekla da se nisu pridržavali ni prošle godine pa im se dalo odobrenje,
na što je Ivan Klarin rekao, eto vidite, ali sada je došlo do „vraga“ i eto prošle godine je
Vijeće donijelo nezakonitu odluku, na što je Jelena Obratov odgovorila da načelnik
neosnovano optužuje vijećnike za donošenje nezakonite odluke i time vrijeđa vijećnike.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da je vijeće moglo donijeti odluku i da
vijeće donosi odluke u dobroj vjeri, ali u istom trenutku ako nisu zadovoljeni uvjeti drugih
državnih tijela i institucija, odluka vijeća je ništavna te se do sada trebalo naučiti da odluke
vijeća moraju biti usklađene s zakonom višeg reda, te da li je to sve poštovano u konkretnom
slučaju i da li druga strana „proganja“ Vortex, jer nije sve tako bajno jer da je bajno ne bi bilo
osnove da ih druga strana proganja.
Ivan Klarin, načelnik općine je nadalje izložio kako je prošle godine dano odobrenje
Vortexu gdje je trebala biti građevinska dozvola i na zapisnicima sa sjednice od prošle godine

je vrlo dobro stoji da se tražila građevinska dozvola, pa su se proglašavali manifestacijski dani
te je ovo Vijeće više puta izašlo u susret, međutim, Vortex se „zakrvio“ s Gardenom. Dalje je
kazao kako su svi parametri prekršeni i naglasio kako on neće braniti ni jednog ni drugog ali
svi moraju biti svjesni da će Garden otići. On od Gardena nema nikakve koristi, niti ima
apartman, niti goste, nit ide tamo, Općina ima koristi od poreza oko 700.000,00 do 800.000,00
kuna koje plati Garden što je značajan prihod, stoga je na tijelima državne vlasti i na ovom
vijeću da utvrdi kako će se i što će se raditi.
U nastavku je Ivan Klarin, načelnik općine rekao, da će Vortex i onako raditi bez
odobrenja i onda će se Vortex i Garden opet prijavljivati međusobno i to će trajati koju
godinu, a prema njegovoj procjeni Garden će otići slijedeće godine, nakon čega će puno
tišnjanskih obitelji pitati zašto se to dogodilo, a manje jezerskih i betinskih.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako ovo Općinsko vijeće uopće ne vidi
način kako bi pomoglo Vortexu jer oni imaju problem na drugoj razini.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala vezano za akciju Zajednice žena Katarina Zrinski
koja se održala ovog Uskrsa u staračkom domu. Naime, lani se tu istu organizaciju prozivalo
na sva zvona da su došli i podijelili pogače i da ih je slikao novinar bez suglasnosti iako su se
uredno najavili telefonom i tražili odobrenje i to odobrenje dobili, stoga su ove godine
poštivali protokol pa su pismeno uputili mailom zahtjev da mogu podijeliti pogače te nisu
zvali novinara radi dobre volje da ne ispadne da se inate, te je vijećnica Svitlana Berak bila i
osobno u domu zatražiti dopuštenje od ravnateljice, na što je dobila odgovor da ne mogu jer
da se nisu najavili u razumnom roku stoga je zanima da li je ikada viđeno da netko odbija
pomoć tj. donaciju odnosno jednu lijepu gestu da se u domu za starije podijeli tridesetak
pogača odnosno jesu li pogače Zajednice žena Katarina Zrinski nepoželjne i što se tu uopće
događa.
Ivan Klarin, načelnik općine je za događaj od prije godine dana kazao da je Zajednica
žena Katarina Zrinski u jeku političke kampanje ušla u starački dom sa pogačama na kojima
piše HDZ, a pretprošle godine ista udruga je ušla u dječji vrtić u Betini bez ijedne suglasnosti
roditelja i to je centralni HDZ stavio na svoju web stranicu. Istaknuo je kako neće dozvoliti ni
HDZ-u ni SDP-u ni nekom trećem da političke poene skuplja na račun starijih i nemoćnih i
djece te kazao da se može doći u Dom za starije i donijeti 50 pogača ali ne može na njima
stajati naljepnica HDZ-a, a u slučaju dječjeg vrtića u Betini pravobraniteljica za djecu mu je
uputila oštro pismo, stoga pita vijećnicu Jelenu Obratov da što ona radi sedam godina u
lokalnoj politici kada postavlja takva pitanja jer apsolutno nije ništa naučila.
Vijećnica Jelena Obratov zatražila je repliku što je predsjednik vijeća odbio.
Vijećnik Zoran Bokan kazao je kako je komunalno redarstvo već ima jedno mjesec
dana započelo s kontrolom vozila, stoga ga zanima kada će se uvesti red u Betini kod
brodogradilišta, marine Betina i autobusnog stajališta, te istaknuo kako kod brodogradilišta u
dijelu gdje su dobili koncesiju ima mjesta da se uredi parking jer sada se parkiranjem sužava
put i nemoguće je mimoilaženje. Kao drugo pitanje zanimalo ga je što se planira na području
Kapelice koja se nedavno uređivala na zahtjev Mjesnog odbora, jer tu ima dosta zemljišta u
državnom vlasništvu gdje bi se mogao napraviti parking. Treće pitanje se odnosilo na
komunalnu naknadu koja je nedavno povećana, stoga ga zanima njezino korištenje, jer još
uvijek ima ulica koje nisu osvjetljene, naime ljudi plaćaju Općini velike komunalne doprinose
te ga zanima da li Općina uopće radi nešto da im makar javnu rasvjetu dovede do kuće, a
takvih ulica ima i u Betini i u Tisnom, a radi uštede mogli su se iskoristiti i stupovi koji su
zamijenjeni na drugim mjestima gdje je stavljena štedna rasvjeta.

Ivan Klarin, načelnik općine se složio da je komunalno redarstvo započelo ove godine
s kontrolom prometa čak dva mjeseca ranije jer kada bi se, kao ranijih godina počelo u 6.
mjesecu, do tada bi već bio prometni kaos, ali smatra da još nije potrebno agresivnije čistiti
pojedine lokacije. Kazao je kako su na web stranicama Općine objavljene lokacije gdje se za
sada obavlja intenzivniji nadzor kao što su Trg na moru u Betini, početak Istočne i Zapadne
Gomilice u Tisnom, te područje Obale sv. Ivana u Jezerima jer komunalni red je nešto na
čemu Općina inzistira. Istaknuo je problem ljudi koji uređuju i adaptiraju svoje apartmane a
onda u Betini uredno to smeće bace kod škvera. Što se tiče uređenja Kapelice s time se
započelo prošle godine, radi se o dosta velikom području i naglasio kako Betina ima svoje
prioritete u proračunu i na njih treba računati, a u Kapelicu će se i dalje ulagati. Što se tiče
rasvjete za njegova mandata ona je povećana za oko 800 rasvjetnih tijela tj. sada ima oko
2100 rasvjetnih tijela, ali definitivno je svjestan da ima ulica koje nisu osvjetljene od kojih su
neke u planu ove godine, a neke slijedeće godine, od čega su prioritet ulice u Betini koje sve
već godinama povlače kroz proračun kao ulica Jartić, zatim, prioritet je ne u ovoj ali već u
slijedećoj godini i ulica Pod njivice u Jezerima jer spaja dva dijela mjesta te ulice u Tisnom na
Gomilici gdje ima putno objekata, a nemaju rasvjetu. Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je
pozvao načelnik da što se tiče javne rasvjete u ovoj godini prolaz od pravca marine prema
starom selu u Betini postavi par rasvjetnih tijela jer se radi o minimalnom zahvatu.
Vijećnik Zoran Bokan je što se tiče prioriteta u Betini kazao da je uređenje Kapelice
puno veći prioritet nego nastavak uređenja Obale Petra Krešimira IV jer se radi o
funkcionalnosti cijelog prostora.
Ivan Klarin je odgovorio da ne voli na vijeću govoriti o stvarima koje je napravio jer
smatra da je smisao vijeća da govorimo o problemima i stvarima koje je potrebno napraviti,
ali generalno govoreći Betina je bila najzapuštenije mjesto Općine Tisno, koje je preporodio,
gdje su postojali neki prioriteti koji su se sukladno njegovim procjenama i odrađivali,
međutim prioriteti se moraju posložiti i mora se balansirati jer je problema puno.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja stoga je predsjednik vijeća zaključio aktualni sat te
su vijećnici prešli na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Općinskog vijeća
Općine Tisno
Zoran Bokan, član vijeća izabran s liste HDZ-a kazao je kako oporbeni vijećnici
nemaju prijedlog za imenovanje člana mandatne komisije umjesto dosadašnjeg člana Luke
Jakovčeva koji je stavio mandat u mirovanje dok se njihov član ne imenuje u Vijeće za
koncesijska odobrenja.
Vijećnici vladajuće stranke predložili su vijećnicu Andreu Vlaić za člana Mandatne
komisije.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o razrješenju Luke Jakovčeva i izboru Andree Vlaić za člana Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju vijećničkog mandata te o zamjeniku
vijećnika koji počinje obavljati vijećničku dužnost,

Luka Henjak, predsjednik Mandatne komisije izvijestio je vijećnike kako je vijećnik
Luka Jakovčev, izabran s liste HDZ-a dostavio obavijest ovom vijeću kako stavlja svoj
mandat u mirovanje, te se s liste HDZ-a predlaže da ga zamjeni Zoran Bokan. Slijedom
navedenog Mandatna komisija je utvrdila da su ispunjeni zakonski uvjeti za mirovanje
mandata vijećnika Luke Jakovčeva i verifikaciju mandata vijećnika Zorana Bokana.
Nakon izvješća Mandatne komisije i verifikacije mandata vijećnik Zoran Bokan
položio je prisegu.
Točka 3. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Kako primjedbi vijećnika nije bilo tako je predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točke 4.-5. prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017.godinu, prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2017.godinu,
Vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak da se o točkama 4. i 5. raspravlja i odlučuje
zajedno.
Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno kazao da se značajna stavka izvršenja odnosi
na uređenje prometnica ulica i trgova na području Općine Tisno, tj. nastavak uređenja Trga na
moru u Betini koji iznosi se penju i preko 1.000 000,00 kuna, zatim velika investicije su
uređenje Ulice Ante Starčevića u Tisnom, tematskog parka u Jezerima, zatim uređenje Obale
Petra Krešimira IV u Betini te su značajna sredstva utrošena za geodetske elaborate kao
preduvjet da bi se došlo pred sam kraj ishodovanja dozvola za sustav odvodnje PirovacTisno- Jezera. Dodao je kako je značajna stavka uređenje Kino sale u Tisno kao jednog
značajnog društvenog prostora kao i ljetnog kina. Realizacija programa gradnje je iznosila
nešto više od 7.000 000,00 kuna i ona se koristila iz komunalne naknade i komunalnog
doprinosa sukladno zakonu. Što se tiče programa održavanja komunalne infrastrukture tu su
navedena sva ostala održavanja pogotovo javnih površina, javne rasvjete, zelenih površina,
nabave komunalnih oprema, dok su prihodi od komunalne naknade bili oko 2.180 000,00
kuna.
Vijećnik Mario Vodanov je upitao vezano za uređenje trga u Dubravi kod Tisna, da
ako se već napravila projektna dokumentacija kada će se napraviti i trg ili će to samo ostati na
razini obećanja.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je procedura takva da najprije ide
izvedbeno rješenje, pa glavni projekt, pa izvedbeni projekt, a tek nakon glavnog projekta se
traži građevinska dozvola, a procedura ishodovanja građevinske dozvole ako imaš vezu traje 6
mjeseci, a ako nemaš vezu traje 1, 5 godinu stoga se sredstva koja su osigurana za trg u
Dubravi definitivno nalaze u programima i u proračunu, a do sada je potrošen određeni iznos
novca za idejno rješenje i sada se nastavlja dalje. Spomenuo je značajnu investiciju u Dubravi
koja se tiče i Općine i Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik, a radi se o trećoj fazi vodovoda
kroz Dubravu kojim će nove kuće dobiti priključak na vodovodnu mrežu, a time će se i urediti

i ceste u naselju. Općina Tisno je u taj projekt u posljednjih godina uložila 4,2 milijuna kuna
svojih sredstava.
Vijećnica Jelena Obratov je imala pitanja vezano za čl. 5. odnosno za uređenje Kino
sale u Tisnom, naime, iako su oni prvi inicirali da se uredi Kino sala smatra da se potrošilo
puno novca oko 1.000 000,00 kuna plus 500.000,00 kuna za okoliš, stoga pita da li u ovih
potrošenih 1.000 000,00 kuna za uređenje Kino sale spadaju i dodatni radovi na Kino sali
zbog vlage jer ako se uđe u Kino salu vidi se da ima dosta nedostataka od plafona do zidova
koji vlaže i vidi se da je to poprilično nestručno napravljeno, stoga je zanima da li slijedi
sanacija nakon ovih potrošenih 1.000 000,00 kuna, te dalje pita da ako se već uložilo u Kino
salu toliki novac zašto se tamo ne mogu održavati manifestacije poput poklada i sl. jer joj je
apsurdno da se u jednu zgradu uložilo milijun kuna pa se onda uzima u najam šator za
održavanje poklada ispred te zgrade.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da u protekloj godini od uređenja Kino sale
u njoj su se održala 42 događaja i to samo onih koje je organizirala i održala Narodna
knjižnica i čitaonica Tisno, bez ostalih događaja koji su tamo održani i nije mu jasno kako
vijećnica Jelena Obratov nonšalantno kaže kako je bio jedan događaj u godinu dana. Kazao je
kako se u Kino salu uložilo milijun kuna jer se trebalo uložiti milijun kuna jer Kino salu se
saniralo 2005., 2008., 2013.godine, međutim, mora se uzeti u obzir da kino sala pripada u
vlasništvo Općine Tisno od pozornice do balkona, dok dio koji se odnosi na wc-e, ne pripada,
naime, problem u Kino sali se dešava tamo gdje se nije promijenilo krovište a to je prostor
iznad wc-a, stoga se ne može govoriti da je nestručno obavljeno jer nadzorni inženjer je pratio
svaku fazu radova te postoji garancija kvalitete još godinu dana, ali ne može se računati na dio
koji nije uređivan i gdje se nije mogao mijenjati krov. Nadalje, je kazao kako maškara,
žderačine i lokačine u kino Sali više neće biti dok je on načelnik općine te istaknuo kako Kino
sala više neće biti privatna prčija pojedinih ljudi i Kino salu više neće otvarati svatko kako
kome padne na pamet jer Kino sala je društvena prostorija u kojoj je u proteklih godinu dana
bilo 40 društvenih događaja koji su bili iznimno dobro posjećeni.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da je i ona protiv toga da se Kino sala koristi u
privatne svrhe međutim, ne mogu se poklade nazvati lokačinom i žderačinom na što je
načelnik općine odgovorio da kleveće i izvrgava njegove riječi jer je on rekao da se neće
održavati ni maškare, a ni žderačina i lokačina.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1
(jednim) „suzdržanim“ i 2 (dva) glasa „protiv“ usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017.godinu
i
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2017.godinu
Točka 8. – 11. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu, prijedlog I
izmjena i dopuna Programa gradnje objekata u uređaja komunalne infrastrukture za
2018.godinu, prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godinu, prijedlog Programa
javnih potreba u športu za 2018.godinu,

Vijećnici su se jednoglasno složili da o ovim točkama dnevnog reda raspravljaju
zajedno, te da se zbog mogućeg odlaska nekih vijećnika ranije sa sjednice, o ovim točkama
raspravlja prije ostalih koje po redu slijede.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako prve izmjene i dopune Proračuna Općine
Tisno za 2018.godinu nije planirao ovako rano međutim, prvotno predviđeni iznos od 30.000
000,00 kuna se sada penje na 37.305 000,00 kuna iz razloga što je SAFU odobrio 7.000
000,00 kuna plus pdv za drugu fazu odnosno opremanje Prezentacijskog centra tzv. Škrinja
tajni tj. doma u Betini. Pojasnio je kako su Općina Tisno i NP Kornati te Općina Murter
Kornati u jednom zajedničkom projektu za koje se povlače sredstva za uređenje Društvenog
doma u Betini i sada je odobrena nova tranša europskih sredstava u iznosu od 7.200 000,00 kn
+ PDV , a zbog čega dolazi i do ovog novog rebalansa Proračuna što je nužno danas donijeti
jer je Općina Tisno obveznik provedbe javne nabave, te dodao kako je u tom iznosu mnogo
toga, od kompletnog namještaja, opreme multimedije, pozornica i svega ostaloga za cijelu tu
zgradu te kada ovaj rebalans stupi na snagu Općina Tisno će raspisati javnu nabavu. Dalje je
dodao kako je veća stavka koja se predviđa ovim rebalansom i stavka vodovoda u Dubravi za
što se planiralo oko 2.000 000,00 kuna i to 1.000 000,00 kn iz općinskog proračuna, a 1.000
000,00 kn iz naknade za razvoj. Daniela Bilan pročelnica Upravnog odjela za financije i javne
prihode još je dodala kako se iz Proračuna briše iznos koji je bio predviđen za naknadu za
izvlaštenje zemljišta za sustav odvodnje jer se ta naknada pokrila iz naknade za razvoj sustav
odvodnje tj. onih 2 kn/m3 koje se prikupljaju, a ta sredstva će se kasnije nadomiriti iz EU
fondova, što je bilo i prikazano u proračunu na prihodovnoj strani kao EU sredstva, a na
rashodovnoj strani troškovi izvlaštenja zemljišta, a ta cijela stvar se tijekom ove veljače
iskristalizirala s Vodovodom i odvodnjom d.o.o. te je dogovoreno da će se troškovi
izvlaštenja zemljišta financirati iz naknade za razvoj sustava odvodnje i većina zemljišta je
već do sada i plaćena.
Vijećnik Zoran Bokan je postavio pitanje vezano za komunalni doprinos i komunalnu
naknadu na strani prihoda gdje je dodatni iznos 1.140.000,00 kuna pa pita da li je taj iznos
rezultat povećanja komunalne naknade te dodao kako kada se pogledaju stari proračuni vidi se
povećanje stavke za zaposlene pa su 2015.g. rashodi za zaposlene iznosili 3.900.000,00 kuna,
a sada su 6.000.000,00 kuna, a čak 2017.godine je bilo 5.300.000,00 kn. Također su da
zanimali podaci vezano za stavku uređenja igrališta ispred škole u Betini gdje je stavljeno
80.000,00 kuna, a po portalu i novinama je objavljen neki daleko veći iznos koji je njemu
nestvaran za taj prostor koji u principu nije veliki prostor, ujedno ne zna na čiju inicijativu je
došlo do ideje da se tamo nešto uređuje jer djelomično je tamo parking samoposluge, a inače
nije sjajna ideja da se tamo uređuje dječje igralište koje će morati biti ograđeno žicom kao
igralište u Zdračama, smatra da je bolji prostor ispred sadašnjeg vrtića gdje je prostor
parkinga, pa da se s vremenom izmjeste na tu lokaciju i te dvije školske učionice pa da se taj
cijeli prostor arhitektonski objedini, također smatra boljom idejom da se išlo u otkup zemljišta
iza škole pa da se tu napravi igralište nego da se igralište radi ispred škole.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je dio prihoda komunalne naknade
ostvaren povećanjem cijene međutim isto tako imamo 1.140.000,00 kn povećanje
komunalnog doprinosa na ime gradnje trgovačkog centra na ulazu u Jezera što nije bilo
planirano u proračunu i prema izračunu je negdje oko 1.200.000,00 kuna čistog komunalnog
doprinosa koji će se vrlo brzo uliti u blagajnu zbog gradnje trgovačkog centra na ulazu u
Jezera, a radi se o investiciji od koje će Općina dobiti i porez na promet nekretnina i u krajnjoj
liniji biti će zaposleno 28 ljudi. Glede pitanja vezano za iznos plaća načelnik općine je ukazao
da je vijećnik Zoran Bokan ukazao na sumu koja obuhvaća sve zaposlenike, a ne samo

općinsku administraciju, te kazao kako je Općina 2009. godine imala jednu ustanovu i to
vrtić, a danas zna se sve što ima, te je više puta govorio da ako nama ne trebaju Narodna
knjižnica i čitaonica i sve ono što oni organiziraju možemo je onda zatvoriti, također u slučaju
da nam ne treba Muzej betinske drvene brodogradnje koji je postao centar društvenog i
kulturnog života otoka Murtera u posljednje tri godine sa preko 20000 posjetitelja od kada je
otvoren, možemo da isto tako zatvoriti, a ako nam ne treba starački Dom možemo ga
zatvoriti, ako nam ne treba vrtić s jaslicama i cjelodnevnim boravkom koji ranije nismo imali
možemo ga također zatvoriti, ako nam ne trebaju sredstva fondova za projekte za koje Općina
aplicira onda broj djelatnika Općine možemo srezati na tri te na kraju dodao kako je on sedam
godina primao plaću u Saboru, a sada je prima u Općini Tisno i naglasio da se može svašta
govorit, ali otvaranjem ovih ustanova puno se doprinijelo kvaliteti života naših ljudi, ne želi
da se dva mjeseca oslanjamo na turiste, a ostalih desetak mjeseci zaboravljamo na domicilne
stanovnike te on kao načelnik Općine neće tolerirati da općina bude rezervat koji će se otvoriti
01.05., a zatvoriti 30.10. nego želi da naši ljudi žive tu cijelu godinu, aktivno i kvalitetno.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala vezano za uređenje Trga Rudina u Tisnom, naime
vidi se da stavka uređenje prometnica, trgova i ostalih objekata na području Općine Tisno u
iznosu od 200.000,00 kn, a ne zna što tu točno spada odnosno ne zna do kuda se došlo s
uređenjem Trga Rudina jer iz Izvršenja zna da je 100.000,00 kuna potrošeno za projektnu
dokumentaciju, ali još nije održan sastanak Komisije da se odluči o idejnom rješenju, a za
dokumentaciju je potrošen izdašan iznos. Drugo pitanje vijećnice Jelene Obratov se odnosilo
na Plan javnih potreba u kulturi gdje stoji stavka od 300.000,00 kuna za uređenje muzeja
maslinarstva pa je zanima što se to uređuje kada još nemamo muzej maslinarstva. Više
primjedbi i pitanja je imala glede Plana javnih potreba u sportu gdje je zanima smanjenje
iznosa Veslačkom klubu Dupin te drži da obzirom na rezultate koje ostvaruju sredstva smo im
trebali povećavati, a ne smanjivati za 19.000,00 kuna u odnosu na 2017.godinu. Također,
primijetila je kako je MNK Jezera smanjen iznos u odnosu na 2017.godinu za 23.000,00
kuna, a taj klub u svibnju proslavlja 20 godina svog osnutka, jer uvijek je bila tendencija da
se klubovima i kudovima povećava iznos u godini kada slave obljetnicu. Dodala je da ne zna
tko su članovi komisije koji određuju kome će de dodijeliti i kako, ali ima primjedbu, jer
naime na njezin upit generalno joj je rečeno da ta komisija ne dodjeljuje sredstva klubovima
koji su izvan Općine Tisno, smatra da je to bilo potrebno navesti i u odluci, a sve ovo govori
iz razloga jer je osobno bila povrijeđena izjavom koja je bila objavljena na web stranici
Općine Tisno gdje je stajalo da su bili prihvaćeni svi zahtjevi osim zahtjeva ŽKK Vodice,
gdje trenira njezino dijete koje postiže vrlo dobre rezultate, s napomenom da tamo trenira
samo jedno dijete te s napomenom da taj klub nije ništa održao na području Općine Tisno, te
pita da li sufinanciranje vršimo po principu količine djece odnosno broja djece koji trenira ili
po principu uspjeha.
Ivan Klarin, načelnik općine je rekao da će odgovoriti vijećnici Obratov jer njezino
izlaganje sadrži cijeli niz netočnih navoda, prvo će se osvrnuti na navode oko povećanja
komunalne naknade te izgradnju sustava kanalizacije za koje su već ili će biti ishodovane
građevinske dozvole, i za koji smo već uložili jako puno svojih sredstava da bi uopće mogli
doći do europskih sredstava bez kojih ne bi mogli napraviti kanalizacijski sustav i da je to
budućnost bez koje se ne može graditi turizam, a od turizma živi preko 90% stanovništva. Za
Trg Rudina je ostvarena projektna dokumentacija do ishodovanja građevinske dozvole, i u
razgovoru koji je bio prije jedno dva do tri tjedna s arhitektom Lasinovićem, savjetovano mu
je, a o čemu će vrlo brzo napraviti razgovor s predstavnicima Mjesnog odbora Tisno i
komisije koju je imenovao, da se ne kreće s radovima dok se ne izgradi kanalizacijski sustav s

obzirom da će doći do značajnijeg oštećenja ako se prihvati projekt arhitekta Lasinovića, jer
nije sličan Trgu u Betini gdje se stavila kanalizacija ispod samog Trga, ta odluka će se donijeti
vrlo brzo kada budemo 100% sigurni hoćemo li ili nećemo čekati sustav odvodnje, jer je već
dobivena građevinska dozvola za Jezera, a za Tisno se čeka svaki dan i nema zapreke da se
nakon toga ne krene u gradnju, a zna se da je taj dio Tisna u primarnoj mreži. Dodao je da
ako se i ne počne s gradnjom Trga Rudina, ima mjesta gdje će se ta sredstva preusmjeriti, jer
se i do sada uređivala infrastruktura u Općini iako je više puta bio izložen kritici vijećnice
Obratov da lijepe rive nisu budućnost Općine i sl.. Što se tiče muzeja maslinarstva odgovorio
je da je osigurano 300 000,00 kn za projektnu dokumentaciju te se počelo s otkupom postava,
jer se vrlo brzo očekuje građevinska dozvola za zgradu i ne želi doći u situaciju da se ishoduje
građevinska i da se povuku sredstva ili dio sredstava, a da od postava nemamo ništa. Što se
tiče VK Dupina i MNK Jezera izgleda da vijećnica nije dobro pročitala ili svjesno želi
obmanuti javnost jer su oba kluba dobila više sredstava nego što je vijećnica navela, jer nije
gledala manifestacije, a ove godine je podijeljeni su iznosi na redovan rad i manifestacije,
stoga je ove godine Općina Tisno izdvojila više nego prošle godine, što se može utvrditi
usporedbom ugovora od ove i prošle godine, a MNK Jezera su ove godine dobili ukupno
90.000,00 kn. Što se tiče djeteta vijećnice Jelena Obratov, ne može odgovarati za izjave
pojedinih članova povjerenstva i definitivno to nije jednini klub koji nije ostvario sredstva jer
zna za još dvoje koji su se žalili, a ako je dijete uspješan sportaš može ostvariti naknadu u
vidu potpore za sportaše, glazbenike i druge uspješne učenike o čemu je odluka na dnevnom
redu ove sjednice tako da definitivno Općina želi pratiti rad naših mladih talenata. Naime,
smatra da dodjeljivati sredstva klubovima koji nisu registrirani na području Općine Tisno je
pandorina kutija koja bi sutra mogla izazvati jednu lavinu reakcija koju ne zna kako bi
zaustavili.
Vijećnica Jelena Obratov je replicirala te rekla da načelnik pogrešno povezuje
komunalnu naknadu i sustav kanalizacije, jer se iz komunalne naknade ne financira sustav
odvodnje, nadalje, manifestacije i sredstva za rad su odvojene kod KUD-ova, ali kod javnih
potreba u sportu nije odvojeno, te je trebalo jasno odvojiti da se vidi to što govori načelnik.
Slaže se da je pandorina kutija financiranje klubova koji nisu registrirani na području Općine
Tisno, ali zaboravila je maloprije napomenuti kako je onda Karate klub Okit ostvario sredstva,
a drži da sigurno nije registriran na području Općine, na što se kratko nadovezala Marijana
Pavić, tajnik općine, kazavši kako doista ne želi ulaziti u rad povjerenstva i njihove odluke te
nije u zadnje vrijeme u ovoj temi međutim, koliko joj je poznao ne radi se o mjestu
registracije već o tome da se vrši program odnosno rad za potrebe stanovništva na području
ove Općine.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kratko se osvrnuo na upit vijećnika Zorana Bokana
vezano za igralište kod škole u Betini kazavši da to još uvijek ne bi nazvao uređenjem
igrališta već više idejom da se vidi što se može na tom prostoru napraviti, također je izjavio i
primjedbu na dodjelu sredstava za rad udruge Betinska gajeta u iznosu 10.000,00 kuna koja je
već pokrivena pod tradicionalnim regatama u čl. 4. te predlaže da se ta sredstva dodjele
nekom drugom, jer ta udruga ne vodi uredno financijsko poslovanje, a jedni događaj koji oni
organiziraju će se i onako financirati iz proračuna Općine i Turističke zajednice na što je
Daniela Bilan, pročelnica pojasnila da se od svih udruga koji se javljaju na javni poziv traži
dostava kompletne financijske dokumentacije za prethodnu godinu, a koji će biti dostavljen
Općinskom vijeću već na slijedećoj sjednici, međutim, nekoliko udruga nije dostavilo
izvještaje, te će ih se pismeno obavijestit da dostave u protivno im se neće isplatit sredstva, na

što je načelnik općine dodao da tko ne opravda utrošena sredstva da neće više ostvarivati
sredstva od Općine.
Vijećnik Zoran Bokan je vezano za stavku poticajni razvoj maslinarstva dao jedan
prijedlog jer prema njemu utrošenih 125.000,00 kuna za sadnice maslina je bačen novac kad
imamo Modrave gdje se mogu probiti zarasli poljski putovi do maslinika što bi puno značilo i
moglo bi se uraditi u suradnji s Općinom Murter i PP Vransko jezero koji su sigurno
zainteresirani te bi trebalo svakako angažirati i strojeve našeg komunalnog poduzeća koje bi
to zasigurno odradilo jeftinije.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio kako to nisu bačena sredstva jer je uređeno
mnogo novih maslinika te da vijećnik Bokan nije mjerodavan da to govori jer je njemu i
uređenje trga u Betini bio bačen novac, te dodao kako Općina Tisno ima 80 km2 gdje se ne
može riješiti sve s jednim bagerom iako su postignute znatne uštede jer taj bager ide od
Jezera, Tisnog, a prethodno je bio u Dubravi i probija putove od nekoliko kilometara, naime
on jednostavno ne može pobrojiti koliko ima zahtjeva za sanaciju poljskih putova, te se
moraju imati neki okviri i neki prioriteti, na kraju je dodao da bi volio od vijećnika Zorana
Bokana da je čuo pohvalu za uređenje prostora JK Žal te da bi volio da ga je vidio na
otvaranju.
Vijećnik Zoran Bokan je replicirao kazavši da nije on bio protiv uređenju Trga na
moru već je imao konkretne primjedbe glede kanalizacije koja se kasniji i izvela, a što se tiče
putova to je bio samo prijedlog nije se radilo o kritici.
Vijećnica Jelena Obratov je uputila sugestiju glede prozivke načelnika da nisu bili na
događanjima, naime sada Općina ima službenika za informiranje, pa bi bilo protokolarno u
redu da se vijećnicima za neka događanja pošalju pozivi jer ne stignu sve popratiti, naime,
kako vijećnici nisu ni dobili poziv sudjelovati u posjetu Predsjednice Republike Hrvatske, a
kada pozive i dobiju to zna biti i tri dana nakon događaja, te s obzirom na novozaposlenog
djelatnika trebao bi biti i ažurniji po tom pitanju.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3
(tri) glasa „protiv“ usvojili
I izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3
(tri) glasa „protiv“ usvojili
I izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 1
(jednim) „ suzdržanim“ glasom usvojili
PLAN
javnih potreba u kulturi za 2018.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 1
(jednim) „ suzdržanim“ glasom i 2 (dva) glasa „protiv“ usvojili
PROGRAM

javnih potreba u športu za 2018.godinu
Točka 6.-7. Izvješće o trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od
01.01.2017.g. do 31.12.2017.godine, 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 ( 2 kn/m3) u
periodu od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.,
Vijećnica Jelena Oratov je pitala da zašto ova izvješća o naknadi za razvoj se ne
dobivaju za Betinu, na što je načelnik općine odgovorio da je ranije nekoliko puta traženo od
Općine Murter ali da nikada nije dobiven odgovor, te sada to vodi Vodovod i odvodnja d.o.o.
Šibenik, a predsjednik vijeća je kazao da bi to svakako trebalo provjeriti.
Predsjednik vijeća stavio je 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 vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od
01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.
i
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 01.01.2017.g. do
31.12.2017.g.
Točka 12. prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Sporazum o partnerstvu u provedbi
projekta „Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom
parku Kornati“
Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno rekao da je o ovom sporazumu koji je potpisao
prošle godine već dosta rekao kada je obrazlagao rebalans Proračuna, obzirom da će se sada s
ovim sporazumom ići u provedbu moli ovo Općinsko vijeće za njegovo odobrenje.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da zašto ovaj sporazum koji je potpisan
2016.godine nije tada stavljen na Općinsko vijeće tj. zanima je zašto ga sada tek odobravamo,
na što je Daniela Bilan, pročelnica i Ivan Klarin načelnik općine pojasnili da se radi o
sporazumu uvjetnog karaktera, koji je sada u provedbi i koji se daje na odobrenje ovom vijeću
za njegovu provedbu i koji vrijedi uz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 6 (šest) glasova „za“ i 2
(dva) „suzdržana“ glasa ( utvrđuje se privremena ne nazočnost dva vijećnika) usvojili
ODLUKU
o davanju odobrenja na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta
„Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u
Nacionalnom parku Kornati“
Točka 13. prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Tisno,

Ivan Klarin, načelnik općine obrazložio je kako je porez na kuće za odmor jedan od
prihoda Općine te je Općina uložila jako puno sredstava u bazu podataka da ona bude
ažurnija, te je danas izvršenje te stavke značajno u općinskom proračunu, međutim, Porezna
uprava je u ime Općine Tisno do sada naplaćivala taj prihod. Naime, radi se o velikom poslu i
po njegovom mišljenju Porezna uprava nije na kvalitetan način ažurirala te podatke i nije
ovršila one koji nisu plaćali taj porez na vikendice, zbog toga predlaže da izmjenom ove
Odluke o porezima da od 01.01. slijedeće godine porez na vikendice preuzme Općina Tisno
sa svojim djelatnicima. Spomenuo je da Porezna uprava naplati svoju uslugu u visini od 5%
od naplaćenih sredstava što je dosta, stoga smatra da će ovom izmjenom postići dva efekta:
prvi je povećanje ukupne sume na prihodovnoj strani, a drugi je ušteda u iznosu od oko
100.000,00 kn provizije, što je dovoljno za plaću jednog djelatnika.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno
Točka 14. prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave,
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode je kratko
pojasnila da se navedena odluka usklađuje sa novim Zakonom o javnoj nabavi tj. mijenja se
praktički zaglavlje prema novom zakonu, te se predviđa elektronička komunikacija što je i do
sada bio slučaj dok odredbe odluke ostaju u principu iste.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala kako je ona uspoređivala sa tekstom dosadašnje
odluke pa pita zašto je izbačen čl. 4. koji govori o odgovornosti načelnika, te je primijetila da
je čl. 9. nerazumljiv odnosno ne zna da li treba stajati radova ili roba i usluga u procijenjenoj
vrijednosti jednakoj ili većoj od 100.000,00 kuna.
Daniela Bilan je odgovorila da ne zna točno jer nije radila tu odluku već kolega stoga
ako se neka greška potkrala ispraviti će se te će se odluka još jednom pregledati prije objave,
također prekontrolirati će se i članak 4. koji govori o odgovornosti načelnika iako načelnika
ovdje nitko neće amnestirati od odgovornosti.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave uz amandman vijećnice Jelene Obratov da se dopuni prijašnjim čl.4. koji
uređuje odgovornosti načelnika te da se u čl. 9. izvrši ispravak riječi „radova“ sa riječima
„roba i usluga“, a vijećnici su jednoglasno usvojili
PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave, uz dopunu čl. prijašnjim čl.4. koji
uređuje odgovornosti načelnika te da se u
čl. 9. izvrši ispravak riječi „radova“ sa riječima „roba i usluga“
Točka 15. prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića
„Spužvica“ od roditelja – korisnika usluga,
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da se ovom odlukom između ostalog
predviđa da će Općina i dalje sufinancirati dio do ekonomske cijene vrtića roditeljima koji
imaju jedno dijete u vrtiću, a ako istodobno vrtić pohađa još jedno ili više djece onda će
Općina financirati cijenu vrtića u punom iznosu, a uz to oslobađanje odlukom je predviđeno
još nekoliko oslobađanja od plaćanja.

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“
od roditelja- korisnika usluga
Točka 16. prijedlog Odluke o izmjeni odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na
području Općine Tisno,
Ivica Pirjak, pročelnik, je odgovorio da se radi o tehničkoj odluci kojom se broj taksi
mjesta na Istočnoj gomilici povećava sa broja 3 na broj 11.
Vijećnica Jelena Obratov je konstatirala da obzirom na novi zakon da je u redu da se
povećava broj taksi mjesta, te pita što je s taksi dozvolama koje su istekle, a obzirom na novi
zakon, apsurdno je raspisivati poziv ponovno, stoga misli da su se odlukom trebale produžiti
dozvole do donošenja zakona jer ljudi su se našli u jednoj praznini i moraju se upozoriti na tu
situaciju jer oni to ne znaju.
Ivica Pirjak, je odgovorio kako se konzultirao s ministarstvom i sugestija čovjeka u
ministarstvu koji je zadužen za te stvari je da se ne donosi nikakva odluka jer će za tri, četiri
ili najkasnije 10 dana biti donesen novi zakon prema kojem bi onda odluka Općine bila
protivna zakonu u koliko bi je danas donijeli te drži da su taksisti jako dobro upoznati s
situacijom.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području
Općine Tisno
Točka 17. prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje,
Vijećničkih pitanja nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
Točka 18. prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake
čest.zem.1255/349 K.O.Tisno,
Ivan Klarin, načelnik općine je kratko obrazložio da se radi o nekretnini koja vlasnički
i posjedovno glasi na Općinu Tisno, međutim u stvarnom posjedu je jednog tišnjanina koji je
izrazio želju da je kupi od Općine stoga se nekretnina stavlja na prodaju putem javnog
natječaja na kojeg će se vrlo vjerojatno javiti upravo i posjednik koji će onda objedinjavanjem
te čestice i svoje postojeće čestice dobiti dovoljno kvadrata za gradnju. Naime, radi se o 277
m2 koje je sudski vještak procijenio na 1.080,00 kn/m2 , a na ravno na javni natječaj se može
javiti i bilo tko drugi.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala što je dogodilo s nekretninom koja se prodavala
putem javnog natječaja, na što je načelnik općine odgovorio da nije prodana, da je bio

raspisan javni natječaj na koji se javio ponuditelj koji je tražio dugi rok za otplatu
kupoprodajne cijene što nije prihvaćeno te je bio ponovljeni javni natječaj na koji se nitko
nije javio i javni natječaj će se opet ponoviti.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 2
(dva) „suzdržana“ glasa ( utvrđuje se privremena ne nazočnost jednog vijećnika) usvojili
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine
oznake čest.zem.1255/349 K.O. Tisno
Točka 19. prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora zgrade smještena na
k.č.br.392/2 K.O.Jezera,
Ivan Klarin, načelnik općine je kratko obrazložio da se radi o zgradi stare plinare u
Jezerima za koju je Mjesni odbor Jezera uputio zamolbu odnosno potrebu da im se za njihov
rad dodjeli prostor stare plinare u Jezerima, te dodao kako se na tom području gradi i tematski
park te će cijelo to područje biti jedan kompleks.
Vijećnici Jeleni Obratov je nejasna ovakva odluka obzirom da je vijećnik Daniel
Crvelin koji je ujedno i član Mjesnog odbora Jezera izvijestio da se Mjesni odbor Jezera
uopće ne sastaje, niti donosi odluke, niti njegov predsjednik dolazi na sjednice te je ovo
jedinstvena prilika da kada se već prostor dodjeljuje Mjesnom odboru onda da ih se upozori
da rade svoj posao. Dodala je da je tužno i žalosno da na sjednicu vijeća ne dolazi niti jedan
predsjednik mjesnog odbora ako nije ujedno i vijećnik.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su
Točka 20. prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika i drugim oblicima potpore
studentima s područja Općine Tisno,
Ivan Klarin, načelnik općine, uvodno je obrazložio da je pravlinik mjenja u dijelu u kojem se
uređeuje mogućnost dodjele potpore jednokratne ili mjesečne darovtim učenicima na
sportskim, glazbenim i drugim umjetničkim područjima jer na području općine ima dosta
uspješnih sportaša i glazbenika koji ostvaruju značajne uspjehe kao što su osvajanje državnih
provenstva te odlazak na svjetska prvenstva i sl. te bi takva potpora omogućila odnosno
pomogla u odlasku na takva natjecanja stoga se to predviđa ovakvim pravilnikom.
Vijećnicu jeneu Obratov je zanimalo da li o tome odlučuje ista komisija kao i stipendije te
predlaže da s epravilnik može doraditi sa više kriterija. Navodi kako primmjerice imte
situacije nekog tekvado kluba i djete iz nekog mlađeg uzrasta osvoji prvo mjesto, a
sudjelovalo je dvoje djece, pa misli da bi neki kriteriji ipak trebali postojati da se može reći
koje je dijete po kojim kriterijima dobilo, a koje nije jer primjerice grad Šibenik koji ima isto
jako puno talentirane djece je nedavno dodijelio stipendije samo troje djece koji su morali
zadovoljiti jako visoke kriterije.
Ivan Klarin, načelnik općine je potvrdio kako predlaže ove izmjene i dopune pravilnika kao
što predlaže i odlučuje o mnogim drugim pravima i potporama koji se ostvaruju te ne vidi
nikakve razloge za razradama, a na svakom je roditelju prvenstveno da prati svoje dijete,
zajedno sa školom ili sportskom kulturnom i drugom ustanovom i neka se ne brine da se neće
prepoznati oni slučajevi koji ne zaslužuju dobiti potporu.

Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 2
(dva) „suzdržana“ glasa ( utvrđuje se privremena ne nazočnost jednog vijećnika) usvojili
ODLUKU
o davanju na korištenje prostora zgrade smještene na k.č.br.392/2 K.O.Jezera
Točka 21. prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tisno,
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da se radi o odluci koja predstavlja usklađenje s
novim zakonom o gospodarenju otpadom, naime, većina odredbi ove odluke se već i sada
primjenjuje, a sada su dodatno proširene ovlasti komunalnog redarstva.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da je ovo iznimno važna odluka te smatra
da bi Općina Tisno mogla uložiti više sredstava u provedbu nadzora i to makar uz glavne
prometnice.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da su postavljene nadzorne kamere pa
primjerice ne može se ući u Betinu, a da se to ne snimi.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća dalje je dodao da je nekultura odlaganja otpada
poprimila takve razmjere da je stanje očajno, naime, zatrpani smo smećem i stanje je svaki
dan sve gore te predlaže da Općina plati tri djelatnika samo da cijeli dan nadziru gdje tko što
istresao iz kamiona.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da bi zapravo trebalo dati 330 plaća da se
pokrije cijelo područje Općine, naglasio je kako Općina sustavno provodi mjere zbrinjavanja
otpada i na to se troši po njegovom mišljenju i dosta sredstava, ali dok se ne promjeni svijest
ljudi da ne mogu uređivati svoje apartmane, ili ulagati 50.000 do 100.000 eura u svoje kuće, a
kasnije odbačenu keramiku iz svoje kuće bacati tri polja dalje i misliti da gost koji plati taj
apartman 100 eura da neće to smeće vidjeti i to zapamtiti kao jedan doživljaj turističke
destinacije.
Petar Jakovčev je upitao da li se može nekim pravilnikom zatražiti uvid u neku
sanaciju ili adaptaciju na što je načelnik odgovorio da se to može temeljem akta o gradnji, na
što je Petar Jakovčev predložio da se investitora obveže da Općini nešto plati za odlaganje
materijala, na što je Ivan Klarin odgovorio da za to pitanje mjerodavna Odluka o komunalnom
redu te naglasio kakao je posebice u Betini glede odlaganja otpada podijeljeno puno kazni što
je rezultiralo čišćenjem javnih površina što je upravo u Betini i najvidljivije.
Ivica Prijak se referirao da se ovo što je upitao predsjednik vijeća odnosi na faze
gradnje novih objekata te pojasnio da svaka građevinska dozvola sadrži tri do četiri stranice
postupanja s otpadom koji se dogodi u toj adaptaciji, rekonstrukciji i gradnji. Petar Jakovčev
je upitao da tko to kontrolira, na što je Ivica Pirjak rekao da to kontrolira komunalni redar.
Načelnik je dopunio da je izdano more rješenja o kažnjavanju za nepropisno odlaganje
otpada i to posebice u posljednjih 6 mjeseci, ali naglašava kako je teško kontrolirati 80 km2
prostora jer komunalne redare stalno netko zove sad iz Betine, sad iz Dubrave, sad iz Dazline
i stvarno ne zna koliko bi ljudi morali imati za to pokriti da to bude na jednoj razini. Također
je dodao da se radi i o stresnim situacijama npr. primjerice prije neki dan kada je Općina
uklanjala otpad i kamp kućice na ulazu u Betinu, bilo je urlanja i prijetnji pištoljima, a to su
situacije kada policija nekada asistira, a nekada neće pruži asistenciju.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala kako bi se složila s Perom iz osobnog iskustva jer
kada je ona adaptirala kuću u cijeni izvođenja radova je imala i odvoz materijala, međutim,

ako netko želi komunalni redar bi trebao izaći na teren te bi trebalo izmijeniti Odluku o
komunalnom redu te napisati da je ovlašten zatražiti ugovor, račun, bilo što od tog izvođača
kao dokaz da se vidi gdje je odložio otpad i ako ne dokaže da je propisno odložio otpad onda
ga komunalni redar kazni.
Ivan Klarin je odgovorio da je to nemoguć prijedlog, a Ivica Pirjak je dao za primjer
situaciju kada građevinska firma ima svog zemljišta pa jednostavno kaže da oni taj otpad
odlažu kod sebe i vi mu ne možete ništa.
Petar Jakovčev je upitao da zašto komunalni redar ne bi mogao doći kod nekog
izvođača koji adaptira kuću i pitati ga račun da vidi gdje je zadnji put odložio građevinski
otpad.
Ivan Klarin je odgovorio da izjava da komunalni redari na građevinske dozvole ne idu
na teren je suluda i smiješna tj. nakon svake građevinske dozvole ona prvo ide na obračun
komunalnog doprinosa te ide voditelju komunalnog odjela da se izađe na teren provjeriti
kakvo je zemljište i da naplati korištenje javne površine ako je nešto bilo na javnoj površini i
da kao treće izmjeri kuću i utvrdi kvadraturu komunalne naknade s obzirom da je u rješenju
iskazana bruto površina te na kraju provjeravaju u kojoj je fazi završenosti objekt i kada će se
početi fakturirati komunalna naknada stoga je objekt za koji je izdan akt o gradnji barem dva
ili tri puta provjeren od strane komunalnog redarstva.
Petar Jakovčev i Jelena Obratov složili da oni to ne osporavaju ali to nema baš nikakve
veze s ovim što su oni pitali.
Petar Jakovčev je dao primjer toga što je zapravo htio pitati, naime, na Jadranu ne
može ploviti brod da ako ga zaustavi Kapetanija, da na njihovo traženje ne pokaže
odgovarajuću potvrdu gdje je zbrinuo otpad s broda te ako nema kazni se.
Ivica Pirjak je rekao da je osnovni problem to što Općina nema lokaciju za
zbrinjavanje građevinskog otpada da se ljude može uputiti gdje i na kojoj lokaciji se može
odložiti građevinski otpad i to naplatiti te dodao kako je prostornim planom Općine
predviđeno da se lokacija za odlaganje građevinskog otpada nalazi na mjestu gdje se
trenutačno nalazi kamenolom Sarađena d.o.o., tj. u prostoru koncesije društva Sarađen d.o.o.,
na što je Petar Jakovčev, upitao da kako Sarađen d.o.o. može biti koncesionar područja koje je
prostornim planom predviđeno za odlaganje otpada.
Vijećnik Zoran Bokan je ukazao da osim što ne postoji mjesto za odlaganje
građevinskog otpada nema se gdje odložiti tehnički otpad kao televizori, perilice i sl. pa
primjerice on je primoran takav otpad voziti u Zadar.
Ivica Pirjak, smatra da bi se taj problem mogao riješiti aktiviranjem poduzetničke
zone.
Jelena Obratov je primijetila konkretno kod odluke da kade se već stavljaju prekršaji
tj. kazne što je po njoj također dvojbeno jer ako se nema gdje odložiti kako će se kazniti,
međutim, kada se već stavljaju onda bi trebale ići pod prekršaje odredbe, a ne pod prijelazne i
završne odredbe te bi u članku 3. trebalo dodati te prekršajne odredbe, na što je Ivica Pirjak
odgovorio da će prenijeti kolegi koji je pisao ovu odluku.
Vezano za uklanjanje kamp kućica vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo koje su
smještene na privatnom zemljištu koje nije u svrhu kampiranja, ali ako se u kamp kućici drži
nekakav alat ili služi kada su ljudi u polju u zakonu nije našla nekakav temelje prema kojem
bi se uklanjale, a u odluci ne stoji na temelju čega bi se uklanjale stoga ako se uklanjaju takve
kamp kućice zanima je na temelju kojeg zakona. Ivica Pirjak je odgovorio da se uklanjanje
vrši na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji za zahvate u prostoru koji nisu građenje i

koji su točno navedeni, a ovlast za uklanjanje takvih zahvata u prostoru je zakonom od
01.01.2014.g. stavljena u nadležnost komunalnog redarstva.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o mjerama za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Općine Tisno, uz prijedlog da se odredbe o prekršajima se stave pod prekršajne
odredbe, a ne pod prijelazne i završene odredbe, a vijećnici su sa 5 (pet) glasova „za“ i 3 (tri)
„suzdržana“ glasa (utvrđuje se privremena ne nazočnost dva vijećnika) usvojili
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Tisno, uz izmjenu da se odredbe o prekršajima stave
pod prekršajne odredbe, a ne pod prijelazne i završene odredbe
Točka 22. prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za
izgradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih
voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe
aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera- Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera,
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju građevine infrastrukturne
namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera- Odvodnja i
vodoopskrba naselja Jezera,
Točka 23. prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca
ostvaruju pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin,
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca ostvaruju pravo na uslugu boravka
u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin,
Točka 24. prijedlog Odluke o pokriću troškova sanacije posljedica požara u stanu u Betini,
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o pokriću troškova sanacije posljedica požara u stanu u Betini,

Točka 25. prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Spužvica

Vijećnika Zorana Bokana zanimalo je da li je jednaka osnovica za obračun plaće u
vrtiću ista kao u općini, na što je načelnik općine odgovorio da ne zna sad točno na pamet dok
je Daniela Bilan dodala da je teško za usporedbu uzeti radna mjesta u Općini Tisno i vrtiću jer
jednostavno nema identičnih ili sličnih radnih mjesta da bi se mogle plaće usporediti. Zoran
Bokan je kazao da jedanaesti po rangu u Općini ima veću plaću nego ravnateljica vrtića stoga
ga zanima da li je osnovica ista.
Ivan Klarin, načelnik općine se ložio da je bespredmetno razgovarati o opisu
pojedinog radnog mjesta i uspoređivati poslove u općini, domu ili vrtiću te dodao kako su
plaće u našem dječjem vrtiću jednake ili malo veće nego u susjednim gradovima i općinama
te još jednom naglasio kako je nemoguće uspoređivati radna mjesta.
Jelena Obratov je primijetila da ako se već donosi nekoliko odluka koje se tiču vrtića
da bi ravnateljica vrtića trebala ipak biti prisutna.
Ivan Klarin, načelnik općine se složio s ovom opaskom te ovu kritiku javno upućuje i
ravnateljici vrtića i direktorici komunalnog poduzeća, te moli pravnu službu da ih upozori da
na slijedećem vijeću kada budu na dnevnom redu njihove odluke one moraju prisustvovati
sjednici, a pogotovo direktorica komunalnog poduzeća, te da ih upozori na ne pristupanje ovoj
sjednice i ne opravdanje nepristupanja ovoj sjednici.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Spužvica
Točka 26. prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica,
Vijećnika Silvia Šodu zanimalo je vezano za članak 5. gdje stoji pojam samohranog
roditelja, i pojam jednoroditeljske obitelji, te koliko mu je Karlo Klarin predsjednik upravnog
vijeća vrtića pojasnio da je samohrani roditelj je onaj roditelj koji dobiva neku vrstu
alimentacije za to dijete, a jednoroditeljska obitelj je obitelj koja ne dobiva nikakvi prihod, pa
ga zanima zašto je ta jednoroditeljska obitelj, obitelj ostvaruje 9 bodova, a samohrani roditelj
koji ipak ima potporu od nekog ostvaruje 10 bodova, te on predlaže da se to zamjeni što se
tiče bodova.
Vijećnik Karlo Klarin je dodao da je vidio pravilnik ali da iskreno ne zna zašto su
pojedini bodovi tamo.
Načelnik općine je kazao da su sve odluke važne i da vijećnici moraju u cijeloj toj hrpi
papira obratiti pažnju na svaku. Glede gore navedene opaske predlaže da se izjednači broj
bodova samohranih roditelja i jednoroditeljske obitelji.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, prijedlog odluke uz uvjet da se izjednači
broj bodova jednoroditeljske obitelji i samohranih roditelja na 10 bodova, a vijećnici su
jednoglasno usvojili,
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa
djece u Dječji vrtić Spužvica, uz uvjet da se u članku 5. stavak 1. pod rednim brojem 8., opis
kriterija: djeca u jednoroditeljskim obiteljima, u stupcu: broj bodova, broj „9“, zamjeni s
brojem „10“.

Točka 27. prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna
Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno,
Vijećnik Silvio Šoda, koji je ujedno i predsjednik upravnog vijeća Doma za starije, je
obrazložio da se ovim izmjenama pravilnika o radu briše radno mjesto medicinske sestre I.
vrste te ostaje samo radno mjesto medicinske sestre II. vrste, jer se pretpostavlja da prema
sadašnjem i budućem obimu posla neće biti potrebno radno mjesto medicinske sestre I. vrste
za koji se traži viša stručna sprema, također se smanjuje postotni bod koji je na ranijoj sjednici
bio povećan na 23%, sada se vraća na 15% jer ravnateljica smatra da za Dom koji ima toliki
broj štićenika djelatnici ne moraju imat tako veliku plaću što je ona usporedila i preuzela od
jednog doma koji je puno veći
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da sve ono što je prethodno rekao o prisutnosti
na sjednicama općinskog vijeća odnosi se na i na ravnateljicu Doma odnosno svih ostalih
ustanova.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu
Doma za starije osobe Tisno,
Točka 28. prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni
Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako se mijenja Statut knjižnice u jednom
članku gdje su pobrojane ovlasti ravnatelja, a Marijana Pavić se kratko nadovezala, kazavši da
koliko joj je poznato izmjenama se želi olakšati postupanje ravnatelju glede cjenika usluga
knjižnice da ravnatelj ne mora svaki put tražiti suglasnost Općinskog vijeća za izmjenu cijena
za usluge koje se kreću primjerice 5 lipa ili 5 kuna.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni
Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno
Točka 29. prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno ( predlagateljica:
vijećnica Andrea Vlaić).
Uvodno obrazloženje dala je vijećnica Andrea Vlaić koja je predlagateljica Odluke,
koja je kazala kako je prošlo vijeće pričala o savjetu mladih koji bi bilo jedno savjetodavno
tijelo koje bi zagovaralo potrebe i interese savjeta mladih na lokalnom području te misli da bi
takva platforma za mlade ovdje bila korisna, naime, imala je priliku sudjelovati na jednom
seminaru općina gdje je naša općina bila jedna od većih općina koje nemaju osnovan savjet,
stoga ga je potrebno osnovati, te je dodala da se vrlo često zna desiti da se na javni poziv
nitko ne odazove ali naše je da se potrudimo da se odazovu.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da vidjela da je vijećnica Vlaić sudjelovala na
seminaru pa joj je to bilo super jer se sjetila da je na prošlom vijeću govorila o savjetu mladih,
ali htjela je uputiti sugestiju da se često na seminarima ponavljaju isti ljudi, na što je vijećnica
Andrea Vlaić kratko iznijela da je Agencija za mobilnost i programe EU je tražila osobu koja

je predstavnik zakonodavne vlasti tj. koja sjedi u vijeću i dolazi iz većinske stranke. Vijećnica
Jelena Obratov je kazala kako ona pohvaljuje sudjelovanje na ovom seminaru, ali s druge
strane želi reći kako se organizira niz putovanja sa nekakvim svrhama, pa smatra svrsishodim
da se putem općinske stranice uputi poziv zainteresiranim mladim ljudima, jer se dešava da se
na općinskim stranicama često čita da su putovali neki mladi, uvijek isti, a imamo mladih koji
su iz nekih područja kud i kamo informiraniji, međutim iz nekog razloga ne dobiju šansu za
putovanje, na što se nadovezala vijećnica Andrea Vlaić kazavši kako upravo putem ovog
savjeta će mladi biti zastupljeni i mogu se upravo rješavati i ova pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili,
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno
Ovime je iscrpljen dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno stoga je
potpredsjednik vijeća zaključio sjednicu u 21:00 sati.

Zapisnik izradila:
Marijana Pavić, dipl. iur., tajnik,v.r.

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev, v.r.

