
Zapisnik sa 7. sjednice  

Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

 

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 28.svibnja 2018.godine, 

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

Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno osam od trinaest vijećnika i to: Petar 

Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Silvio Šoda, Luka Henjak, Andrea Vlaić, Marin 

Mikin i  Zoran Bokan. Vijećnici: Velimir Reškov, Mario Vodanov, Daniel Crvelin, Lovre 

Crvelin i Svitlana Berak su najavili da će kasniti na sam početak sjednice, ali su svi pridošli 

tijekom sjednice. 

Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. 

Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik 

načelnika općine, Sandra Perina, direktorica Ježinaca d.o.o., Josip Perina, direktor Prisliga 

d.o.o., Kate Šikić Čubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje, Smiljana 

Kovačev v.d. ravnateljice Doma za starije osobe Tisno, Kornelija Barešić, ravnateljica 

Dječjeg vrtića Spužvica, Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno, Nenad Milin, direktor 

TZ mjesta Jezera, Filip Henjak direktor TZ Općine Tisno, Ana Mijat direktorica TZ Betina, 

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.  

Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje predloženi dnevni red,  a vijećnici su 

jednoglasno  usvojili  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna za 2017. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2017.godinu u Proračunu 

za 2018.godinu,  

4. Prijedlog Odluke o preraspodijeli izdataka unutar razdjela za 2017.godinu, 

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2017.godinu, 

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu, 

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 

2017.godinu,  

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., za 

komunalne djelatnosti, za 2017.godinu, 

9. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 

2017.godinu,  

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, Tisno za 

2017.godinu,  

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje za 2017.godinu, 

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno 

za 2017.godinu,  

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe „Tisno“ za 

2017.godinu,  



14. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a  Tisno za 2017.godinu, 

15. Financijski izvještaji sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 

2017.godinu 

16. Financijski izvještaji udruga u kulturi korisnika Proračuna Općine Tisno za 

2017.godinu 

17. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu,  

18. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu, 

19. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu,  

20. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada, 

21. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tisno za 

razdoblje od 2018.godine do 2023.godine, 

22. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora smještenog u k.č.br.13459/7 

K.O. Murter Betina, ustanovi Narodna knjižnica i čitaonica Tisno,  

23. Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i /ili 

životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja ( 

prijedlog vijećnika Lovre Crvelina, Živi zid),  

24. Prijedlog plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.godini na 

području Općine Tisno,  

25. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 

rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) građevine javne i društvene namjene 

predškolska ustanova- dječji vrtić Ribica, 

26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej 

betinske drvene brodogradnje, 

27. Prijedlog o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni 

Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje,  

28. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje, 

29. Zahtjev TZ Općine Tisno za kompenzacijom transfera boravišne pristojbe za 

2017.godinu,  

30. Zahtjev TZ mjesta Jezera za priznavanje troškova boravišne pristojbe (30%JLS) 

2015. i 2016.godine,  

31. Zahtjev TZ Betina  za kompenzaciju,  

32. Zahtjev U.O. Vortex za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga ( 

predlagateljica vijećnica Jelena Obratov, HDZ),  

33. Zahtjev U.O.Vortex za izdavanje odobrenja za prekoračenje dopuštene razine buke 

( predlagateljica vijećnica Jelena Obratov, HDZ).  

 

Nakon što je dnevni red usvojen predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.                                                                   

 

Aktualni sat 

Vijećnik Zoran Bokan upitao je kada će se u mjestu Betina postaviti oglasne ploče i to 

makar na dvije lokacije gdje se građani mogu obavijesti o događajima, a koje su zbog 

renovacije društvenog doma u Betini skinute. Zanimalo ga je hoće li se ozbiljnije pristupiti 

sanaciji rive kod pizzerie Riva nakon ljeta jer drži da je sanirana samo djelomično uz neku 

obavijest da se tamo prolazi na osobnu odgovornost te bi također ispred Treve trebalo popravi 

onaj komad mula tj. da se to u kompletu uredi kako treba.  



Petar Jakovčev u ime TZ  Betina je rekao da TZ Betina radi na pribavljanju oglasnih 

ploča u Betini.  

Ivan Klarin, načelnik općine je dogovorio da je primjedba na mjestu jer kada se 

obnavljala fasada zgrade Prezentacijskog centra u Betini prema strogim pravilima Fonda za 

zaštitu okoliša oglasna ploča se morala skinuti, a novopostavljena fasada ne podržava 

postavljanje oglasne ploče te predlaže da se oglasna ploča postavi negdje kod Turističke 

zajednice. Što se tiče šetnice kod pizzerie Riva u Betini, Općina je u protekla dva mjeseca bila 

u potrazi za izvođačem radova jer naime, radi se o podmorskim radovima koji su vrlo 

zahtjevni stoga je trenutno poduzeta mala sanacija koju je izveo Ježinac d.o.o., jer je u ovo 

doba godine iznimno teško dobiti firmu, naime, zaprimljena je samo jedna ponuda od preko 

240.000,00 kuna što je dosta, stoga je odbijena, a sanacija će se svakako nastojati izvršiti do 

početka ljetne zabrane radova, a ako ne, onda odmah na jesen.  

Vijećnica Jelena Obratov uputila je primjedbu na prostor vile koji je obrastao travom i 

puno je smeća te izgleda katastrofa, te bi tu travu trebalo pokositi i prostor očistiti, iako se ne 

radi o prostoru u vlasništvu Općine jer se tu nalazi naša plaža. Drugo pitanje se odnosilo na 

činjenicu da se uklanjanju kamp kućice na području općine pa pita da li će se isto primijeniti i 

na brodove jer Tisno je postalo odlagalište brodova koji se mogu naći na sve strane kao na 

parkiralištima i zelenim površinama  te s eto pretvori u  nekoliko škverova diljem Tisnoga te 

misli da je to puno potrebnije urediti od kamp kućica koje su ili vidljive ili nevidljive. Treće 

pitanje odnosilo se na najavljene autobuse za Garden jer naime, kroz medije je imala priliku 

pročitati da će Općina Tisno sufinancirati autobuse koji će prevoziti goste Gardena na Prosiku 

pa je zanima koji je interes Općine Tisno obzirom da imamo lokalne obrtnike taksiste, koji 

obavljaju tu djelatnost i itekako žive od toga, a dodatno je otežavajuća okolnost što se mijenja 

zakon i što će svi moći taksirati na području Općine.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče Vile kritika je na mjestu te 

predložio da Ježinac d.o.o. u dogovoru sa TZ Tisno koji uređuje plažu to pokosi i uredi. Što se 

tiče pitanja vezano za kamp kućice odgovorio je da je Općina Tisno općina koja ima nultu 

stopu tolerancije međutim, uvijek se netko provuče ispod radara, netko svjesno netko 

nesvjesno  isto je i sa bespravnom gradnjom i sa brodovima, on osobno prima konstantno 

prijetnje u vezi toga, stoga želi da svi znaju koliko Općina pazi na red, i ne želi se pretvoriti u 

susjedne općine gdje je to katastrofa. Naglasio je kako problem s brodovima imamo u više 

mjesta, ne samo u Tisnom, stoga će Općina određene lokacije rješavati i to postepeno jer se ne 

može riješiti generalno iz razloga što će uvijek biti kamp kućica, bespravne gradnje ili 

brodova, ali ulažu se veliki napori da Općina sliči na jedno uljuđeno mjesto.  

Ivan Klarin je što se tiče pitanja vezano za Garden i taksija kazao da još nije 

dogovoren financijski dio te usluge, ali to se radi iz razloga što se ove godine liberaliziralo 

taksi tržište i ove godine se u Tisnom može očekivati kompletan kaos jer je tržište 

liberalizirano pa se u špici Garden festivala može očekivati 20 taksija iz Šibenik, 30 iz Zadra, 

150 iz Zagreba. Razgovarao je sa taksistima te je zaključeno da nema rješenja jer ako  novi 

zakon ostane na snazi netko iz Općine Tisno može doći taksirati u Zagreb, tako netko iz 

Zagreba može doći taksirati na Garden u Tisno, a  autobusi su zato da ih se eliminira zajedno 

sa komunalnim redarstvom jer više uopće nema dozvola, zakonom su ukinute, a da se ne 

spominje koliko ljudi voze na crno. Naime, sam je svjedočio slučaju da je vidio jednog 

taksista da u polu raspadnutoj karampani, gol do pasa, vozi turiste. dodao je da postoji i 

problem sigurnosti kada turisti iz Barbarelle krenu pješke put Tisna. Koliko je on shvatio 

Garden, raditi će se o četiri autobusa, stoga će i dalje biti posla za taksiste, međutim, obzirom 



na novi zakon ne zna kako ćemo se ovo ljeto uspjeti nositi s kaosom koji nas čeka. Općina će 

taksi stajališta prebaciti kod Colićevog fast fooda ali njih će opet biti svugdje parkiranih.  

Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno ukazao je kod Vile na problem wc-a gdje se 

nalaze tuševi, veš mašine koje rade i koje koristi jedan veliki broj ljudi, međutim, kako je 

turistička preuzela plaćanje vode, račun joj dolazi na preko 10.000,00 kuna potrošene vode, 

naime, tamo se roji znatan broj ljudi koje nitko ne kontrolira stoga apelira na komunalne 

redare i na policiju i da taj problem pokušaju malo sagledati i vide što se dade napraviti, 

naime, turistička plaća to brojilo jer su na njega spojeni tuševi na plaži te bi trebalo postaviti 

kontrolno brojilo na tom satu za te tuševe.  

Sandra Perina, direktorica komunalnog, je dodala da Ježinac d.o.o. i turistička 

održavaju to područje, međutim, svakako bi u tome trebali sudjelovati i korisnici tog prostora.  

Nenad Milin, direktor TZ Jezera, upozorio je na divlje kampere u Koromašnoj luci u 

Jezerima, radi kojih je već dva puta zvao policiju te bi se svakako trebalo uključiti komunalno 

redarstvo. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je svjestan tog problema i da je 

komunalno redarstvo naručilo table zabrane kampiranja koje će se postavit po uvalama u 

Općini, međutim, bespravno kampiranje nije u nadležnosti komunalnog redarstva već u 

nadležnosti turističke inspekcije, naime prošle godine se također imao problem s nelegalnim 

kampiranjem pogotovo na južnim uvalama otoka za što je doslovno došao odgovor turističke 

inspekcije koja je kazala da je do 15.srpnja na drugom kraju županije i da ne može doći nego 

će doći tek iza 15.srpnja u ovaj dio županije stoga smatra da bi bilo dobro da predstavnici 

turističkih zajednica šalju dopise ministarstvu da se zakon izmjeni i da se ovlast kontrole 

bespravnog kampiranja prebaci na komunalno redarstvo. 

Vijećnik Silvio Šoda je upitao prisutnog Zvonimira Čorkala, predsjednika DVD- a 

Tisno vezano za najave da će DVD piliti stabla  dvadesetak metara od kuća da bi se napravio 

zaštitni pojas od požara stoga ga čisto zanima nešto o tome te je ujedno podsjetio da je na 

ranijoj sjednici vijeća zatražio informaciju da mu se dostavi koje su točke prijedloga mjesnog 

odbora Tisno prihvaćene u proračunu općine. Načelnik općine je odgovorio da postoji 

problem borova i da se to rješava u nekoliko navrata, a generalna akcija će biti u 6. mjesecu i 

ona se tiče poljskih putova. Što se tiče pitanja MO Tisno  što je od njihovih prijedloga ušlo u 

proračun kazao je da  nije zaboravio na  to pitanje međutim, pročelnica Upravnog odjela za 

financije je u zadnje vrijeme upala u veliku javnu nabavu stoga nije stigla odgovoriti na to 

pitanje. 

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao kako Općina Tisno nema strategiju razvoja turizma, 

nema nikakvih dugoročnih planova i ciljeva koji bi trebali postizati, naime, stvari se rade 

stihijski, a ne strukturirano, pa ga zanima može li Barbarella i ruski hotel s pet zvjezdica 

koegzistirati u isto vrijeme jer  naravno da ne može funkcionirati zajedno i da li Tisno može 

preživjeti samo od Rusa, odgovor je da ne može. Nadalje, nakon što se nakon mjesec dana 

vratio u Tisno i išao prema Murteru te je na ulazu u Jezera vidio da se gradi građevina koja 

izgleda sterilno i neatraktivno vizualno na jednom idiličnom mjestu i misli da je stavljati 

jednu takvu zgradu tamo nepametno te bi se buduće malo više moglo razmišljati prije nego 

što se rade gluposti to je zato što se radi stihijski, a ne strukturirano. Također naveo je primjer 

plaže koja se radi prema Betini, naime, nasipa se plaža pa odmah cesta, a mogao se staviti red 

drvoreda, pa pločnik, te zapravo želi ukazati da se malo razmišlja kada se radi, a ne da se radi 

stihijski.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da svaki puta podrži raspravu vijećnika 

Lovre Crvelina međutim ovaj put je promašio jer naime Općina ima strategiju razvoja turizma 



do 2021. godine koju vijećnik Lovre Crvelin očito nije pročitao, a koja se temelji na 

dokumentu koji je donesen 2011.g. i koji će se donijeti 2021.g. Što se tiče izgradnje 

trgovačkog centra Tommy na ulazu u Jezera odgovorio je da u situaciji kada imamo jedan 

dućan koji ima monopol na cijelom otoku, koji u vrijeme turističke sezone dere kupce i koji je 

što se tiče kvalitete trgovačke prakse na nuli i koji ne plaća svoje djelatnike, dobivamo veliki 

trgovački centar na najbenignijoj lokaciji na otoku da naši ljudi koji se bave turizmom, 

ugostiteljstvom ili prosječne obitelji ne moraju odlaziti u Vodice ili dalje u kupnju te je 

njegova namjera da se što više toga ima na svom otoku, da ne zaboravi činjenicu da je općina 

zaradila dosta na komunalnom doprinosu. Također je upitao vijećnika Lovru Crvelina da li je 

bio ljeti u jednom od postojećih dućana i čekao u redu sa turistima po 45 minuta da plati jedan 

sladoled. Što se tiče Betine i plaže ne zna gdje je vijećnik Lovre Crvelin to vidio što navodi.  

Vijećnik Lovre Crvelin je replicirao da se tom gradnjom uništava vizualni izgled 

lokacije i da se na taj način jednostavno može sve betonizirati.  

Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno je pojasnio da je prije tri mjeseca donesena 

Strategija razvoja turizma Šibensko- kninske županije gdje su tri ključne točke nautički 

turizam, obiteljski turizam i održivi razvoj na cijelom ovom području, a TZ Općine Tisno je 

poslala dopunu  da se u te točke uvrsti festivalski turizam. 

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine 

Tisno, stoje je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 6.  sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točke 11., 26., 27., 28.,  Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje za 2017.godinu, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne 

ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje, prijedlog o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje, prijedlog 

odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i naknadama 

zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje, 

 

Predsjednik vijeća je predložio da vijeće uvaži zamolbu Kate Šikić Čubrić, 

ravnateljice Muzeja Betinske drvene brodogradnje da se raspravlja o točkama 11., 26., 27., i 

28.,  dnevnog reda jer zbog obiteljskih razloga mora napustiti sjednicu ranije, a vijećnici su 

prijedlog jednoglasno usvojili. 

Kate Šikić Čubrić je uvodno obrazložila da je registriranih posjetitelja muzeja bilo 

4657, održao se veliki broj radionica na kojima je sudjelovao 731 osoba te dodala da Muzej 

radi svašta i u tome sudjeluje dosta ljudi te po njezinom mišljenju muzej dobro radi. Navela je 

kako su prihodi poslovanja bili 517.000,00 kuna od čega su sami uprihodili 135.000,00 kuna 

od prodaje ulaznica i suvenira, imali su 500.000,00 kuna rashoda, bilo je većih ulaganja u 

signalizaciju te su postavljene table kod rotora na Kapeli,  izradili su promo materijale u 

obliku videa, te u obliku raznih letaka, publikacija i drugih promo materijala i u ovoj godini se 

pokazalo da ima već 30% više dolazaka nego godinu prije i dodala na kraju kako se redovito 

prijavljuju na natječaje koji se njih tiču. 



Ivan Klarin, načelnik općine je dodao da se odlukom o stavljanju van snage Odluke o 

osnivanju Muzeja betinske drvene brodogradnje, kuća maslina odvaja kao zasebna pravna 

osoba, a Kate Šikić Čubrić je pojasnila da se statut mijenja radi proširenja djelatnosti Muzeja 

na turističke djelatnosti. Načelnik općine je ujedno iskoristio priliku da čestita Muzeju na 

osvojenoj nagradi najboljeg europskog muzeja godine. 

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li se izmjenom odluke o plaćama koeficijenti 

smanjuju ili povećavaju te pita da li su ta radna mjesta bila i do sada predviđena. Kate Šikić 

Čubrić je odgovorila da su radna mjesta ostala ista ali se povećao koeficijent za voditelja 

marketinga i kustosa da bi došli na donju razinu kustoskih plaća na razini države, što znači da 

sadašnja plaća od 4.500,00 kuna neto, dok su prosječne u državi od 5.500,00 – 6.000,00 kuna 

te bi s novim koeficijentima plaća kustosa bila 5.100,00 kn. Za usporedbu je dala ilustraciju 

da je u Muzeju betinske drvene brodogradnje stalno zaposlenih dvoje, a osvojio je nagradu u 

konkurenciji sa Design muzejom iz Londona koji ima 200 zaposlenih, stoga kada usporedi rad 

samo dvoje ljudi koji su rade po potrebi i do 9 sati navečer te subotom i nedjeljom drži da 

njihov rad ipak vrijedi malo više. 

Vijećnica Jelena Obratov uputila čestitke na trudu i radu međutim, kao član općinskog 

vijeća svoju zadaću shvaća kao netko tko ipak mora preispitivati financijske aspekte 

cjelokupnog rada Općine pa tako i Muzeja jer iduća točka dnevnog reda je izvješće o 

izvršenju proračuna gdje ima 7 milijuna kuna minusa u poslovanju Općine koja financira 

Muzej jer ne želi doći u situaciju da vam za pet godina Općina to ne može dati te dodala da je 

ono sobno pomagala kod županijskog ureda za pomorstvo oko izlaganja gajeta te je uvijek 

spremna pomoći. Kate Šikić Čubrić je onda predložila da vijećnica Jelena Obratov pomogne 

da muzej dobije više novca od županije jer je za ovu godinu dodijelio samo 4.000,00 kuna.  

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje za 2017.godinu, 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje, 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Muzeja 

betinske drvene brodogradnje 

i 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika 

Muzeja betinske drvene brodogradnje 

 

Točka 2.- 7. prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna za 2017. godinu, prijedlog 

Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2017.godinu u Proračunu za 2018.godinu, 

prijedlog Odluke o preraspodijeli izdataka unutar razdjela za 2017.godinu,prijedlog Izvješća 

o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2017.godinu, prijedlog Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu, prijedlog Izvješća o izvršenju Programa 

socijalnih potreba Općine Tisno za 2017.godinu,  

 



Predsjednik vijeća predložio je da se o ovim točkama dnevnog reda raspravlja zajedno 

dok će se o njima glasati odvojen a vijećnici su prijedlog usvojili jednoglasno. 

  Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije se ispričala da zbog 

zdravstvenog stanja neće dati obrazloženje stoga je obrazloženje ovih točaka dnevnog reda 

dao načelnik općine.  

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako tijekom 2017.godine nije bilo korištenja sredstava 

proračunske zalihe nije bio danih jamstava, te se u tom razdoblju Općina nije zaduživala što je  

čini jednom od tri jedinice lokalne samouprave u županiji koja se nije zadužila za projekte. 

Dalje je kazao kako su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 20.305.260,00 kuna što ako se 

podjeli s brojem stanovnika vidi se koliko kuna prihoda imamo po stanovniku, te dodao da se 

u 2017.godine, kao i u svakoj pred izbornoj godini, trošilo više sredstava nego u 2018.godini, 

ali vidljivo je da Općina i 2014., i 2015., i 2016. te vjerojatno i 2018.g. ostvaruje višak 

prihoda koji se kompenziraju sa 2017.godinom. Istaknuo je da od kada je on došao na vlast, sa 

svojim suradnicima i vijećnicima prvog, drugog i trećeg saziva, u komunalnu infrastrukturu 

uložili prema gruboj procijeni oko 270 milijuna kuna i to bez sustava odvodnje koji je sam 

malo manje od 300 milijuna kuna, a koja sredstva su povučena iz EU fondova, što od Nip-a i 

Svjetske banke što od proračunskih korisnika, što od fonda, a što od viška prihoda. Naglasio 

je kako će se i ove godine ostvariti znatne investicije u javnom prostoru te dodao da naravno 

da se 2017.g. potrošilo više zbog izbora, ali i naravno da će se nastaviti ulagati u 

infrastrukturu jer ako ćemo se baviti turizmom moramo shvatiti da je komunalna 

infrastruktura dio toga, te dodao da iako bi vijećnica Obratov željela da se Općina uruši, tek 

će vidjeti prihode u 2018.g. kao komunalni doprinos ili porez na promet nekretnina. Posebno 

je naglasio da je Općina Tisno do danas podmirila sve dospjele obveze prema dobavljačima u 

2017.godini te niti jedna ustanova niti jedna udruga nije ostala bez ijedne  kune. Usporedbe 

radi u gradu Šibeniku, tete u vrtiću, ako do 20 u mjesecu prime plaću, a grad je zadužen 80 % 

izvornog proračuna, ali vijećnica Jelena Obratov je protiv njega podnijela prijavu 

Ministarstvu financija koje je Općinu dobro iscipelarilo 3-4 mjeseca i upropastilo ljeto svima, 

a on to izvješće drži uokvireno. Vijećnica Jelena Obratov je kazala da ona isto drži to izvješće 

uokvireno da se vidi kako se lako potroši 30 milijuna kuna za zemljište koje se dobije na 

poklon i bilo bi tragično da se kraj tih 30 potrošenih milijuna Općina još i zaduži. Dodala je 

kako je veseli da je porez prirezu na dohodak ostvaren u približno istom ili nešto čak 

uvećanom iznosu u odnosu na 2016.g., a ako se pogledaju ostali porezi oni više bilježe pad te 

kraj 30 milijuna kuna, minus od 7 milijuna kuna izgleda žalostan bez obzira od kojeg načina 

poslovanja dolazi. Pojasnila je da se u raspodjeli lijepo kaže da će se 4 milijuna kuna pokriti 

iz prihoda iz 2018.godine stoga je načelnikova predizborna kampanja poprilično koštala i 

dobro je što je to priznao jer do sada je govorio da je razlog minusa to što nisu pristigla 

sredstva iz državnog proračuna i sl.  te je načelnik time potvrdio da se radi od kampanje do 

kampanje jer se trenutno u Općini ne radi ništa. Zanima je od čega će se u 2018.godini pokriti 

taj manjak tj. od čega će se ostvariti uvećani prihod koji to može pokriti, nadalje je zanima 

kroz proračun se navodi nekakvo sufinanciranje fasada pa je zanima kome se to sufinanciralo 

tj. zar nije taj projekt završen do kraja, zatim je zanima povećanje ostalih rashoda za 

zaposlene u iznosu 114 %, te pita za MO Jezera, za koji zna da se nije sastao u protekloj 

godini osim zbog repetitora, na što je potrošio 19.000,00 kuna i pita tko je taj tko potpisuje 

odluku što će se financirati iz tih novaca obzirom da se Mjesni odbor Jezera ne sastaje.  

 Ivan Klarin je pokazao dokumentaciju za građevinsku dozvolu za novu plažu na Jazini 

koja će koštati oko 15 milijuna kuna, pa će novci od Jazine ići preko puta brda u uređenje 

plaže na Jazini, stoga više jednostavno ne može slušati i odgovarati na njezine prozivke da se 



ništa u Općini ne radi, naime, neka pogleda samo najave Općine Murter Kornati da su dobili 

građevinsku dozvolu za vrtić koji će graditi 2020. godine dok s druge strane Općina Tisno je 

dobila građevinsku i za devet mjeseci je izgradila vrtiće bez kune uloženih sredstava i to u 6. 

mjesecu bio tehnički pregled, a u 9. mjesecu djeca ušla u vrtić i onda mu ona imputira da se 

ništa ne radi na području Općine Tisno. 

Vijećnica Jelena Obratov je precizirala da je rekla da će se ubuduće raditi svake četiri 

godine, a što se tiče vrtića to nije istina jer se i ona načekala vrtića, također ne može se reći da 

će se 15 milijuna kuna potrošiti na projekt plaže kada se iz proračuna vidi da ih nema i daj 

bože da plažu uspijemo financirati preko nekih fondova jer inače Općina nema novaca za tu 

plažu jer se u slijedećoj godini mora planirati 4 milijuna kuna viška prihoda da bi se pokrio 

minus iz 2017.godine. 

Ivan Klarin je odgovorio da što se tiče vrtića nikada nije mislio da će pohvaliti Josu 

Stegića, ali hoće jer je on sagradio vrtić u Betini, naglasio da je  ova Općina riješila zemljište 

ishodovala građevinsku i bez  jedne kune učešća sagradila vrtić u Tisnom,  a grad Vodice sada 

diže 19 milijuna kuna kredita da napravi vrtić, stoga on neće ovdje šutjeti i trpjeti njezine 

neistine. Upitao je vijećnicu Jelenu Obratov da li je vidjela da je Općina dobila građevinsku 

dozvolu za dječji vrtić u Jezerima. Vijećnica Jelena Obratov je glede vrtića u Jezerima  upitala 

da kako građevinska kad vrtić nije u proračunu na što je Daniela Bilan odgovorila da to ne 

mora biti u ovoj godini jer od kada se dobije građevinska rok je dvije godine za gradnju. 

Načelnik općine je dodao da dokumentacije nije u proračunu jer je plaćena u prošloj godini, a 

što se tiče MO Jezera ne zna na što su potrošili 19.000,00 kuna i neka to pita njih. Daniela 

Bilan je kazala da je svaki račun ovjeren od strane predsjednika Mjesnog odbora i misli da se 

tu radilo o  manifestacijama tijekom ljeta zajedno sa turističkom zajednicom, što s tiče fasada 

pojasnila je kako se radi o projektu iz prethodnih godina iz 2016.g. i radi se o manjem dijelu 

koji je još ostao.  

Vijećnik Zoran Bokan je konstatirao kako se svake godine proračun svede na 25 

milijuna prihoda 15-16 milijuna kuna rashoda što je smješno jer ne zna odakle tolika brojka i 

gdje se to može dokazati, dalje je dodao da je načelnik 100 puta tvrdio da su sredstva od 

Jazine oročena, a iz proračuna se to ne vidi, i smatra smiješnim tvrditi da će se od tih 

sredstava financirati plaža u Tisnom. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da mu neće o tome govoriti vijećnik koji je 

bio protiv uređenja glavnog trga u Betini na što je Zoran Bokan replicirao da on nije bio 

protiv uređenja već da je imao neke primjedbe. Podsjetio je da Općina vodi investicije koje se 

ne vide u njezinom proračunu kao kompletno uređenje društvenog doma u Betini za kojeg je 

svima poznato u kojem je stanju bio, a sada se provodi javna nabava za opremanje 

Prezentacijskog centra u vrijednosti 9 milijuna kuna gdje se vodi investicija preko 

nacionalnog parka i EU fondova, ili plaža Banj od preko 5 milijuna kuna koja se vodila preko 

Hrvatskih cesta, šetnica od 2 milijuna kuna koja se vodila preko NIP-a ili vrtić koji se vodio 

preko Eiba. 

Vijećnik Zoran Bokan je replicirao da to sigurno nije 270 milijuna kuna to je možda 

120 milijuna kuna. 

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

(pet) glasova „protiv“ usvojili   

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna za 2017. godinu, 

 



 

 

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

(pet) glasova „protiv“ usvojili 

 

ODLUKU 

o raspodjeli financijskog rezultata za 2017.godinu u Proračunu za 2018.godinu, 

 

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

(pet) glasova „protiv“ usvojili 

 

ODLUKU 

o preraspodijeli izdataka unutar razdjela za 2017.godinu, 

 

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

(četiri) „suzdržana“ glasa usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o izvršenju  Plana javnih potreba u kulturi za 2017.godinu,  

 

 

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

(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu,  

 

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

(četiri) „suzdržana“ glasa usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno  

za 2017.godinu, 

 

Konstatira se da je prilikom glasovanja o ovim točkama dnevnog reda bio privremeno 

nenazočan jedan vijećnik.  

 

Točka 8. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., za 

komunalne djelatnosti za 2017.godinu, 

 

Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o., obrazložila je da je iz izvješća vidljivo da 

dugotrajna imovina iznosi 2 milijuna kuna, prihodi 2.303000,00 kuna od kupaca se 

potraživalo 1.400000,00 kuna, a velikim dijelom to je bila Općina, zatim obveze od 

financijskih leasinga koje Ježinac ima uglavnom za kamione, temeljni kapital je 1.350 000,00 

kn, a Ježinac je u 2017.g. ostvario dobit od bruto 57.725,00 kn što kada se odbije porez iznosi 

5.775,00 kuna.  

Vijećnicu Jelenu Obratov zanima što spada u trošak vanjskih usluga u iznosu 1.386 

000,00 kn na što je Sandra Perina odgovorila da najveći iznos od oko 700.000,00 kuna se 



odnosi na trošak odlaganja na Bikarcu. Vijećnica Jelena Obratov zaprimila je da u buduće u 

izvješću bude naveden broj zaposlenih kao što to ima većina ustanova.  

Ivan Klarin, načelnik općine je nadodao da se formirala građevinska grupa koja je od 

velike pomoći te se pokušava ići u smjeru da se za neke infrastrukturne zahvate kao što je 

groblje u Jezerima više ne uzimaju druge građevinske tvrtke da se pokuša fokusirati na 

Ježinac što se do sada pokazalo dosta uspješno. 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., za 

komunalne djelatnosti za 2017.godinu 

 

Točka 9. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 

2017.godinu,  

 

Uvodnu riječ o izvješću dao je Josip Perina direktor Prislige d.o.o., koji je kazao da je 

dobit ove godine negdje oko 416.000,00 kuna što je bolje nego prošle godine, a rade svašta 

kao i Muzej betinske drvene brodogradnje. 

Vijećnica Jelena Obratov je uputila sugestiju da kada već rade svašta da barem prije 

01.04. pokose travu na što je Josip Perina odgovorio da su se kosilice tek sada servisirale i da 

su do sada bili građevinski radovi. 

Ivan Klarin, načelnik općine je pohvalio Prisligu d.o.o. za njezino poslovanje obzirom 

da se radi o firmi u većinskom vlasništvu Općine, pogotovo kada se uzme u obzir da se radi o 

kampu koji se temelji na infrastrukturi iz 70- tih i 80- tih godina prošlog stoljeća. 

Vijećnicu Jelenu Obratov zanimale su kućice koje se nalaze s lijeve strane od Prislige, 

na što je Joško Perina odgovorio da se tereni od Prislige  iznajmljuju za držanje mobilnih 

kućica. Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li se tereni iznajmljuju putem javnog 

natječaja na što je Joško Perina odgovorio da se iznajmljuju putem interesanata na zahtjev te 

još ima prostora za dvije mobilne kuće. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanja, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ 

i 1 (jedan) „suzdržan“ glas ( utvrđeno je da je privremeno nenazočan jedan vijećnik) usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno 

za 2017.godinu, 

 

Točka 10. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, Tisno za 

2017.godinu,  

 

Kornelija Barešić, ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica na početku je pozdravila 

prisutne pojasnila kako se vrtić dijelom financira iz proračuna Općine, a dijelom od 

participacije roditelja, plaće djelatnika financiraju Općina Tisno i Općina Murter- Kornati po 

dogovoru, dok se svi ostali troškovi, hrana, režije, održavanje zgrada ustanova mora 

financirati sama od onog što dobiva od roditelja, nadalje je kazala kakao je više prihoda 

očekivala od participacije roditelja, ali dešava se da su djeca tijekom godine bolesna te imaju 

pravo na povrat participacije. Naglasila je da je najbitnije da se ustanova držala proračuna i da 

ga nije prešla te se potrošilo i manje od planiranoga. 



Ivan Klarin je podsjetio da je na prošloj sjednici donesena odluka da roditelji za drugo 

i svako slijedeće dijete ne će plaćati participaciju što će premostiti Općina, a također obzirom 

na pronatalitetnu politiku Općine uložiti će se i u sam rad dječjeg vrtića primjerice od 

slijedeće pedagoške godine u Betini se uvodi cjelodnevni  boravak za što postoji veliki 

interes.  

Vijećnika Lovru Crvelina zanimalo je odakle su kupuje hrana za vrtić, na što je 

ravnateljica odgovorila da se zatraže tri ponude, a ona na sebe preuzima rizik da to bude 

najkvalitetnija hrana što zna biti i malo skuplje, ali smatra da će radije uštedjeti na našem 

drugom nego na hrani. 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, Tisno za 

2017.godinu, 

 

Točka 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno 

za 2017.godinu,  

 

Izvješće o radu i financijsko izvješće kratko je obrazložio Ivan Klarin, načelnik općine 

jer je ravnateljica Silvija Ćurić zbog bolesti nije mogla prisustvovati sjednici. Kazao je kako 

su ukupni prihodi ustanove 614.000,00 kuna dok broj aktivnosti i događaja koji je naveden u 

samom izvješću i dosta kvalitetno obrazložen kao što su brojna događanja primjerice u 

Baganelovici, od Općine Tisno ostvaren je iznos od 445.000,00 kuna od ministarstva je 

ostvareno 37.000,00 kuna, od Šibensko- kninske županije 3.000,00 kuna te prihodi od 

članarina iznose 6.730.00 kuna.  

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće ustanove Narodna knjižnica i čitaonica 

Tisno za 2017.godinu 

 

Točka 13. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe „Tisno“ za 

2017.godinu,  

 

Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljica, pozdravila je sve prisutne te kazala da je u prošloj 

godini ostvareno 1.600 000,00 kuna prihoda poslovanja, rashodi su bili 1.420 000,00 kuna te 

je ostvareno 45.000,00 kuna viška prihoda koji su ostavljeni za sanaciju zgrade.  

Vijećnica Jelena Obratov je primijetila da je priloženo izvješće o radu, a da nema 

financijskog izvještaja na što je utvrđeno da financijski izvještaj nije ni zaprimljen stoga je 

predsjednik vijeća predložio da se ovo izvješće odgodi za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća 

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

 

ZAKLJUČAK  

o  odgodi Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Dom za starije osobe „Tisno“ za 

2017.godinu, za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 14. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a  Tisno za 2017.godinu, 

 



Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno izvijestio je da je u prošloj godini bilo 

zaposleno za stalno dva profesionalna vatrogasca, te su četiri mjeseca odrađena sa šest 

sezonaca, bilo je 95 vatrogasnih od toga 93 u Šibensko- kninskoj županiji te dodatne 93 

intervencije za potrebe lokalne samouprave, prihodi od Općine Tisno su 936.000,00 kn od 

toga 510.000,00 kn za redovan rad, a preostalim sredstvima zatvorena je financijska 

konstrukcija za vozilo koje je isplaćeno u cijelosti, prihodi od Vatrogasne zajednice Šibensko- 

kninske županije su 95.000,00 kuna  a radi se o sredstvima koje su proslijedili od države za 

sezonce, prihodi od DUZS i Vatrogasne zajednice Šibensko- kninske županije za opremu 

iznose 76.000,00 kuna, vlastitih prihoda od pružanja usluga ostvarili su u iznosu od 

112.000,00 kuna te prihodi od donacija iznose 58.000,00 kn, 1.279000,00 kn je ukupnih 

prihoda te je na računu na kraju godine ostalo 7.300,00 kuna. 

Ivan Klarin je kazao kako je Općina Tisno u prošloj godini prebacila 1.000 000,00 

vatrogascima i to je povijesno najveći iznos koji je dan vatrogascima od Općine, što je 

povezano s kupnjom novog vozila čije se financiranje odvijalo kroz dvije godine. Smatra da je 

dužan vijećnicima reći ovdje nešto što nije dobro i što ne zna kako će završiti te se nada da 

dogovori kreću u nekom smjeru i da se nada da će do ljeta završiti, naime do prije jedno 4-5 

godina Općina Murter Kornati sufinancirala je DVD Tisno i onda su osnovali svoj DVD 

protiv čega Općina Tisno nije imala ništa, međutim, s vremenom je došlo do toga da je 

operativna sposobnost DVD-a Murter nikakva jer nemaju adekvatno vozilo, da vozila koja 

imaju nisu registrirana nisu mobilna i nisu prošla ateste te nemaju niti jednog jedinog 

dobrovoljnog vatrogasca, pa proizlazi da je Općina Tisno sa 936.000,00 kuna financirala 

protupožarno zaštitu susjedne općine. Pojasnio je da znači da je netko osnovao dvd fiktivno 

da ne plaća protupožarnu zaštitu drugom dvd-u, pa onda DVD Tisno 30% operativno djeluje 

na području te Općine, a to plaćamo svi mi koji živimo u Općini Tisno. On je na prošloj 

skupštini dao da se to promjeni i kako čuje to je u procesu, međutim, ako se ne potpiše 

sporazum o sufinanciranju on će kao nadređeni zabraniti djelovanje DVD-a Tisno na području 

susjedne općine osim u slučaju ugroženosti ljudi i imovine jer je ovo bezobrazluk.  

Vijećnik Zoran Bokan se složio da osnivanje DVD-a Murter nije bila dobra ideja te ga 

zanima koja još djelovanja ima DVD Tisno na području Općine Murter Kornati na što je 

Zvonimir Čorkalo dogovorio da se radi o osiguranje različitih događaja poput maškara i 

slično.  

Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li postoji mogućnost da se ispostavi račun na što 

je Zvonimir Čorkalo rekao da svaki dvd koji dođe pomoći gasiti požar može ispostaviti račun, 

međutim, to se ne radi već se radi o kolegijalnosti jer čak i nisu problem događaji poput 

osiguranje maškara već same intervencije na koje se mora ići. 

Ivan Klarin je kazao da bi onda primjerice mogao donijeti odluku da ne financira DVD 

Tisno tj. daje otprilike samo 100.000,00 kuna  gdje je zaposleno dva dobrovoljca, a vozilo 

može recimo prodati i što bi onda bilo da se desi požar negdje u Murteru izgorilo bi sve dok bi 

došli vatrogasci iz Šibenika ili Vodica.  

Daniela Bilan je upitala kao onda Općina Murter udovoljava zakonskoj obvezi na što 

je načelnik općine dogovorio da nikako te da proizlazi da se iz naših plaća  pet godina izdvaja 

za sufinanciranje vatrogasnih intervencija u Murteru. 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a  Tisno za 2017.godinu, 

 



Točka 15. i 16. financijski izvještaji sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 

2017.godinu, financijski izvještaji udruga u kulturi korisnika Proračuna Općine Tisno za 

2017.godinu 

 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća, upitao je vijećnike da li imaju nekih primjedbi na 

financijska izvješća udruga. 

Vijećnicu Jelenu Obratov zanima da ako je nekoj udruzi dodijeljeno 5.000,00 kuna i 

oni u ovom izvješću kažu da su potrošili 4.000,00 kuna na što je načelnik općine odgovorio da 

onda to izvješće ne treba prihvatiti.  

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

pojasnila da se od prošle godine s udrugama potpisuje ugovor koji obvezuje jednu i drugu 

stranu, i to je tako po zakonu i uredbi te su zapriječene kazne za načelnika ako ne zatraži 

opravdanje sredstava. Kazala je kako o tim izvještajima ima samo rezime i vidi da je velika 

većina udruga postupila ispravno međutim, kod nekih postoje nedostaci primjerice Vaterpolo 

klub je dobio 25.000,00 kuna, a po računima je opravdao 16.000,00 kuna te bi u takvim 

slučajevima ili trebalo uskratiti sredstva dodijeljena za ovu godinu ili zatražiti povrat, ili 

primjerice Lovačko društvo kamenjarka koje je dobilo 15.000,00 kuna, a opravdali su 

4.200,00 kn, MNK Jezera razlika je mala za nekakvih 500,00 kuna, VK Brodograditelj razlika 

je 2.700,00 kuna, VK Dupin 144.00000 kn dobili, a prema računima su opravdali 132.000,00 

kuna, MNK Kalafat je dobio 3.000,00 kuna, a nije opravdao ništa, kod KUD Hartić je razlika 

negdje 20 tak tisuća kuna te smatra da bi svakako trebalo dati još jedan rok da se ta sredstva 

opravdaju. Vijećnica Jelena Obratov se složila da vijeće ne treba prihvatiti izvješća onih 

udruga koje nisu opravdale sredstva.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predložio je da se usvoje financijska izvješća 

udruga korisnika proračuna izuzev Vaterpolo kluba, LD kamenjarka, MNK Jezera, VK 

Brodograditelj, VK Dupin, MNK Kalafat Betina i KUD Hartić, čija se izvješća ne prihvaćaju 

već se pozivaju da u roku do 30 dana dostave ispravljena i dopunjena financijska izvješća u 

protivnom će ima se obustaviti daljnje isplate.  

Ivan Klarin, načelnik općine je upozorio da u tom slučaju dvoje djelatnika u tim 

udrugama tj. u Dupinu i Hartiću neće dobiti plaću cijelo ljeto tj. do slijedeće sjednice vijeća 

stoga neka se pazi što se izglasava. 

Predsjednik vijeća stoga je stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

                                                         ZAKLJUČAK  

da se usvoje financijska izvješća udruga korisnika proračuna, a da se ne usvoje 

financijska izvješća Vaterpolo kluba, LD kamenjarka, MNK Jezera, VK Brodograditelj, VK 

Dupin, MNK Kalafat Betina i KUD Hartić već da se financijska izvješća nadopunjena i 

ispravljena dostave  Općini Tisno u roku od 30 dana, a ako u roku od 30 dana ne dostave 

tražena izvješća Općinsko vijeće Općine Tisno razmatrati će mogućnost obustave isplate 

sredstava dodijeljenih  za 2018.godinu 

 

Točka 17. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu,  

 

Izvješće je podnio Nenad Milin direktor TZ mjesta Jezera koji je kazao kako je TZ 

Jezera otprilike kao i svake godine uprihodovala oko 787.226,00 kuna čiste boravišne 

pristojbe koja ide za kompenzaciju turističke infrastrukture i ostalih uvjeta za poboljšanje 

boravka gostiju te je još u 1. mjesecu poslao sve da se ta kompenzacija izvrši obzirom na 



2017.godinu  i ona je u okviru od 30% koje treba Općini Tisno uplatiti svake godine. Kazao je 

da je na zadnjem turističkom vijeću dogovoreno da će od sada pa na ubuduće TZ Jezera 

uplatiti svih 30% Općini Tisno koja će se onda brinuti o turističkoj infrastrukturi i ostalim 

stvarima. 

  Petra Jakovčeva, predsjednika vijeća zanimalo je koliko boravišne pristojbe još nisu 

uspjeli naplatiti, na što je Nenad Milin odgovorio da se radi od oko 40.000,00 kuna  s time da 

je jedan veliki dužnik postojeći- nepostojeći hotel Sey, te nešto malo duga ima kod privatnog 

smještaja. 

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

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu 

 

Točka 18. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu, 

 

Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno je pojasnio kako je u 2017.godini ukupno 

naplaćeno boravišne pristojbe 794.228,00 kuna te je sve raspoređeno prema financijskom 

planu kojeg su usvojila tijela turističke zajednice. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je upitao što su poduzeli radi naplate 48.000,00 

kuna dugovanja na što je Filip Henjak odgovorio da se na 31.12. svake godine dugovanja 

šalju na Carinsku upravu koja provodi postupak prisilne naplate koji ide nešto sporije i tek su 

na 2016.godini.  

Vijećnica Jelena Obratov je istaknula kakao daleko najdetaljnije i najpreciznije 

izvješće podnese Ana Mijat iz TZ Betine stoga moli da tako učini i TZ Tisno. Dalje je kazala 

da joj je daleko iznenađujuće da usprkos festivalskom turizmu i dva hotela još uvijek Tisno ne 

uspijeva preteći Jezera, stoga smatra da Tisno treba napraviti jedan iskorak u koliko ne misli 

se bazirati isključivo na festivalskom turizmu kojemu treba naći alternativu. Ujedno moli da 

se program kulturnog ljeta  ne objavi tamo negdje 1.7. te da se na stranicama turističke ne 

reklamira samo festivalski turizam jer ima ljudi koji  ne primaju festivalske goste te zamolila 

da kada su već prisutni svi direktori turističkih zajednica apelira na njih da povedu računa da 

se program ne ponavlja pa da isti izvođač nastupa u sva tri mjesta stoga neka se njih troje tj. 

četvero uzevši Šimu iz Murtera sjednu i dogovore da imaju malo raznovrsniji program. 

Filip Henjak je odgovorio da brojke ne lažu i da je ipak Tisno prvo po naplati 

boravišne pristojbe. Petar Jakovčev, predsjednik vijeća se podsjetio da je prije boravišna 

pristojba u Tisnom iznosila oko 200.000,00 kuna te dodao da je festivalski turizma značajno 

povisio boravišnu pristojbu u Tisnom. Nadalje Filip Henjak je glede kulturnog ljeta odgovorio 

da se prošle godine malo odužilo predstavljanje kulturnog ljeta jer je čekao Narodnu knjižnicu 

i čitaonicu Tisno dok će ove godine to ipak biti znatno ranije te sutra ima sastanak s 

Narodnom knjižnicom u vezi kulturnog ljeta i oko 10.6. će biti na stranicama. 

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

 

ZAKLJUČAK 

Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu 

 

Točka 19. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu,  

 



Ana Mijat, direktorica TZ Betina izvijestila je kako je u 2017.godini naplaćeno 

751.606,00 kuna te ima dugovanje od 45.000,00 kuna te su poduzete sve zakonske obveze u 

vezi naplate i veći dio se naplatio početkom godine.  

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

 

ZAKLJUČAK 

Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu, 

 

Točka 20. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada 

 

            Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. je pojasnila da se ovom odlukom predviđa 

stupanje na snagu cjenika, ne određenog datuma kako je to bilo ranije rečeno već najkasnije 

do tog datuma.   

           Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici 

su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada 

 

Točka 21. prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tisno za 

razdoblje od 2018.godine do 2023.godine, 

 

Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je pojasnio vijećnicima kakao je 

prijedlog plana gospodarenja otpadom za narednih pet godina izrađen te je stavljen na web 

stranicu Općine Tisno na javni uvid te su obavljene zakonske obveze dobivanja suglasnosti od 

javno pravnih tijela, te je kao takav usuglašen sa novim zakonom o gospodarenju otpadom. 

Vijećnika Lovru Crvelina je kazao kako se treba provesti kampanja kojom bi se 

probudila svijest građana da se trebaju odgovorno ponašati prema otpadu.  

Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je odgovorio da plan gospodarenja 

otpadom osim tehničkih ima i edukativni element prema kojem bi se trebalo imati kampanje 

tijekom cijele godine u kategorijama od vrtića, škola do građanstva.  

Vijećnika Zorana Bokana je zanimalo što se konkretno Planom predviđa u vezi 

pretovarne stanice, na što je Sandra Perina odgovorila da ona sutra ide na sastanak u Bikarac 

jer navodno će ta pretovarna stanica profunkcionirati.  

Miljenko Meštrov je pojasnio da je pretovarna stanica projekt Bikarca koji udaljenijim 

dijelovima županije kao mi, omogućuje da se ne ide na Bikarac odnosno da se uštedi na 

kilometraži te je nadalje pojasnio kako se odvojeno prikupljanje otpada planira na tzv. 

kućnom pragu te zelenim otocima kao i reciklažnom dvorištu. 

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

 

ODLUKU 

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tisno za razdoblje od 2018.godine 

do 2023.godine 

 



Točka 22. prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora smještenog u k.č.br.13459/7 

K.O. Murter Betina, ustanovi Narodna knjižnica i čitaonica Tisno,  

 

Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio kako se dio prostora obnovljenog doma u 

Betini odnosno Prezentacijskog centra daje na korištenje Narodnoj knjižnici i čitaonici Tisno  

tj. onaj dio koji nije dan parkovima na korištenje, a sve sukladno tome kao su se svi kulturni 

domovi kao što je obnovljena kino sala u Tisnom i Baganelovica stavili pod kapu Narodne 

knjižnice.  

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da gdje je onda dobio prostor KUD Zora na što 

je načelnik općine odgovorio u potkrovlju.   

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je dodatno pojasnio da je u prostoru počeo vladati 

nered i da se svi napucavaju u stilu nismo mi stoga treba staviti pod jednu upravu da se zna 

red.  

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

 

ODLUKU 

o davanju na korištenje prostora smještenog u k.č.br.13459/7 K.O. Murter Betina, ustanovi 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, 

 

Točka 23. prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i /ili 

životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja ( prijedlog 

vijećnika Lovre Crvelina, Živi zid),  

 

Vijećnik Lovre Crvelin, predlagatelj odluke je obrazložio da se radi o sljedećem 

naime, hrana je nešto što svaki dan konzumiramo i u svijetu se pokušava progurati neka 

teorija da je planet  premali i da je Zemlja sve napučenija i da te ljude treba nekako nahraniti, 

zato se predlažu kao rješenje genetski modificirani organizmi koji mogu preživljavati u razno 

raznim uvjetima kada ih se pošprica sa otrovima koje proizvodi ista tvrtka napravi to da može 

samo njihovo sjeme uspijevati i ako bi mi dopustili da se takvo sjeme raširi u okoliš dovodi se 

u opasnost naše tradicionalno sjeme koje više ne može uspijevati na toj zemlji nakon što se 

tretira sredstvima za genetski modificiranu hranu i to je jedan vid monopola, a onaj koji 

kontrolira hranu kontrolira države, a onaj tko kontrolira energiju kontrolira kontinente 

Njegova vizija Općine je ekološki razvoj, a zdrava voda i zemlja su ono što mi imamo i što 

moramo zaštiti te brendirati Općinu Tisno kao eko friendly općinu stoga smatra da zabrana 

genetski modificiranog sjemena i organizama ide ka tome.  

Vijećnica Jelena Obratov je upitala koje bi bilo tijelo koje će kontrolirati to, na što je 

Lovre Crvelin odgovorio da se mora osmisliti neko tijelo koje će to kontrolirati odnosno da 

država mora to kontrolirati. Dodao je da ovom odlukom želi mijenjati svijest ljudi da čuvaju 

tradicionalno sjeme i da žive zdravo stoga se ne radi o odluci tehničke naravi već o odluci 

kojom se nešto brendira. 

Marijana Pavić, tajnik Općine je dodala kako treba ispraviti članak 3. Odluke odnosno 

prijelazne i završne odredbe gdje treba stajati da odluka stupa na nagu osmog dana od dan 

objave i onda se ona primjenjuje na svakog na području općine. 

Vijećnika Silvia Šodu je zanimalo tko će ovdašnjim poljoprivrednicima osigurati 

sjeme koje je GMO free jer ispada da je Općina Tisno GMO free, a svi dućani recimo u 

Vodicama drže GMO sjeme. Lovre Crvelin je odgovorio da se mora raditi na tome da se 



umrežavaju ljudi koji imaju tradicionalno sjeme i kada se sprovede sve što misli moći će se u 

Općini kupiti hrana koja je proizvedena tu lokalno. 

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

 

ODLUKU 

o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i /ili životinja za koje je izdano 

dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja 

 

Točka 24. prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.godini na području Općine 

Tisno,  

 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kratko pojasnio da se radi o odluci u svrhu 

pripreme za požarne sezonu 2018.g.  te da je iz odluke vidljivo o čemu se točno radi.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ 

i 1 (jednim) „suzdržanim“ usvojili 

 

PLAN 

operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.godini na području Općine Tisno 

 

Točka 25. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 

rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) građevine javne i društvene namjene predškolska 

ustanova- dječji vrtić Ribica, 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kao je Općina Tisno kao investitor ishodovala 

građevinsku dozvolu za dogradnju novog vrtića u Jezerima te je ovo tehničko pitanje jer je 

komunalni doprinos prihod jedinice lokalne samouprave pa da Općina sama sebi ne plaća 

komunalni doprinos oslobađamo se od plaćanja komunalnog doprinosa. 

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

 

ODLUKU 

o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju (dogradnju i 

nadogradnju) građevine javne i društvene namjene predškolska ustanova- dječji vrtić Ribica 

 

 

Točka 29. Zahtjev TZ Općine Tisno za kompenzacijom transfera boravišne pristojbe za 

2017.godinu,  

 

Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno je izvijestio kako je u 2017.g. iznos 30% 

boravišne pristojbe iznosio 238.300,00 kuna ta sredstva su potrošena na turističku i 

komunalnu infrastrukturu 125.800,00 kuna i na manifestacije 120.200,00 kuna, a sve priloge i 

račune  za računovodstvo je dostavio. 

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

 

 



ODLUKU 

o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice Općine Tisno za kompenzacijom transfera 

boravišne pristojbe za 2017.godine  

 

Točka 30. Zahtjev TZ mjesta Jezera za priznavanje troškova boravišne pristojbe (30%JLS) 

2015. i 2016.godine,  

 

Nenad Milin je izvijestio da je to trebalo biti zajedno sa zahtjevom za kompenzacijom 

za 2017.godinu koje je uplaćena prema  obvezama za prošlu godinu TZ Jezera je potrošila 

prema kompenzaciji odnosno prema dogovoru sve tri turističke zajednice sa Općinom  

međutim, TZ Jezera je za 2016.godinu potrošila za turističku infrastrukturu i ostale troškove 

koje inače kompenzira više od tih 30% 80.000,00 kuna stoga traži da joj se tih 80.000,00 kuna 

što je TZ Jezera više dala da se eventualno za ovu godinu smanji za taj iznos.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je upitao da kako se ovdje može uopće razgovarati o 

kompenzaciji boravišne pristojbe za 2015.g. i 2016.godinu, a sada je 2018.g. na što se Ivan 

Klarin, načelnik općine složio da se vrlo teško nešto može raditi retroaktivno. 

Nenad Milin je kazao da ima ovdje papri o tome što je on napravio u zadnjih 10 

godina od 2002. godine do 2010.godine, gdje stoji koliko su točno obvezni trošiti što znači da 

u tih 30% na turistički infrastrukturu i ine stvari u tih 10 godina TZ Jezera platila 1.715 

132,00 kune što znači da su prije trošili puno više nego druge turističke zajednice na 

kompletnu turistički infrastrukturu Jezera što jako dobro zna i Ivan Klarin koji je tada bio 

predsjednik Mjesnog odbora Jezera.  

Ivan Klarin se nadovezao i kazao da može potvrditi da je TZ Jezera pogotovo u tom 

razdoblju ulagala u turističku infrastrukturu mjesta i to značajna sredstva i da je Nenad Milin 

radio osobno na parkovima kada Ježinac d.o.o. još nije bio ni u primisli te čistio plaže i ostalo, 

a on kao tadašnji predsjednik Mjesnog odbora je direktni svjedok tome, međutim, on mora 

znati njegovo mišljenje što se tiče retroaktivnosti te je naglasio kako je revizija konstatirala da 

ne priznaje te troškove i svaki puta stave primjedbu na to i svaki se puta s time suočavamo ali 

to prolazi u Vodicama, prolazi u Trogiru i drugdje samo ne zna do kada. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici sa  12 (dvanaest) „suzdržanih“ 

glasova i 1 (jednim) glasom „protiv“ nisu usvojili Zahtjev TZ mjesta Jezera za priznavanje 

troškova boravišne pristojbe (30%JLS) 2015. i 2016.godine.   

 

Točka 31. Zahtjev TZ Betina  za kompenzaciju,  

 

Petar Jakovčev kao predsjednik TZ Betina je naveo kao je u zahtjevu vidljiva malo 

detaljnija razrada gdje je boravišna pristojba potrošena. 

Kako vijećničkih pitanja nije bio predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici 

su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o usvajanju zahtjeva Turističke zajednice mjesta Betina 

za kompenzacijom duga na ime transfera 30% boravišne pristojbe za 2017.godinu 

 

 

 

 



Točka 32. Zahtjev U.O. Vortex za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga ( 

predlagateljica vijećnica Jelena Obratov, HDZ),  

 

Vijećnica Jelena Obratov je prije rasprave htjela naznačiti da je U.O. Vortex dana 

21.05.2018.g. podnio zahtjev Općini Tisno za proglašenje manifestacijskih dana jer ova dva 

postavljena zahtjeva nemaju smisla ako se ne proglase manifestacijski dani od 15.06.- 15.09. 

te dodala kako se na osnovu proglašenih manifestacijskih dana izdaje  suglasnost za rad U.O. 

Vortex.  

Ivan Klarin, načelnik općine je izvijestio kakao je Općina Tisno od ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja zatražila i dobila nešto što se zove mišljenje o postavljanju 

kioska na privatnom zemljištu i odobravanja rada sukladno istom koje je glasi: „ Građenje na 

javnoj površini i na zemljištu u privatnom vlasništvu nije moguće jer se radi o površinama 

koje su u različitom planerskom i pravnom režimu tj. prema odredbama članka 16. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu, odlukom o komunalnom redu može se utvrđivati svako pitanje 

vezano za javne površine pa se kiosk na javnoj površini može graditi bez građevinske dozvole 

i glavnog projekta u skladu s odlukama nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema 

propisu koje uređuje komunalno gospodarstvo, a da građenje kioska na zemljištu u privatnom 

vlasništvu potrebna je građevinska dozvola.“ Stoga ja naglasio da ga smo interesira da li 

U.O.Vortex ima građevinsku dozvolu.  

Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da zahtjev U.O.Vortex nije dobro proučen jer 

oni traže suglasnost za rad na klupama te da se proglase manifestacijski  dani što je prema 

zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i za što je potrebna suglasnost predstavničkog tijela  i s 

obzirom kada već rade na klupama traže da ime se odobri prekoračenje razine buke, te dodala 

da se ne radi o postavljanju kioska. 

Ivan Klarin, načelnik općine je postavio pitanje Jeleni Obratov kao predlagateljici 

odluke da li je U.O.Vortex  rad na klupama  ili noćni klub, na što je Jelena Obratov 

odgovorila da u svom rješenju o obavljanju ugostiteljske djelatnosti imaju i rad na klupama.  

Ivan Klarin, načelnik općine je još jednom ponovio pitanje vijećnici Jeleni Obratov da 

li je U.O. Vortex obrt na klupama ili noćni klub na što je Jelena Obratov ponovila da njihovo 

rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti sadrži više djelatnosti od kojih je i rad na 

klupama i da ona ne ulazi u to koju će oni djelatnost obavljati već ulazi samo u to zato što je 

suglasnost tražena.  

Ivan Klarin je ustrajao u odgovoru na pitanje da li je Vortex obrt na klupama ili noćni 

klub te je iznio slučaj iz Splita gdje je udruga ugostitelja uputila pritužbu Gradu Splitu  da je 

pružanje  ugostiteljskih usluga tijekom manifestacija nezakonito i potencijalna korupcija te još 

jednom postavlja pitanje da li se radi o obrtu na klupama ili noćnom klubu što je jako bitna i 

presuđujuća činjenica da bi ovo Općinsko vijeće moglo odlučiti, a predlagatelj odluke mu to 

nije odgovorio iako je tri puta postavio pitanje. 

Nadalje, Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako se mora osvrnuti na situaciju g. 

Živkovića i njegovih izjava u medijima u proteklih dva mjeseca koji je kazao da nikada nije 

bio u uredu načelnika i da ga je on na hodniku izbacio vani, jer naime, u njegovom uredu 

postoji kamera koja je uredno brojila koliko su oni puta bili kod njega. Dalje je rekao kako je 

ova Općina dala dozvolu U.O. Vortex 2011. ili 2012 godine, a 2014.godine U.O. Vorterx je 

bez suglasnosti ovog Općinskog vijeća dobio dozvolu za noćni klub, ova Općina dala je 

Vortexu dozvolu o radnom vremenu koju je zloupotrijebio bezbroj puta i na bezbroj načina te 

su još rekli neistinu da niti jedan drugi ugostiteljski obrt oko Gardena više ne postoji i neće 

poslovati što također nije točno jer poslovati će Esperanza koja je do sada poslovala kao i 



novi obrti obziroma da neki stari obrti nisu ispunjavali uvjete i kršili su odluke isto kao što i 

Vortex krši.  

Vijećnica Jelena Obratov je replicirala da je Općinskom vijeću odnosno Općini Tisno 

došao prijedlog za rad na klupama za radno vrijeme od 07:00-12:00 sati i za prekoračenje 

buke tj. Vortex traži suglasnost za rad na klupama, a u njihovom rješenju pod djelatnosti stoji 

rad na klupama uz ostale djelatnosti i Općinsko vijeće ne bi trebalo ulaziti u to što će se raditi 

jer postoje službe, inspekcije i razna tijela koje će i nakon odobrenja Općinsko vijeća izaći na 

teren i gospodi Živković utvrditi da li rade sukladno zakonu.  

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da do ove rasprave uopće ne bi dolazilo da Nick nema 

problem sa Žikom i vijeće bi dalo Žiki dozvolu da radi, oni bi radili i bilo bi sve ok, međutim 

dodao je da mi moramo odlučiti kakvi turizam želimo razvijati, naime, i on ide na festival i 

super mu je tamo i želi da se festivalski turizam nastavi ali istaknuo je kako Barbarellas i Rus 

neće moću funkcionirati i koegzistirati i ako se želi zadržati festivalski turizam u Tisnom 

trebamo ga zadržati tamo na toj lokaciji i to je to. Drži da englezima partijanerima ne smeta 

buka te problem nije buka, zapravo ono što želi reći je da moramo dugoročno gledati kako će 

se razvijati turizam, jer festivali se odvijaju po cijeloj obali Hrvatske te sa ili bez čovjeka koji 

je pokrenuo Garden festivali se mogu nastaviti te se moramo odlučiti hoćemo li podržati naše 

ljude da rade ili ćemo na temelju nekih ucjena zabraniti ljudima da rade, misli da bi trebali 

ego zaboraviti sa strane i svi skupa surađivati te naći neko dugoročno rješenje jer Garden i 

Barbarellaa nije dugoročno rješenje ako će se raditi hoteli. 

Ivan Klarin, načelnik općine naglasio je da uopće ne želi ulaziti u odnose Gardena i 

Vortexa te samo želi iznijeti činjenice da je Vortex sva odobrenja koja mu je Općina dala 

prekršio. 

Predsjednik vijeća je dao riječ Nicku Colganu koji je putem prevoditeljice predstavio 

kao direktor tvrtke Lula d.o.o. sa sjedištem u Zadru koja je u najmu prostora Hostina u 

Tisnom te kazao kako tu nije zbog nekih političkih razloga te malo toga može razumjeti od 

ovoga što se tu govorilo, međutim, došao je tu da iznese neke podatke koji ne samo da utječu 

na njegov posao nego i na stotine zaposlenika Lula d.o.o. jer on ovdje ne djeluje kao 

organizator festivala već kao koordinator koji iznajmljuje prostor, ali stalno je posebice oko 

ove teme u kontaktu sa pojedinačnim organizatorima festivala koji su mu se javili oko ove 

teme i čije izjave bi ovdje pročitao. Kazao je kako je ovo sedma sezona u Tisnom uz šest 

sezona koje su imali u Petrčanima te je jako zadovoljan, ali postavlja se pitanje što kada 

festivali odu, stoga želi istaknuti primjer da se kod Kasiopeje u Tisnom susreo s jednim 

turistom iz Njemačke koje je na Garden festival došao 2003.godine u Petrčanima kao 

partijaner, a sad tu dolazi sa obitelji te je pratio Garden iz Petrčana u Tisno i sada sa obitelji 

dolazi u Tisno stoga želi naglasiti da su to i naši budući turisti. Ove godine je planirano šest 

eventa koji se prostiru na 44 dana očekuju preko 25 000 turista te će svirati preko 500 

izvođača, a turisti dolaze iz preko 40 zemalja  od Japana do San Francisca u Americi. Dodao 

je da direktno imaju zaposleno oko 120 zaposlenika te još 11 koncesija unutar festivalskog 

prostora koji još zapošljavaju oko stotinjak ljudi te koliko god mogu koriste usluge prijevoza, 

taksija,  zatim od Ježinca d.o.o., željezarije Ante Omnes te smatra da ima izravan učinak na 

lokalnu ekonomiju od smještaja, taksija, restorana, barova, iznajmljivanje brodova i chartera, 

posjeta nacionalnim parkovima itd.. Investicija za ovu godinu od strane organizatora iznosi 

preko 2,5  milijuna eura i veliki dio toga odnosi se na promidžbu Tisnoga te je prevoditeljica 

Eva Živković dodala svoja iskustva da kada u Engleskoj ili Njemačkoj spominjete da idete u 

Tisno ne morate više reći da je to u Hrvatskoj jer su ljudi već toliko  upoznati. Nick Colgan je 

na kraju kazao da cijela ova inicijativa ne dolazi toliko od njega koliko od organizatora 



festivala stoga je zamolio prevoditeljicu da pročita nekoliko izjava organizatora festivala te na 

kraju dodao da ukoliko ne uspiju ispuniti uvjete poslovanja za ljude za koje oni praktički rade, 

morati će na žalost tražiti alternativu. Organizator festivala Dekmantel Selectors je pisao da 

taj festival privlači 2500 ljudi u Garden još od 2016.godine kako bi uživali u pet dana 

kvalitetne glazbe i mjestu Tisno što ga čini jednim od najboljih odredišta širom Europe gdje 

gosti mogu uživati u gostoprimstvu hrvata kao iskusan organizator događaja veoma smo 

zabrinuti zbog beach bara Vortex zbog slijedećih razloga jer ne možemo jamčiti sigurnost naši 

posjetitelja koji koriste beach bar Vortex, naime između našeg otvaranja i zatvaranja 

namjerno ostavljamo rokove na redovne dane festivala kako naši posjetitelji unutar svog 

odmora imaju period svog odmora u tišini, kao drugo, naši gosti koji su spavali u apartmanu i 

kampu masovno su se žalili na buku poslije 3:00 sati pa sve do podneva što dovodi do 

smanjenja rezervacija na smještaju i samom festivalu što se tiče festivalskih karata, također 

teško je raditi na samoj organizaciji kako bi privukli tisuće posjetitelja u Tisno, a da im se ne 

mogu osigurati visoki standardi sigurnosti i smještaja. Zatim su pročitane izjave Soundwavea 

i još jednog festivala kojima su isti organizatori koji kažu da se što se tiče Vortexa da se 

nadaju da je njihova licenca i dalje biti poništena te se godinama bore s problemima oko 

neodgovorne usluge koja dolazi iz spomenutog bara i neetičnog radnog vremena. Buka koju 

stvara Vortex bar u jutarnjim satima postaje ozbiljan problem za naše klijente koji spavaju te 

se mnogi gosti bude neispavani. Iskreno se nadamo da lokalna samouprava može držati 

Vortex zatvorenim jer bi im bilo veoma žao tražiti alternativne lokacije za njihova dva 

događaja koji se održavaju u Tisnom. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća zahvalio se g. Colganu na preciznom izlaganju te 

mu je drago što je sudjelovao u radu vijeća međutim, kao predsjednik vijeća mora saslušati 

obje strane stoga će sada dati riječ drugoj strani da nešto kaže. 

Mario Živković je kazao da za Soundwave još ne rade aftere stoga su to laži i neistine 

što se tiče Dekmantel Selektorsa treba pitati organizatore zašto su oni makli sve stageove 

unutra  i rade na svojim stageovima tj. koji je razlog i zbog čega su svi DJ-i na Selectorsu 

besplatno svirali, zato što ljudi rade u minusu ne zbog njih već zbog nekih drugih stvari. Dalje 

je Mario Živković rekao da kada je prvi put došao kod načelnika da mu je ovaj rekao 

dobrodošli i tada su dobili dozvolu za koncesijsko odobrenje na privatnom zemljištu koje su 

općini platili 51.000,00 kuna nakon čega su kada su malo upoznali zakon shvatili da 

odobrenje mogu dobiti uz suglasnost Općine što im je Općina davala slijedeće tri godine stoga 

je i te prve godine mogao reći da je zabranjeno. Dalje je iznio kako dok nije bio donesen 

Urbanistički plan Rastovac i Nick Colgan je mogao imati svoje barove na koncesijsko 

odobrenje, a za koncesijsko odobrenje mogu biti i barovi do 12 m2 stoga je i on imao 

nelegalne barove do 2016.g. do kada se nije donio urbanistički plan stoga ne zna oko čega se 

digla tolika polemika, a kao zadnju stvar istaknuo je kako je ovo jedna velika ucjena te kazao 

ako je i on mogao pribaviti izjave vlasnika festivala jer on otvara u 6:00, a u podne gase 

muziku i nikada nisu radili po noći.  

Ivan Klarin, načelnik općine je replicirao da nije istina jer on je bio osobno u 6:00 sati 

kada je kompletno mjesto spavalo, tamo se orilo, a nije bio Morales.  

Ana Mić  je pitala što je s Gradenovim službenim afterima tj. zašto oni mogu, a oni ne 

mogu. 

Vijećnik Lovre Crvelin je rekao da partijaneri kada se završi u Barbarelli neće ići 

doma spavati stoga pita Nicka Colgana da li smatra da party treba završiti u 6:00 sati. 

Nick Colgan je odgovorio da se za vrijeme trajanja Gardena ne organiziraju after 

partije nakon 6:00 sati već četiri dana u ovoj sezoni imamo jutarnji session gdje se pušta 



ambijentalna  glazba da se ljudi malo opuste i odu spavati, a razlog zašto ne organiziraju 

aftere je jer njihov program traje od 12:00 sati po sve slijedećeg jutra do 6:00 sati što smatraju 

da je ljudima više nego dovoljno da se ispratijaju.  

Vijećnik Lovre Crvelin je pitao da zašto ljudi i nakon 6:00 sati idu u Vortex partijati, 

na što je Nick Colgan odgovorio da to nije pitanje koje bi njega trebali pitati. 

Vijećnica Jelena Obratov je kazala da iako je u potpunosti na strani Vortexa da je ona 

sretna što imamo Garden u Tisnom, također se i privatno bavi iznajmljivanjem apartmana i 

ima indirektno koristi od Gardena, međutim slušajući g. Colgana željela bi mu reći da kada ga 

sluša da ispada da je on tu došao radi nas, a ne radi sebe jer svi mi u Tisnom i okolnim 

mjestima zarađujemo, ali složiti će se da i on ima zaradu od tog posla jer inače ne bi bili tu, te 

mu je zahvalna što je na našem području ali svakako mora znati da je mlada obitelj iz Tisna 

tamo stvorila svoj biznis i na početku uz suglasnost Općine Tisno. Dalje se prisjetila da je u 

prošlom sazivu vijeća Garden napisao dopis u kojem se žale na buku na koji je vrlo jasno 

odgovoreno dokumentima gdje inspekcija navodi da nije utvrdila apsolutno nikakve 

nepravilnosti te pita Nicka Colgana da li ima kakov dokaz ili inspekcijski nalaz kojim će 

dokazati da ta buka smeta njegovim gostima.   

Vijećnica Jelena Obratov je objasnila kako njoj na Jazini smeta buka iz Barbarelle i da 

je ona itekako čuje i da je ljudi u Betini  itekako čuju, i nitko se ne žali te smatra da se ljudi 

koji su došli partijati moraju naviknuti na to da će ta zabava trajati više nego što to oni 

smatraju, stoga ta buka ne može biti razlog zašto se ni bi dalo suglasnost za rad jednoj 

hrvatskoj tišnjanskoj obitelji.  

Nick Colgan je želio naglasiti kako on ovdje osobno nema problema s nikim već ono 

što on radi ovdje je da prenese ono što dolazi od organizatora, a organizatori su ti koji su na 

licu mjesta iskusili što se događa i bez inspekcije koju su zvali, a puno puta nije nitko ni 

došao, te naglasio da ako organizatori ne mogu radit tu oni jednostavno neće biti tu bilo sa 

sanitarnom ili bez sanitarne inspekcije te nema smisla sada njih ovdje pitati do kada bi ljudi 

trebali partijati,  na kraju je odluka na njima i oni večeras čekaju ovu odluku.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako je o ovoj točki dnevnog reda već sve 

rečeno te prepušta vijećnike da glasaju prema savjesti. 

Vijećnik Lovre Crvelin je dobacio da je čovjek sam rekao da smetaju organizatorima 

festivala na što ga je Petar Jakovčev, prekinuo i kazao da tišnjanima smeta i gradnja 

trafostanice pa  neka nemaju onda struje i vrate se u srednji vijek, a ne da on iz Betine mora 

glasati gdje će im biti trafostanica jer se tišnjani sami sa sobom ne mogu dogovoriti, što se 

znalo događati na vijeću, stoga okončava raspravu o ovoj stvari i prelazi na glasovanje. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 5 

(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju zahtjeva U.O. Vortex za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga 

 

Točka 33. Zahtjev U.O.Vortex za izdavanje odobrenja za prekoračenje dopuštene razine buke 

( predlagateljica vijećnica Jelena Obratov, HDZ)  

 

Predsjednik vijeća upitao je da li je dopuštena razina buke u nadležnosti vijeća uopće 

na stoje Jelena Obratov odgovorila da je. 



Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pročitao da se zahtjevom traži dopuštenje 

prekoračenja dopuštene razine buke u periodu od 27.06.-30.08. i to svakim danom od 7:00 

ujutro do 12:00. 

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

6 ( šest) „suzdržanih“  usvojili 

 

ODLUKU 

prihvaćanju zahtjeva U.O.Vortex za izdavanje odobrenja za prekoračenje dopuštene  

razine buke 

 

Predsjednik vijeća je konstatirao kako proglašenje manifestacijskih dana uopće neće 

uvrstiti na dnevni red ove sjednice na što je Jelena Obratov kazala da onda dane suglasnosti 

nemaju smisla, na što je predsjednik vijeća kazao da zašto to vijećnica Jelena Obratov nije 

dala kod izglasavanja dnevnog reda već mu sada to gura pod nos i neće davati na glasovanje 

prijedlog koji nitko od njegovih vijećnika nije ni vidio ni pročitao.   

Vijećnica Jelena Obratov je htjela obzirom da joj predsjednik vijeća to nije dopustio 

da ona kao potpredsjednica vijeća stavlja ovaj prijedlog na glasovanje, na što joj je 

predsjednik vijeća odgovorio da ne može, da za to mora čekati da najprije predsjednika vijeća 

nema na sjednici.  

Ivan Klarin, načelnik općine zatražio je riječ na kraju da upita g. Živkovića da li je u 

uredu pročelnika prije nekoliko dana  prijetio načelniku općine ubojstvom.  

Predsjednik vijeća zaključio je 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 20:21 

sati.  

 

 

 Zapisnik izradila:                                                                                           Predsjednik vijeća:                                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


