Zapisnik sa 10. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
10. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 21. kolovoza
2018.godine, utorak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1. Početak sjednice je bio
prvotno najavljen za 18:00 sati, ali je odgođen za 19:30 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika i to:
Petar Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Ivana Vlašić
Cindrić, Marin Mikin, Velimir Reškov, Zoran Bokan, Svitlana Berak i Lovre Crvelin.
Svoj izostanak su opravdali vijećnici: Mario Vodanov i Daniel Crvelin.
Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik
načelnika općine, Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice Doma za starije osobe Tisno, Ivica
Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove prostorno uređenje i
planiranje te komunalne poslove, Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i
javne prihode i Marijana Pavić, tajnik Općine Tisno.
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje predloženi dnevni red, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
D N E V N I R E D:
Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Tisno,
5. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Općinskog vijeća Općine Tisno,
6. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i
razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno,
7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2018.godine do
30.06.2018.godine,
8. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2018.godine - 30.06.2018.godine,
9. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe „Tisno“ za
2017.godinu,
10. Financijski izvještaji udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu za
koje je zatražena dopuna financijskih izvještaja za 2017.godinu,
11. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj naknadi
za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Betina na
vodoopskrbnom području naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2017.g. do
31.12.2017.g.,
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Tisno- projekt rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) građevine javne i društvene
namjene dječji vrtić u Jezerima,
13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove
Doma za starije osobe „Tisno“,
14. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja,
15. Prijedlog Odluke o otpisu obveza,
1.
2.
3.
4.

16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu,
17. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom
obrtu "Vortex" iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na
klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini,
18. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage
Odluke o izdavanju odobrenja
ugostiteljskom obrtu „Vortex“ iz Tisna za prekoračenje dopuštene razine buke za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti na nekretnini katastarske oznake čest.zem.4021/2
i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini,
19. Prijedlog Odluke davanju odobrenja na sklopljeni Ugovor o davanju na korištenje
solarnih panela kućanstvu Katarine Hodak,
20. Zamolba za otpisom dugovanja koju je uputila Emina Lapov iz Jezera.
Nakon što je dnevni red usvojen predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
Vijećnica Jelena Obratov je upozorila da na igralištu kod škole koje se nalazi između
dječjeg vrtića i dvorane tj. ne zna kako održavatelj sportske dvorane nije primijetio da ispod
tribina ima toliko smeća, igala i čaša, jer, navodi, da što se tiče održavanja tog objekta sjeća se
da je ono bilo navedeno kada se nabrajalo što sve radi održavatelj sportskih objekta odnosno
da bi bilo dobro da služba Ježinca d.o.o. ili bilo tko drugi to počisti. Drugo pitanje odnosilo se
na problem parkirališta ispred vatrogasnog doma koji je pun automobila, što predstavlja
popriličnu opasnost za promet, a naglasila je kako i unutar vatrogasnog dom ima jedno
parkiralište gdje se parkiraju privatni automobili što smatra da je jako opasno za vatrogasnu
djelatnost. Pojasnila je da se ljeti parkiraju vozila, a zimi je to odlagalište za brodove i trailere
stoga drži da bi se trebalo početi uvoditi reda što se tiče tog prostora.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče sportskih objekata da su oni u
nadležnosti djelatnika općine koji predano vodi i održava dvoranu, osim dva igrališta i to
igralište kod škole koje je škola preuzela i koristi ga za dječje odmore i vanjske aktivnosti
tjelesnog odgoja, te drugo igralište koje nije u nadležnosti Općine, a to je nogometno igralište
u Jezerima kojim upravlja MNK Jezera za koje je ovo ljeto također bilo negativnih komentara
na održavanje. Načelnik općine naložio je pročelniku da uputi sutra svojoj službi komunalnog
odjela, da pripreme dva dopisa, jedan za školu da se vidi što se događa sa smećem na
igralištu, još pogotovo ako ima narkomanskih igli i sl. stvari, a drugi dopis da se uputi MNK
Jezera za održavanje nogometnog igrališta u Jezerima. Glede pitanja vezano za parkiranje kod
vatrogasnog doma, Ivan Klarin načelnik općine se složio da je parkiranje uz državnu
prometnicu problematično, te kazao kako su naručeni stupovi da se taj prostor ogradi, ali još
nisu stigli, međutim kada se postave neće više biti mogućnosti parkiranja na tom prostoru. Što
se tiče prostora unutar vatrogasnog doma, i sam je vidio da se tamo parkiraju automobili i o
tome će razgovarati sa predsjednikom DVD-a Tisno, što se tu događa po tom pitanju.
Vijećnik Lovre Crvelin postavio je pitanje koje se odnosilo na turističku promidžbu,
naime, mora pohvaliti turističku zajednicu za više nastupa raznoraznih bendova da se uvijek
ne radi samo o klapama, međutim, jako je slaba promidžba tih događanja, pa primjerice
imamo za dva dana koncert jednog poznatog benda u Hrvatskoj, Kawasaki 3P, a plakata
nema, stoga smatra da je digitalni marketing 0, stoga drži da bi se djelatnici turističkih
zajednica trebali poslati na tečajeve digitalnog marketinga, pa se ne bi događali slučajevi
primjerice da prije neki dan kada su bile Igre na korentu nije bilo skoro „šest ljudi“ te je

naglasio kakao to nije nikako dobro i da se treba više ulagati u digitalni marketing i on line
reklamiranja.
Vijećnik Karlo Klarin je dao komentar na navode vijećnika Lovre Crvelina, pojasnivši
kako Kawasaki 3P nastupa u sklopu festivala „Više rock n rolla na obali mora“, plakati
postoje, ali plakate tj. marketing je preuzeo organizator, a turističke zajednice u promotori
koliko promiču sve ostala događanja.
Ivan Klarin, načelnik općine se složio kako su pojačane aktivnosti svih turističkih
zajednica, s čime je jako zadovoljan, jer je bilo svakakvih odgađanja i gosti kazuju kako su
dosta zadovoljni, a na samim turističkim zajednicama kako će i na koji način promidžbu
odraditi.
Vijećnik Lovre Crvelin je dodao da je on dan prije „Igara na korentu“ saznao da se
održavaju, pa predlaže da bi primjerice trebala biti grupa na facebooku gdje bi se mogli javiti
svi potencijalni sudionici, da se zna kada se uopće održavaju, pa bi bilo i više ljudi i
sudionika.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako je Općina Tisno zaposlila službenika za
informiranje, za kojega se više puta slao e mali turističkim zajednicama, ravnateljima
ustanova, direktorima poduzeća, da svakakve informacije koje imaju proslijede na jedan e
mali i da to ide na sve općinske stranice, facebook, web, stoga imaju mogućnost da ako ne
mogu sami da mogu preko Općine.
Vijećnik Lovre Crvelin je upitao zašto se na spomeniku na Ratu stavila ograda koja je baš
nekako ružna, i zašto se uklonila slavina za vodu koja je bila zgodna za napiti se vode.
Ivan Klarin, načelnik općine, je odgovorio da se slavna za vodu uklonila zbog razloga
pranja privatnih brodova i punjenja tankova. Vijećnik Lovre Crvelin je predložio da se za to
uvedu kazne, na što je načelnik općine odgovorio da mu onda vijeće mora odobriti
zapošljavanje 10 komunalnih redara, na što je Lovre Crvelin odgovori da komunalnih redara
ima dovoljno i da ih zatiče kako kod mosta sjede i gledaju brodove kako prolaze. Načelnik
općine je odgovorio da komunalnih redara nema dovoljno i da i oni imaju pravo gledati pet
minuta brod koji prolazi.
Vijećnika Zorana Bokana zanimalo je pitanje arhive iz doma u Betini koja se prenijela
u prostore Vaterpolo kluba te se svi pitaju što će s tom arhivom, tj. hoće li se spremiti i
osigurati primjereni prostor. Ivan Klarin je odgovorio da je on odluku napisao da se jedna
prostorija u potkrovlju doma dodjeli arhivi. Petar Jakovčev, predsjednik vijeća upitao je zar se
ne radi o prostoru dodijeljenom KUD-u Zora, na što je načelnik općine odgovorio da ima još
jedna prostorija prije ulaska u najgornju na skalama gdje se nalaze neki klima uređaji te tvrdi
kako prostor u Domu za arhivu postoji. Marijana Pavić, tajnik općine, je kazala da će o
postojanju te arhive obavijestiti tajnicu, gđu. Dušanku Juragu koja ujedno zadužena za
poslove arhive u Općini, te ako bi se radilo o arhivskoj građi veznoj za Općinu Tisno, proveo
bi se stručni postupak izlučivanja, odnosno uništenja ili slanja u Državni arhiv, a ono što se
čuva trajno pridružilo bi se arhivi općine Tisno. Naime, Općina Tisno je upravo jedan takav
postupak provela s arhivskim gradivom koje se nalazilo u prostoru stare škole u Tisnom koje
je pregledano, dio je poslan na uništenje, dio u državni arhiv, a dio pridružen arhivi Općine, te
je naglasila da se radi o ogromnom i dugotrajnom poslu jer se arhiva nije sređivala dugi niz
godina. Načelnik općine se složio da kada se napravi stručna obrada arhive da se prebaci u
arhivu općine jer se na arhivi nije radilo od osnutka nove države, osim što su arhivu u
mjesnim zajednicama palili 90-te godine.

Vijećnik Zoran Bokan se prisjetio što se tiče promidžbe da se prije ljeta govorio o
plakatima i panoima za Betinu, te je bilo riječi da će turistička nešto nabaviti. Petar Jakovčev,
predsjednik vijeća i predsjednik TZ mjesta Betina, odgovorio je da je turistička naručila
panoe, ali da uopće nisu isporučeni, naime, naručen je i plaćen veliki plakat na ulazu
Wellcome Betina, plaćeno je za ulaz Betina pano dobrodošli Betina, plaćen je novi povećani
pano na ulazu jer je prijašnji bio mali pa su se ljudi rugali, te su još plaćene dvije velike ploče.
Kazao je kako je zadnji put izrađivača vidio u Šibeniku te mu je rekao da vrati novac ili će ga
tužiti jer je isporučio samo pola od naručenog, a kada se traže ponude njegova ponuda je
uvijek najpovoljnija.
Treće pitanje koje je postavio vijećnik Zoran Bokan odnosilo se na boćalište, koje je
maknuto sa mjesta gdje je bilo, obećana je druga lokacija, pa ga zanima da li se što po tome
planira poduzeti, jer naime, prema njegovome boćalište gdje je bilo i gdje se dobilo četiri
parkinga, moglo je i ostati te naglasio kako je boćalište jedan vid i mjesto okupljanja u Betini
i tradicionalna zanimacija, gdje se ljudi već raziđu navečer oko 11:00 sati.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da ponuda u Betini nikada nije bila jača, što
je dojam njega kao pojedinca, a ne kao načelnika jer on na motoru navečer obiđe sva mjesta
Općine, sve trgove, sve javne površine i svaku večer je trg u Betini krcat i uvijek se nešto
događa. Što se tiče boćališta projekt je bio da bude na mulu, a nakon negativnih komentara
pogotovo Mjesnog odbora Betina, predsjednika Mjesnog odbora Betina i udruge Betinska
gajeta da boćalištu tamo nije mjesto i da će ugroziti održavanje regate s čime se i on
djelomično složio ono je uklonjeno. Dalje je kazao da su naručena oba projekta i nastavak
uređenja mula do kraja i dio prema Belinoj rivi, međutim, u ovom trenutku ne može ništa
obećati, smatra da je projekt boćališta sa 4 ili 5 traka koje bi bilo 30-tak metara od prvotne
lokacije sasvim dovoljno. Smatra da nije bilo nekih pretjeranih razloga za uklanjanje starog
boćališta, ali kada se gradio trg bilo je pritisaka na njega da se ono ukloni, da je ružno,
nakaradno na novom trgu te je on nazvao izvođača radova i rekao mu da ruši boćalište i sada
smo tu gdje jesmo. Njegovo osobno mišljenje je da je postojeće boćalište ispred restorana
Marinero sasvim dovoljno za Boćarski klub Betina, međutim, predlaže da se pričeka jedno i
drugo rješenje, pa će se poslati na suglasnost Mjesnom odboru. Vijećnik Zoran Bokan je
kazao da se tu radilo o interesu tri- četiri pojedinca koji tamo imaju kuće i koji je prevagnuo, a
većina je bila da boćalište tamo ostane.
Ivan Klarin načelnik općine je odgovorio da nitko nije govorio o interesu tri –četiri
pojedinca nego je općina zaprimila peticiju od ljudi koja je javna i koja je upućena mjesnom
odboru i Općini, i to je jedna od na desetke peticija koje dobije Općina.
Kako vijećnici više nisu imali pitanja predsjednik vijeća zaključio je aktualni sat te su
vijećnici prešli na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1., 2., i 3. verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno i verifikacija zapisnika sa
9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 7., 8., i 9. sjednice Općinskog vijeća
Općine Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno
usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 7., 8., i 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Točka 4. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Tisno,
Predsjednik vijeća konstatirao je kako se vijećnik Luka Henjak razrješuje dužnosti
predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i propise zbog stavljanja mandata u mirovanje, a
načelnik općine je predložio da se za predsjednika izabere vijećnik Marin Mikin.
Predsjednik vijeća je utvrdio da drugih prijedloga nema.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju vijećnika Luke Henjaka i izboru vijećnika Marina Mikina za predsjednika
Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 5.Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Općine Tisno,
Predsjednik vijeća konstatirao je kako se vijećnica Andrea Vlaić razrješuje dužnosti
člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise, a načelnik općine je predložio da se za člana
izabere vijećnica Anđelina Jušić.
Predsjednik vijeća je utvrdio da drugih prijedloga nema.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju vijećnice Andree Vlaić i izboru vijećnice Angeline Jušić članicu Odbora za
Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 6. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor, imenovanja
i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno,
Predsjednik vijeća konstatirao je da se vijećnik Silvio Šoda razrješuje dužnosti
predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja, a načelnik općine je predložio da se
za predsjednika izabere vijećnica Ivana Vlašić Cindrić.
Predsjednik vijeća je utvrdio da drugih prijedloga nema.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju vijećnika Silvia Šode i izboru vijećnice Ivane Vlašić Cindrić za predsjednicu
Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno,
Točka 7. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2018.godine do
30.06.2018.godine
Daniela Bilan, pročelnica Odjela za financije i javne prihode obrazložila je da se ove
godine nešto uranilo sa polugodišnjim obračunom proračuna jer je rok do 15.rujna te je dalje
navela da što se tiče prihoda poslovanja ostvarenje iznosi 11.321.189,22 kune najveće
povećanje imamo na poziciji 6134 povremeni porezi na imovinu kao porezi na nekretnine,
koji su rezultat izmjene zakonskih propisa te povećane kupoprodaje zemljišta za Tommy,
nadalje imamo povećanje prihoda od komunalne naknade, za što se zna zašto jer je tarifa
povećana, povećani su i prihodi od komunalnog doprinosa prvenstveno zbog izdavanja
građevinske dozvole za objekt Tommy-a, ostale stavke su manje-više u okvirima i nema tu

nekih velikih odstupanja. Naglasila je kako druga polovica godine nosi nekakvih 2/3 prihoda
kada se primjerice ulijevaju prihodi poreza na vikendice, a također krajem godine se očekuju
o sredstva odnosno dotacije iz EU tj. kada će se znati rezultati natječaja za povlačenje
sredstava na koje se Općina prijavila. Dodala je da su uz ovaj izvještaj priloženi i izvještaji
načelnika općine o korištenju tekuće pričuve i o zaduženjima te izvještaj o korištenju tekuće
pričuve gdje stoji da je načelnik koristio sredstva tekuće pričuve za pomoć kod elementarne
nepogode požara koji se dogodio u kući u Betini, a iznosi 5.000,00 kuna o čemu priložena
odluka načelnika.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako je ovih privih šest mjeseci u odnosu na
prošlih šest mjeseci vidljivo značajno povećanje proračuna sa prošlogodišnjih 7,9 milijuna na
ovogodišnjih 11,7 milijuna što predstavlja povećanje od 142%, istaknuo je da naravno da će
se tim sredstvima zatvarati i manjak od prošle godine kada se investiralo malo više obzirom
na izbornu godinu. Kazao je da kada se uzmu u obzir prihodi i rashodi, vide se neke stavke
koje ga generalno vesele kao što je prihod od poreza na dohodak 120,79% izvršen što je skoro
400.000,00 kuna, da su prihodi od poreza na nekretnine narasli na 265% u odnosnu na prošlu
godinu u istom razdoblju kada je bilo 832.789,00 kuna, a ove godine 2.210 000,00 kuna. Daje
je obrazložio da je komunalni doprinos u izvršenju 152,78% a jedna njegov dio čini uplata
Tommya, a drugi dio je legalizacija koja je sada silazna, međutim, događa se i gradnja, a zbroj
tih stavki rezultirao je ovakvim prihodima, te naznačio je kako je komunalna naknada bila
poskupila prošle godine pa se povisila sa 774.000,00 na 1.700 000,00 kn tj. za 219,65% . što
se tiče rashoda poslovanja stavke su više-manje sitne i ne drastične osim plaća gdje je došlo
do povećanja od 3% djelomično zbog primanja novih djelatnika, a djelomično zbog njegova
povratka sa saborske plaće na općinsku plaću naime, radi se o iznosu od 2.360 000,00 kuna a
ove godine to iznosi 2.423 000,00 kuna stoga je tu indeks probijen za nekih 3,86%.
Vijećnica Jelena Obratov je prije nego što postavi pitanja željela komentirati kako je
veseli povećanje prihoda naročito kod poreza i komunalnog doprinosa uzevši u obzir
kratkotrajnost roka, međutim, želi reći kako su rashodi poslovanja su ostvareni u znatnom
iznosu u ovih pola godine, jer unatoč povećanim prihodima i dalje se šest mjeseci u minusu
završava pa eto čisto da upozori na te stvari. Zanimala ju je stavka ostali rashodi poslovanja,
koji su ostvareni 87%, u odnosnu na planirano, stavka 329, 200.000,00 kuna je bio plan
187.000,00 kn je ostvareno, stoga pita može li izvršiti uvid ili dobiti karticu jer je to zanima
obzirom da se u 6 mjeseci ta stavka izvršila 87% u odnosnu na ostale, pa je zanima konkretno
zašto. Daniela Bilan je odgovorila da se u toj stavci nalaze premije osiguranja imovine, vozila
itd. te onih 5% što uzima Porezna uprava radi naplate općinskih poreza, i što se nje tiče može
se izvršiti uvid u kartice.
Nadalje vijećnicu Jelenu Obratov je zanimala stavka idejno rješenje uređenja nove
plažu u Jezerima. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je naručeno i isporučeno
idejno rješenje uređenja plaže Lučica u Jezerima. Vijećnica jelena Obratov pita što je sa
dokumentacijom i uređenjem plaže na Jazini, na što je Ivan Klarin odgovorio da je izrađeno
idejno rješenje po kojem se plaćalo, ali čini mu se u 7. mjesecu zbog čega nije vidljivo u
privih 6. mjeseci, a plaža je u fazi čekanja prostornog plana, naime, intervencija na plaži u
Jezerima i Betini je moguća bez izmjena prostornog plana, dok intervencija na plaži Jazina II
nije moguća bez izmjene prostornog plana obzirom na veliko nasipavanje morskog dana stoga
se čekaju izmjene prostornog plana koje će biti prema informacijama na sjednici koja se
planira u 9. mjesecu, nakon čega ako bude usvojen, projekt se predaje na građevinsku dozvolu
koja bi trebala biti izdana do kraja ove ili početkom sljedeće godine.
Vijećnici više nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a
vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od
01.01.2018.godine do 30.06.2018.godine
Točka 8.Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2018.godine - 30.06.2018.godine
Ivan Klarin, načelnik općine predložio je da se ova točka dnevnog reda odgodit za slijedeću
sjednicu kada će biti vidljiviji rezultati.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog načelnika na glasovanje, a vijećnici su sa deset (10)
glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili
ZAKLJUČAK
o odgodi točke 10. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2018.godine –
30.06.2018.godine
Točka 9. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe „Tisno“ za
2017.godinu
Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice Doma za starije osobe Tisno je izvijestila da
prihodi poslovanja iznose 439.000,00 kuna na plaće, 320.000,00 kuna na sufinanciranje
korisnika i 15.000,00 kuna za leasing dostavnog vozila za pomoć u kući. Dom je iz vlastitih
prihoda tj. od pruženih usluga ostvario 758.000,00 kuna, a sve skupa u prihodima 1.500
000,00 kuna, a rashodi 1.420.000,00 kuna, a razlika je u plusu 45.000,00 kuna koji nisu
iskorišteni u 2017.g. već su prebačeni u 2018.godinu, a namijenjeni su sanaciji zgrade.
Ivan Klarin, načelnik općine je tražio da uđe u zapisnik njegova primjedba da se
vanjska jedinica klime hitno ukloni sa vanjske fasade zaštićene zgrade.
Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice Doma za starije odobe je zamolila da joj se oprosti
to što joj je to pomaklo jer, naime, prvo što joj je bilo na umu je ohladiti ljude koji su bili na
trećemu katu na + 40 C gdje se nalaze nepokretni i jako bolesni korisnici, te je obećala da će
to riješiti jer stvarno joj nije bilo na umu narušavanje vanjskog izgleda zgrade već joj je
prioritet bio da osobama koje u potrebi olakša.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je se složio da je ravnateljica dobro postupila u toj
situaciji i vjeruje da će se riješiti i ta sitnica.
Vijećnica Jelena Obratov je pohvalila Dom za uštede na svakodnevnim uredskim
uslugama što je jako rijetko za vidjeti od strane bilo kojih ustanova.
Dodala je kako se slaže sa predsjednikom vijeća glede postavljanja klima uređaja, pa
makar se riskirale i neke prijave, jer kada su se u zgradi općine popločavale stepenice
zaštićenog kulturnog dobra, onda to nije smetalo, a sada smeta vanjska jedinica klime. Naime,
popločale su se stepenice u zaštićenoj zgradi općine, što je kriminal onoga tko je to napravio
tj. tko je naredio da se to napravi, a što se tiče vanjskih jedinica, ako se radi o ljudima koji su
u tako teškom stanju svakako je za pohvalu što se tako nešto napravilo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove „Doma za starije osobe Tisno“,
Tisno za 2017.godinu

Točka 10. Financijski izvještaji udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu za
koje je zatražena dopuna financijskih izvještaja za 2017.godinu,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća podsjetio je da se radi o izvješću udruga korisnika
proračuna Općine Tisno za koje se na prošloj sjednici vijeća zatražila dopuna dokumentacije.
Daniela Bilan je kratko pojasnila da nastavno na prošlu sjednicu vijeća, do kada neke udruge
nisu dostavile odnosno nisu opravdale dobivena sredstva pa im je dodijeljen dodatni rok od 30
dana, a te su udruge sada dostavile račune praktički neke čak i danas i sada je to konačno to,
računi odgovaraju iznosu koliko su dobili, te je naglasila kako se nije ulazilo u sami sadržaj
računa jer su same udruge dalje odgovorne za svoje poslovanje, i odgovorne su svojoj reviziji.
Naglasila je i kako će se naše udruge morati malo više ustrojiti i malo više potruditi da ulože
dodatni napor, i da to stvarno budu troškovi koji su vezani isključivo za njihovu djelatnost. Vidi
se i određeni napredak u poslovanju udruga jer svi su oni angažirali i knjigovođe i drugu
stručnu pomoć oko toga. Istaknula je kako je zadovoljena zakonska forma i kako se nije ulazilo
u sadržaj samih odnosno svaku stavku računa.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o financijskim izvještajima udruga korisnicima Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu za koje
je zatražena dopuna financijskih izvještaja za 2017.godinu
Točka 11. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Betina na
vodoopskrbnom području naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2017.g. do
31.12.2017.g.,
Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio kako je sve vidljivo iz ovog zaključka i kako
se radi o izvješću koji se donosi redovno za prošlu godinu u 2017.godini, te sukladno tom
prihodu na stavci vodovod i odvodnja uprihodovano je 388.426,00 kuna. Dodao je kako su
Općina Tisno i Općina Murter Kornati nedavno potpisali ugovor o početku gradnje, te se u
Vodovodu i odvodnji d.o.o. kao nositelju projekta odvija javna rasprava koja je u iznosu od
156.000.000,00 kuna te ako ne bude žalbe vjeruje da će se dogodine početi sa izgradnjom
odnosno građevinskim radovima.
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 sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Betina na
vodoopskrbnom području naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od
01.01.2017.g. do 31.12.2017.g.
Točka 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Tisno- projekt rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) građevine javne i društvene namjene
dječji vrtić u Jezerima,
Ivan Klarin, načelnik općine je izvijestio kako se radi o mjeri 741 Europske komisije
koja se raspisuje i koju odlukom Općinskog vijeća treba popratiti kao jedan od priloga tog
projekta, a to je projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jezerima za koji je Općina Tisno
ishodovala građevinsku dozvolu i platila dokumentaciju za njegovo proširenje i aplikaciju na
sami natječaj. Kazao je kako je mjera 741 dosta popularan natječaj na temelju kojega EU daju

sredstva Hrvatskoj, a preko koje je Općina 2014.g., te preko EIB-a financirala u cijelosti novi
dječji vrtić s jaslicama u Tisnom. Dodao je kako su danas izmijenjena neka pravila pa je
Općina sada u 6. kategoriji ili otok 4. skupine zbog čega imamo manje bodova, ali zbog toga
udio općine u sufinanciranju u ovom aplikacijskom paketu će biti veći pa će to nada se
kompenzirati same bodove, ali da bi uopće mogli aplicirati na ovaj natječaj ovo vijeće mora
donijeti ovu odluku.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno- projekt rekonstrukcije
(dogradnje i nadogradnje) građevine javne i društvene namjene dječji vrtić u Jezerima
Točka 13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove
Doma za starije osobe „Tisno“,
Ivan Klarin, načelnik općine je izvijestio kako je starom upravnom vijeću istekao
mandat, a za nove predstavnike osnivača predlaže da se imenuju: Angelina Jušić, dr. Boris
Magazin i dr. Tatajna Markov Salamun.
Predsjednik vijeća je upitao da li ima još prijedloga za imenovanje.
Kako drugih prijedloga nije bilo predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici
su sa 9 (devet) glasova „za“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa usvojili
RJEŠENJE
rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove
Doma za starije osobe „Tisno“
Točka 14. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja,
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, je kratko
izvijestila da se radi o potraživanjima za koje je nastupila apsolutna zastara, sve sukladno
zakonskim propisima, naime, i sama revizija podsjeća da općina mora svoje poslovne knjige
čistiti i od potraživanja i od obveza za koje je nastupila apsolutna zastara te je sukladno
pravilniku određeno da konačnu odluku ne donosi načelnik nego Općinsko vijeće.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li su za ta potraživanja pokretani postupci
ovrhe i sl. pa je nastupila zastara zbog nemogućnosti naplate ili, na što je Daniela Bilan
odgovorila da se uglavnom radi o tome.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 2
(dva) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o otpisu potraživanja
Točka 15. Prijedlog Odluke o otpisu obveza,
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da ako se već ide nekom logikom povjerenja i
poštenja, te ako Općina očekuje da joj građani plaćaju račune, za ne bi tada Općina trebala biti
pozitivan primjer pa plaćati račune, jer ovdje se radi o nekakvoj za Općinu sitnoj svoti od
134.000,00 kuna, dok nekim manjim poduzetnicima 5.000,00 kuna može značiti puno, a

Općina im to nije platila. S druge strane Općina očekuje da joj se plaća, što joj je apsolutno
neshvatljivo bez obzira na zastaru jer ako je netko nešto dužan ili je nešto potrošio logično je
da to i plati jer Općina bi trebala biti primjer svojim građanima.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se tu radi o minimalnom iznosu od 1- 2%
proračuna i tu su većinom računi i to većinom nastali u vremenu prije njegovog dolaska, drugi
dio su tvrtke koje su izbrisane iz obrtnog ili registra firmi i više ne postoje, te neki zavodi za
javna zdravstva i sve ostalo koji više dopisom od Općine ne potražuju navedene prihode s
obzirom da su i oni otpisivali to, npr. otočni radio Kornati koji više ne djeluje ili Tica d.o.o. sa
0,20 lipa, jer naime, radi se o slučajevima kada se doista nema kome uplatiti iznos ili se doista
radi o minimalnim iznosima te se radi o financijskom čišćenju kartica.
Vijećnica Jelena Obratov se nije složila s načelnikom općine da se većinom radi o
računima izvan njegovog vremena jer je naznačen račun dospijeća računa npr. radi dobrih
dobrosusjedskih odnosa ima 1.500,00 kuna računa Murteli d.o.o. jer da je Općina Murter
dužna Ježincu d.o.o. da bi se načelnik općine itekako borio da se to plati, ili npr. Mirnovec
pirotehnika koja je itekako aktivna firma itd.. Slaže se da postoje firme koje ne postoje i
prema kojima se može izvršiti plaćanje, ali za ostale nema razloga da im se ne plati.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da će Murteli d.o.o. platiti kada Općini
Tisno plati sudske troškove ili se može kompenzirati taj iznos.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kazao je kako do ovog otpisa nije došlo tek tako,
postoji nekakav spor jer ne može vjerovati da Croatia osiguranje potražuje od Općine
10.000,00 kuna i da oni ne pitaju za taj novac jer sigurno je postojao nekakav spor, jer do
otpisa ne može tek tako doći.
Vijećnika Lovru Crvelina je zanimalo zašto se ti računi nisu platiti kada se trebalo
platiti i pita da li u Općinu Tisno sada momentalno dolaze neki računi pa da se ne plaćaju.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da takvih računa uvijek ima tj. računa koji
dolaze i koji se ne plaćaju iz nekog razloga npr. imamo neke velike račune koji su u
sporovima pa je tako evo danas dobivena presuda protiv Ciglenice d.o.o. koja je radila
sportsku dvoranu, na koju će se vjerojatno žaliti, a gdje je Općini bio ispostavljen račun na
134.000,00 kuna koji se vode na dugovnoj strani u Općini gdje je sud kompletno ukinuo to i
naložio da moraju sanirati tri stvari i da moraju nadoknaditi sudski trošak našem odvjetniku i
takvih situacija u Općini uvijek ima.
Vijećnica Jelena Obratov je dodala da su se ti mali obrti vjerojatno zatvorili zato što su
imali puno takvih koji im nisu plaćali.
Predsjednik vijeća stavio ja na glasovanje, a vijećnici su 7 (sedam) glasova „za“ i 2
(dva) „protiv“ i 2 (dva) „suzdržana“ usvojili
ODLUKU
o otpisu obveza
Točka 16. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu,
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je izvijestio da se radi o standardnom
godišnjem izvještaju za koji su općine obveznici prema Zakonu o održavanju čistoće te je
Općina dužna napraviti takav izvještaj koji je svake godine ista priča za koju se nada da će
ove godine biti drugačija obzirom da se donio Zakon o gospodarenju otpadom te novim
Planom gospodarenja otpadom za slijedeće razdoblje koji nas obvezuje i koji bi se nekako
malo živahnije trebali odnositi prema ovom.
Vijećnik Lovre Crvelin, istaknuo je da se obzirom na novi zakon o gospodarenju
otpadom ljude treba poticati da nešto rade s otpadom, pa pita zašto se to ne radi tj. zašto se ne
provede javne rasprave i edukacija ljudi.

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako je ove godine Županija preko tvrtke
Bikarac d.o.o. otvorila pretovarnu stanicu na granici Općine Tisno i Općine Pirovac koja je
maksimalno srezala troškove i gdje se selektira sve živo i to je definitivno smanjilo troškove,
a što se tiče selekcije otpada generalno na razini Hrvatske, nešto se radi isključivo, karton i
plastika, dok je ostalo zanemarivo. Dodao je da je otvaranje pretovarne stanice jedno jako
dobro iskustvo što se tiče smanjenje troškova te takve stvari moramo raditi u sinergiji s
ostalim jedinicama lokalne samouprave, županijom i državom jer teško da Općina sama može
jer se desi da se natrpa pretovarna stanica sa kartonom kojeg nitko ne želi da doći šest mjeseci
pokupiti. Dao je primjer Danske koja uvozi smeće za spalionice i uopće ne selektira smeće jer
im se ne isplati selektirati smeće, naime, oni kupuju smeće, ništa ne selektiraju i to lože u
spalionicama smeća u svojim velikim gradovima i od toga se griju, a što se tiče ekologije
smatra da nije ništa bolje zatrpati smeće pa da se ljudi guše kao kod sanacije Karepovca pa da
ne možeš od smrada u drugom najvećem radu u državi.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
za 2017. godinu
Točka 17. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja
ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog
objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini,
Ivan Klarin, načelnik općine izvijestio je kako se prije ljeta iz svima poznatih razloga
donijeli ovu odluku gdje je puno riječi rečeno kao i argumenata, a Upravni sud je na temelju
nedostataka obrazloženja srušio tu presudu te će se definitivno ići na preispitivanje same
presude, a vrlo vjerojatno i kaznenom prijavom protiv sutkinje koja je donijela navedenu
odluku da se vidi način odnosa odvjetnika koji je zastupao stranke i sutkinje, da li je bilo
slučajeva pogodovanja. Dodao je da je obrazloženje sada napisano na tri ili četiri stranice
stoga predlaže da vijeće usvoji odluku.
Vijećnica Jelena Obratov ja odgovorila da se sudac ne može kazneno goniti radi
donošenja odluke u sudskim postupcima jer su suci zaštićeni. Nadalje je kazala da kada je
donesena odluka o stavljanju van snage ona je tada govorila da se donosi jedna praktički
nezakonita odluka, na pravnim temeljima neutemeljena odluka iz razloga što se ne može na
osnovu peticije poništiti suglasnost za rad nekom objektu, naime, ona se potrudila doći do
presude gdje je rečeno da nema zakonske osnove tj. zašto obrazloženje nije valjano odnosno
nije postojalo iz razloga što nije na zakonu utemeljena odluka tj. čovjeku se može ukinuti
odobrenje za rad jedino ako imate povredu zakonskih normi koji se sada pokušavaju u ovu
odluku navesti. Kazala je kako bi ona što se tiče ove dvije odluke upozorila tj. želi reći da iz
obrazloženja pobijane odluke vidljivo da se sada traži razlog zašto se želi Vortexu oduzeti
suglasnost za rad i pri tome se navodi da ukratko nije u suglasnosti sa županijskim planom
iako se zna da treba biti u suglasnosti sa prostornim planom Općine Tisno te zar se misli da će
Općinsko vijeće ispitivati detalje koliko je objekt udaljen od zida i sl. već se misli na to da je
na tom području predviđen ugostiteljski rad jer to se točno misli kada se kaže da mora
udovoljavati Prostornom planu Općine Tisno, a to što se spominju neke cjeline i da se ne
udovoljava županijskom prostornom planu to je u ovoj odluci apsurdno i ako se danas digne
ruka za ovu odluku onda se radi nešto što je potpuno protivno zakonu. Dalje je kazala da od
kada je prva odluka donesena pa do danas prostorni plan se nije promijenio i vijećnike nitko
nije upozoravao da je ona protivna prostornom planu jer ona nije protivna Prostornom planu

Općine Tisno, a jedini uvjet koji obrt Vortex mora zadovoljiti je da udovolji prostornom planu
Općine Tisno, a ne županijskom planu jer Općina Tisno nije ured za izdavanje građevinskih
dozvola pa da izdaje građevinsku dozvolu, znači izdaje samo suglasnost za rad obrtu za
obavljanje obrta na klupama, a ne u objektu. Vijećnica Jelena Obratov osvrnula se i na širinu
kolnog pristupa, pozvala je da se pročita UPU za to područje koji u članku 23. točka 8. jasno
kaže da do površine iz tog članka, pa se navodi ugostiteljski objekti, plažni objekti i ostalo, ne
mora se osigurati kolni pristup, što jasno piše u tom članku, stoga ovo što piše u odluci
apsolutno ne odgovara jer se pokušava pronaći razlog da se na kraju ljeta kada je sezona
skoro gotova i kada se u Gardenu treba održati samo jedna festival, da se čovjeku ponovno
poništi suglasnost za rad jer bez obzira što se govorilo suglasnost za rad je na snazi. Pita
načelnika općine da jasno u obrazloženju stoji da je presuda dobivena 9.kolovoza 2018.g., a
10. kolovoza 2018.godine izdaje uvjerenje da obrt Vortex nema nikakvu suglasnost za rad od
Općinskog vijeća pa joj nije jasno zašto, jer ako se ukinula odluka vijeća jasno je da je na
snazi odluka kojom se daje suglasnost za rad što je očito jer se danas ponovno pokušava
staviti van snage odluka o davanju odobrenja za rad, pa pita na temelju čega načelnik općine
10. kolovoza izdaje uvjerenje gdje stoji da Vortex nema nikakvu suglasnost za rad te ga pita
zato na kraju krajeva ovo radi na kraju sezone te dodala da će ovakve odluke donijeti itekakve
financijske posljedice za Općinu Tisno i žao joj je što ih načelnik neće platiti iz vlastitog
džepa jer onda bi se drugačije ponašao. Još je jednom upitala zašto se ovo radi 10 dana prije
kraja turističke sezone tj. čemu, za koga i zašto. Kazala je da ima još jedno pitanje, a to je da
su se vidjele snimke da g. Colgan ujutro ima after partye za vrijeme održavanja festivala pa je
zanima kako načelnik komentira da ono što je smetalo njihovim gostima u slučaju Vortexa
sada ne smeta g. Colganu.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da ga je taj dan nazvao novinar te je on
popodne nazvao svoju tajnicu da pita da li je primljena ikakva presuda te je izvješten da taj
dan apsolutno nije ništa primljeno, dodao je da na snazi nisu manifestacijski dani koji su
preduvjet za donošenje ovakve odluke odnosno za njezino stavljanje van snage te je kao treće
kazao da je g. Živković podnio kaznenu prijavu protiv njega i protiv Općine koja je danas
došla te Državno odvjetništvo ispituje okolnosti navedenog slučaja i navedenih odluka i
postupa se sukladno zakonu pa neka Državno odvjetništvo odluči tko je bio u pravu.
Vijećnica Jelena Obratov je naznačila da joj načelnik općine nije odgovorio na pitanje
vezano poslovanje g. Colgana jer ako je podnesena kaznena prijava protiv načelnika sutra
može biti podnesena kaznena prijava i protiv vijećnika. Načelnik općine je odgovorio da se
protiv vijećnika ne može podnijeti kaznena prijava, nadalje je vijećnica Jelena Obratov tražila
izričito da joj se obrazlože navodi vezano za prostorni plan za čl. 23. točka 8. , te da navodi o
kolnom pristupu ne stoje, da ono što je rečeno o prostornom planu ne stoji i da joj to načelnik
sve obrazloži te da joj još obrazloži vezano za održavanje after partya od strane g. Colgana.
Vijećnik Lovre Crvelin se želio samo kratko osvrnuti na sve ove događaje te kazao
kako se sve ovo pretvorilo u ono što nije trebalo biti, u nekakve političke bitke i ono što će se
sada dogoditi je da će svi izgubiti novce i Općina, te se nada da je kolegici Jeleni Obratov
jedina namjera pomoći nekom, a ne nekakve političke priče, dok s druge strane N. Colganu
naravno da nije buka bila problem i da mu je smetalo što Vortex uzima mali dio njegova
kolača te naravno da ta odluka općine kojom se oduzima dozvola nije na neki način legalna,
ali ako je interes sela da Vortex ne radi zbog Gardena i ako želimo da Garden tu bude onda bi
on upravo predložio referenudm pa ne bi dolazilo do ovakvih troškova jer se on boji da na
kraju neće tu biti pomoći i da će se samo uzrokovati više troškova te mu je zato užasno teško
te bi on savjetovao pogotovo g. Živkoviću da se iznađe neka nova lokacija jer ovo je postalo
sve skupa mučno i strah ga je da se neki ljudi ne iskorištavaju za neke druge ciljeve.
Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da što se tiče njezinog političkog djelovanja,
da ne zna odakle je vijećnik Lovre Crvelin izvukao njezino političko djelovanje, s obzirom da

se ona iznimno trudi da u ovoj priči ne daje apsolutno nikakva komentar izjavu li bilo što
drugo i neće se pronaći ni jedan njezin komentar ni jedno pitanje ni na društvenim mrežama
niti članke u novima, a novinari je stalno zovu da dade komentar upravo iz tog razloga što ona
ovo ne smatra za političku priču, s druge strane, postoji nešto što se zove zakon slobodnog
tržišta, pa netko nekome ne može reći da ne može tu poslovati jer je tako 10, 50, 100 ili 2000
ljudi u selu to odlučilo jer vezano za after partye g. Colgana proizlazi da su vijećnici na ovom
vijeću bili izmanipulirani te su na taj način donijeli odluku, a tužno je što joj o ovome
odgovara vijećnik Lovre Crvelin jer bi bilo lijepo iz usta načelnika čuti da ono na što se N.
Colgan tužio upravo sada i radi.
Vijećnik Zoran Bokan je konstatirao da na ova pitanja nema odgovora jer načelnik
neće da odgovori.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je on puno o ovom pričao.
Vijećnica Jelena Obratov je pitala da li načelnik na njezina pitanja ne želi odgovoriti
ili u čemu je problem.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je vijećnici Jeleni Obratov na njezina
pitanja više puta odgovorio i da to može vidjeti iz zapisnika sa prošlih sjednica jer su bila
identična.
Vijećnica Jelena Obratov je predložila da se zastane s donošenjem odluka dok se vodi
kazneni postupak protiv načelnika općine vezano uz to, pogotovo jer je turistička sezona na
izmaku stoga predlaže da se odgodi donošenje ove odluke do završetka postupka.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog vijećnice Jelene Obratov da se
odgodi donošenje ove odluke do okončanja postupka po kaznenoj prijavi podnesenoj protiv
načelnika općine, a vijećnici taj prijedlog nisu usvojili jer su za njega glasali sa 3 (tri) glasa
„za“, 1 (jedan) „suzdržan“ glas i 7 (sedam) glasova „protiv“.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog načelnika općine, a vijećnici su sa
7 (sedam) glasova „za“, 1 (jedan) „ suzdržan“ glas i 3 (tri) glasa „protiv“ usvojili,
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz Tisna
za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i
4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini
Točka 18. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja
ugostiteljskom obrtu „Vortex“ iz Tisna za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti na nekretnini katastarske oznake čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O.
Tisno, u 2018.godini,
Vijećnica Jelena Obratov je napustila sjednicu vijeća u 20:45 sati te poručila načelniku
općine da se ne mora truditi obrazlagati ovu točku dnevnog reda.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da se radi također o odluci koja je ukinuta
odlukom upravnog suda zbog nedostatnog obrazloženja te on sukladno istom te ne postajanju
proglašenja manifestacijskih dana što je jako bitno za obije odluke predlaže da se i ova odluka
usvoji.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 2
(dva) glasa „protiv“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu „Vortex“ iz Tisna
za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na nekretnini
katastarske oznake čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini
Točka 19. Prijedlog Odluke davanju odobrenja na sklopljeni Ugovor o davanju na korištenje
solarnih panela kućanstvu Katarine Hodak,
Ivan Klarin, načelnik općine je izvijestio kako je zasigurno svima poznat slučaj
Katarine Hodak i nemogućnost priključenja električne energije njezinom kućanstvu sukladno
čemu je Općina Tisno prema ovoj odluci i ugovoru o davanju na korištenje solarnih panela za
26.105,00 kuna nabavila solarne panele i jedna obitelj je dobila električnu energiju, naime,
solarni paneli su u vlasništvu Općine Tisno ali su dani na korištenje toj obitelji jer ne mogu
drugačije dobiti struju.
Vijećnik Zoran Bokan je upitao da zašto se ta obitelj ne može priključiti na struju, na
što je načelnik općine odgovorio da je predugo da objašnjava i da se o tome već govorilo na
sjednicama vijeća, međutim, u biti se radi o neriješenim vlasničkim odnosima te je ta struja na
ovaj način riješena, a žena je zadovoljna i sretna.
Vijećnik Lovre Crvelin je pozdravio odluku vijeća te kazao kako bi bilo dobro da se
što više koriste solarne ploče i to ne samo za siromašen već da budu za potrebe općine, škole
ili na društvenom domu tj. svuda gdje može.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
davanju odobrenja na sklopljeni Ugovor o davanju na korištenje solarnih panela
kućanstvu Katarine Hodak
Točka 20. Zamolba za otpisom dugovanja koju je uputila Emina Lapov iz Jezera
Ivan Klarin, načelnik općine je kratko izvijestio da je Emina Lapov iz Jezera, uputila
zamolbu za otpis duga poreza na tvrtku što je općinski prihod, međutim, on predlaže da
Općinsko vijeće predloži, s obzirom na okolnosti u kojima se predmetna obitelj nalazi,
preporuku za zastaru iako drži da se Emina Lapov mogla i direktno obratiti Poreznoj upravi
sukladno zakonu, ali eto da taj njezin zahtjev bude potkrepljen prijedlogom Općine jer jedino
Porezna uprava može otpisati porezne prihode i to ne može učiniti Općinsko vijeće, sukladno
zakonu, pa eto da se pokaže dobra volja i pomoć obitelji on predlaže da se donese odluka koja
će se uputiti Poreznoj upravi.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog načelnika općine na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
daje se preporuka nadležnoj poreznoj upravi da ako su za to ispunjene zakonske pretpostavke,
dužniku Emini Lapov iz Jezera, izvrši otpis dugovanja na ime poreza na tvrtku
Predsjednik vijeća utvrdio je da su iscrpljene sve točke dnevnog reda te je zaključio
10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 21:00 sati.
Zapisnik izradila:
Marijana Pavić, dipl. iur., tajnik,v.r.
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