Zapisnik sa 12. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 18.prosinca 2018.godine,
utorak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1 s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika i to: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Ivana Vlašić Cindrić, Marin
Mikin, Velimir Reškov, Zoran Bokan, Daniel Crvelin, Lovre Crvelin i Mario Vodanov.
Svoj izostanak je opravdala vijećnica Svitlana Berak.
Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika
općine, Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o., 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 predložio da se dnevni red dopuni točkom 32. prijedlog Odluke o
dodjeli pomoći u vidu financiranja nabave stakala na kući Jurice Skračića iz Betine kojem je kuća
nedavno oštećena u požaru i koji je samohrani roditelj troje malodobne djece.
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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu i Projekcija za
2019.g. i 2020.godinu,
3. Prijedlog III Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2018.-2020.g.
4. Prijedlog II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2018.godinu,
5. Prijedlog III izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.godinu,
6. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godine,
7. Prijedlog II Izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2018.godine,
8. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2019.g. – 2021.g.
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu
10.Prijedlog Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.g.- 2021.g.
11.Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
12.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za
2019.godinu,
13.Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019.godine,
14. Izvješće o radu načelnika Općine Tisno za razdoblje od 6.- 12. mjeseca 2018.godine,
15.Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno,
16.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima,
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
18. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno,
19. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
20. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
21. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
22. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za
2019.godinu,
23. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2019.godinu,

24.Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra nad Edukativno
poučnom stazom Jezera - UvalaGušćica,
25.Prijedlog Odluke o dopuni odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje
prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno,
26.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2019.godine,
27.Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Tisno za 2018.godinu,
28.Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
29.Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja,
30.Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pri
Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu,
31.Zamolba Borisa Crvelina iz Tisna za oslobođenje obveze plaćanja računa odvoza otpada
komunalnom poduzeću Ježinac d.o.o.,
32.prijedlog Odluke o dodjeli pomoći u vidu financiranja nabave stakala na kući Jurice
Skračića iz Betine
Predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Vijećnik Daniel Crvelin uputio je pitanje vezano za temu koja se odvijala nedavno na
Koledišću u Jezerima tj. vezano za žive jaslice i dječju predstavu za što je kazao kako su kritike tog
događaja jako pozitivne i bio je to jedan stvarno dobro posjećen događaj u Jezerima te se nada se da
će se i sljedećih godina isto nastaviti pogotovo suradnja Mjesnog odbora i Turističke zajednice za
takve manifestacije. Njegovo pitanje glasi da li je došlo vrijeme da se Općina počne baviti i tim
prostorom Koledišća i u njega ulagati neka sredstva jer neki dijelovi su stvarno u lošem stanju i samo
je pitanje dana kad će se početi raspadati, odnosno da se na toj lokaciji barem postavi ograda jer ima
djece koja se tamo igraju i danas. Drugo pitanje je vezano za područje jezerske rive na području
preko puta planirane zgrade Kuća maslinova ulja gdje je u stvari jedini prostor van marine gdje
mještani mogu dignuti svoje brodove na kraj i urediti ih, a trenutno nema nikog da upravlja tim
područjem u odnosima između Općine i Lučke uprave te su pojedinci posljednjih mjeseci počeli to
bezobrazno iskorištavati i drže svoje brodove već mjesecima na tom području. Nadalje je kazao da
Općina je iako nema tu svoju ingerenciju počela ostavljati obavijesti da se ti brodovi trebaju ukloniti,
međutim svi su se oglušili na to i sve i dalje tamo stoji dok drugi mještani sada čekaju kada će se
netko maknuti kako bi mogli dignuti svoj brod na kraj, a jedina alternativa je marina koja ima svoj
pravilnik i koji se mora poštovati i koja ima svoj cjenik po kojem većina domaćih ljudi nije u stanju
to platiti. Treće njegovo pitanje ide prema ravnateljici komunalnog poduzeća Ježinac iako nje
trenutno tu nema, ali svejedno ću ga postaviti pa možda dobije odgovor i od Općine. Pitanje je
vezano za isto to područje odakle je Ježinac uklonio jedan veliki kontejner što je veliki problem jer
ljudi koji uređuju svoje brodove nemaju gdje baciti taj otpad nastao prilikom preuređenja broda, a
radi se o opasnim supstancama koje se sada često u nedostatku kontejnera stavljaju i obližnjim
ljudima u privatne kante, stoga ga zanima razlog zašto je taj kontejner uklonjen i koji je razlog zašto
taj isti kontejner ne bi vratili.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče Koledišća slaže se da je taj događaj
koji je bio i koji je Općina popratila kao i brojne druge što se tiče adventskih događanja, traži hitnu
sanaciju, međutim, ona nije predviđena u Proračunu za 2019. godinu i nema mjesta da se stavi ta
realizacija u 2019. godinu. Slaže se da se taj Trg mora staviti u nekakav trogodišnji plan da se on
uredi te smatra da se parcijalnim uređenjem odnosno samo postavljanjem ograde neće puno učiniti,
također dodaje da s obzirom na više nekakvu povijesnu važnost Koledišća za Jezera, treba biti dosta
oprezan pri njegovom uređenju da ne dođu neki moderni materijali već da se to uredi kako treba,
stoga nije da se ne misli o uređenju Koledišća, ali kaže da nažalost dogodine od toga neće biti ništa.
Što se tiče rive u Jezerima i slipa Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio nadalje da se slaže s
vijećnikom Danielom Crvelinom od riječi do riječi te je pojasnio da taj prostor nije u nadležnosti

Lučke uprave, nego je to javna površina Općine Tisno koja je prije nekoliko dana povodom pritužbi
od određenog broja stanovnika na taj problem stavila obavijesti na pojedine brodove koji su
ostavljeni na suhom vezu. Kazao je kako na tom području par pojedinaca za koje je čuo da neki čak i
nisu iz Jezera, počeli tamo dovoditi svoje brodove te je prije jedno 20 dana dao da se naruči tabla i da
se naruče stupovi kao na velikom portu u Tisnome i gdje će se postaviti te će taj prostor biti dostupan
odnosno će se otvarati isključivo uz prisutnost komunalnog redara. Ne može potvrditi da li će to biti
realizirano do kraja ove godine ili početkom iduće, s obzirom na blagdane, ali svakako će biti
sljedeće proljeće, stoga se brod više neće moći ostaviti tamo, a da se Općina ne obavijesti odnosno
ne dozvoli pristup kao neka pokretna stvar, a to govori jer će se ti brodovi u slučaju potrebe
uklanjati kao i što se uklanjaju kamp kućice po poljima. Izvijestio je kako su ljudi do sada uklonili
samo dva broda, dok onaj veći dio njih koji su već duže vremena tamo i koji su tamo na suhome
vezu, definitivno će biti uklanjani, što se još uvijek čeka jer su tek prije 15 dana poslali obavijesti o
uklanjanju koju ne netko zaprimio, a netko nije, a tko nije zaprimio ide na oglasnu ploču, nakon čega
ide rješenje o izvršenju i kad ono postane pravomoćno, uklanjati će se ti brodovi kao i kamp kućice t
i s time završiti tu priču.
Vijećnik Danijel Crvelin je još upitao vezano za ovo drugo pitanje, naime, kakvo će biti
radno vrijeme komunalnog redara te hoće li on biti na usluzi 24 sata dnevno.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da će biti dostupan po potrebi jer ako se ne stavi fizička
barijera biti će kao i prije.
Vijećnik Danijel Crvelin je upitao da li će se onda s time riješiti i dizanje brodova na crno.
Vijećnik Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da ima nekoliko tih slučajeva dizanja
brodova na crno i to ne samo u Jezerima stoga treba postaviti fizičke barijere da se to ne radi, a
komunalni redar će biti na raspolaganju u nekom radnom vremenu npr. od 8 do 20 sati i u tom
periodu će ljudi znati da mogu nazvati komunalnog redara, naime, taj dio je najaktivniji u proljeće i
ljeto kada ljudi dolaze s brodovima da ne plate skupo u marini, što je i logično te dodao da
definitivno to treba dovesti u red i uskladiti, a to nije to ništa apstraktno s čime se već nije Općina
susretala. Svjestan je da taj problem postoji već godinama ali je istaknuo kako je ove godine
prerastao u veliki problem s obzirom da ljudi koji stvarno žele tamo doći napraviti svoj brod više
nemaju mjesta od nekih koji taj prostor očito naplaćuju pa za nekoga ostave brod jer im je sigurno u
centru mjesta, pokriveno kamerama.
Vijećnik Danijel Crvelin je imao još jedno pitanje vezano za ovu temu jer Općina Tisno je
ostavila obavijest prije jedno dva tjedana ljudima koji su se na istu oglušili pa ga zanima kad će se ti
brodovi ukloniti.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da svako rješenje mora postati pravomoćno, dakle
mora se primiti, ako ga on ne ukloni u roku od 8 dana sukladno našoj odluci onda se šalje rješenje
da ga Općina uklanja i onda to rješenje mora postat pravomoćno, što je isto kao i kod kamp kućica.
Danijel Crvelin je pitao da do kada će on kao načelnik to tolerirati.
Ivan Klarin je odgovorio da on to više ne tolerira od prije 20 dana kada je poslao komunalne
redare da obave posao i očekuje obzirom na blagdane negdje oko 20. siječnja i nada se da bi do
tada trebalo to trebalo biti uklonjeno.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da kada su već kod teme bespravnosti što se dešava na
cesti prema Tribunju, gdje je izgrađena ona bespravna kuća ili vila s bazenom na što je bilo više
primjedbi, te ne zna da su komunalni redari uočili, ali iza te kuće uglavnom niču mobilne kuće, te
koliko je ona uspjela vidjeti s ceste, ima ih barem dvije, jednako velike kao i one na Jazini, stoga joj
nije jasno kada usporedi ažurnost Općine i građevinske inspekcije koju je osjetila na svojoj koži,
kada je čekala samo pravomoćnost građevinske dozvole i onda apsolutno nitko nikoga ne može
uvjeriti da tamo nešto ne štima jer tamo dobivamo nekakvo kamp naselje, a zna da se tamo u toj vili
održavaju čak i nekakvi privatni after partiji što se tiče festivala u Hostinu. Stoga ističe kako se tamo
događa nešto i ne zna da li je Općina upoznata s tim i što je poduzela po tom pitanju, te ako je, mogu
li se vidjeti ti dokumenti i prijave i pita da li se odradilo sve jer misli da je vrijeme da se to digne na
veću razinu odnosno da se progovori o tome preko medija, odnosno da se izvrši nekakav pritisak.

Drži da ako tamo krene nicati još jedno naselje onda je to samo još jedan dokaz da mali čovjek ne
može napraviti ništa, a onaj veliki može sve, pa i selo unutar svojeg. Drugo pitanje vijećnice Jelene
Obratov je tehničke prirode, a tiče se boravišne takse za koju je načelnik općine najavio da se neće
povisivati za područje Općine Tisno, što pozdravlja, međutim nije joj jasno, jer koliko je ona
upoznati to nije u nadležnosti načelnika općine nego predstavničkog tijela pa ako je u nadležnosti
predstavničkog tijela, zašto to nije na dnevnom redu, bez obzira što se zna da je njegov prijedlog da
se taksa neće povećavati jer je određen zakonski rok u kojem se to mora donijeti. Treće pitanje isto
više tehničko, a tiče se panoa pokraj mosta jer ti panoi su novi, naručeni, plaćeni, postavljeni
međutim, stoje prazni cijelu turističku sezonu, a stoje prazni i dalje pa je zanima čemu oni služe te
zar se nema barem neka slika za zalijepiti ako ne barem za ta dva mjeseca ili nešto slično. Opisala je
kako je plakat koji je čitavo ljeto stajao na oglasnoj ploči, odnosno mapa koja je izgorjela od sunca i
cijela neugledna i nikakva, a s druge strane imamo jedan novi i jako skup pano koji stoji prazan.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče bespravne takozvane vile Stipaničev,
najprije da li se tamo odvijaju orgije ili ne on se toga moram izuzeti jer ne zna i na sreću nije
sudjelovao.
Vijećnica Jelena Obratov je demantirala rekavši da je rekla after partiji, a ne orgije.
Ivan Klarin, načelnik općine je rekao da kada vijećnica Jelena Obratov kaže afterpary to
njemu sve zvuči kao nekakve orgije.
Jelena Obratov je replicirala kazavši da je on sudjelovao na tim partijima i otvarao festival pa
joj nije jasno odakle mu riječ orgije.
Ivan Klarin je odgovorio da je tamo sudjelovao iz protokolarnih razloga, a da budem iskren
govore mu da su neki njegovi kolege počeli šmrkati, a on ne zna je li to sad in, a ako će se šmrkati,
kažu da se to zove bijelo, ali šalu na stranu. Što se tiče vile Stipaničev, dalje je pojasnio da je ona
prijavljena tri ili četiri puta od strane Općine Tisno i slobodno može doći sutra ujutro kod voditelja
komunalnog odjela, Ante Pirije i neka joj iskopira sve prijave građevinskoj inspekciji i to ne samo za
tu vilu nego i onu prvu vilu s donje strane ceste. Građevinska inspekcija je obavijestila Općinu
Tisno da je taj gospodin dobio legalno građevinsku dozvolu za svoju vilu kao i za kamp naselje, što
je kod njega osobno izazvalo jednu određenu razinu ogorčenja i nepravde prema malim ljudima jer
naglašava da ova Općina više nego druge, barem susjedne općine koje su napravile kaos sa južne
strane otoka Murtera, prijavljuje slučajeve bespravne gradnje. Rekao je vijećnici Jeleni Obratov da je
dosta ažurna što se tiče pisanja dopisa i zahtjeva pa neka napravi jedan zahtjev građevinskoj
inspekciji neka joj dostavi broj bespravnih i srušenih objekata na području Šibensko-kninske
županije da vidi koliki je broj proteklih godina bespravnih objekata srušen na području Općine
Tisno, što znači da ostatak županije nema bespravnu gradnju, što bilo idealno, ali zna se da to nije
točno nego u stvari govori nešto drugo.
Nadalje je Ivan Klarin kazao kako je g. Stipaničeva, koji je više puta tražio susret sa njim, a
nije ga dobio niti će ga ikad dobiti, kojega je Općina i te kako prijavljivala, a ovom vijeću sljedeći
puta mogu sve prijave doći na stol, upravni odjel Šibensko-kninske županije izdao je građevinsku
dozvolu, na koji način i kako, ne zna, zna samo da je građevinsko inspekcija obavijestila općinu da
oni više nisu nadležni i da objekt ima legalnost. Kazao je vijećnici Jeleni Obratov kako je prava
adresa, kako je dobivena ta građevinska dozvola je osoba sa njezinih fotografija na facebooku.
Vijećnica Jelena Obratov je izjavila da će napustiti sjednicu ako se nastavi pričati o
privatnim stvarima jer je ona pitala vrlo jednostavno, da li Općina Tisno ima saznanja o mobilnim
kućicama.
Ivan Klarin, načelnik općine je zatražio da se ispriča vijećnici Jeleni Obratov u provom
dijelu rečenice kazavši da bi bilo dobro da gospođi Škugor koja je šefica tog odjela, pošalje dopis, a
može je i telefonski nazvati i pitati kako je ta kuća dobila građevinsku dozvolu.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li je Općina tražila da joj se službeno odgovori.
Ivan Klarin je odgovorio da ga to ne interesira jer da je Općina četiri puta tu kuću prijavila
građevinskoj inspekciji da je sruši, te ne zna koji je službenik to izveo niti Općina ima uvid u
predmet izdavanja same dozvole već Općina dobije obračun komunalnog doprinosa, stoga predlaže

vijećnici Jeleni Obratov da sutra nazove gospođu Škugor ili neka joj pošalje dopis i vidi kako je ta
kuća dobila građevinsku dozvolu. Također je dodao da je vijećnica Jelena Obratov iznijela netočnu
činjenicu jer taj predmet je bio u medijima tj. o njemu je pisala Rudinapress, a prenio je i Šibenik.in,
gdje je došao Hrvoslav u Općinu i gdje je slikao sve prijave i gdje je to bilo objavljeno, stoga je sve
bilo medijski popraćeno.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća zamolio je vijećnicu Obratov da se po tom pitanju obrati
županijskom uredu koji je izdao dozvolu, a ne Općini Tisno jer su općinski službenici po tom
pitanju četiri puta intervenirali, stoga neka vijećnica Obratov javno pita ured za građevinsko
uređenje Šibensko-kninske županije kako je izdao tu dozvolu, ako smije. Petar Jakovčev se dalje
pita da kako je netko tko nije podnio nikakav zahtjev prema Općini Tisno, niti se uopće obazirao na
općinske službe, a četiri je puta komunalni odjel postupao prema njima, dobio legalnu građevinsku
dozvolu, bez da o tome Općina išta zna, stoga predlaže vijećnici Jeleni Obratov da jasno postavi to
pitanje, a ima od načelnika jasan odgovor kome ga treba postaviti, pa neka ga postavi sutra ujutro
javno medijima, te ga možete i na šibenik.in-u postaviti javno pa da se vidi da li će to pitanje
postaviti, a još više ga zanima hoće li na njega dobiti odgovor. Kazao je kako vijećnica Obratov
postavlja pitanje koje je van ingerencije Općine Tisno koja je učinila sve što je mogla što ona sve
dobro zna, a u isto vrijeme proziva načelnika Općine Tisno zašto se tako nešto događa, a neće
prozove županijski ured kojem je Općina Tisno četiri puta upućivala na mišljenje i inspekciju, stoga
pita da zašto javno ne postavi ovo pitanje na nekom portalu. Tražio je da uđe u zapisnik kako
vijećnica Jelena Obratov poteže ovo pitanje i od načelnika dobiva jasan odgovor da adresira pitanje
na odgovornu osobu koju je imenovao načelnik općine pa pita je kako je to moguće, stoga neka
postavit to pitanje ako smije jer pitala je, dobila je jasan odgovor od načelnika Općine i tumačenje
od strane predsjednika vijeća.
Jelena Obratov je rekla da ona nema problem sa postavljanjem pitanja i postavit će ga na
adresu gdje god treba, ali joj je čudno malo kako se odmah zapalio na to pitanje. Ističe kako je
predsjednik vijeća krivo razumio i krivo razumio odgovor načelnika, jer da ga je razumio onda bi
znao da je načelnik rekao da su četiri puta prijavili inspekciji ali da nisu, jer ih ne zanima, pitali ured
za uređenje. Njoj bi kao vijećnici bilo sasvim normalno da Općina Tisno pita, jer kada je Murter
imao takav problem pitao je i ured za prostorno uređenje i žalio se i koristio pravo na žalbu jer
građevinska dozvola se ne dobiva, a da o tome nema saznanja Općina.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je rekao da to pitanje postavi javno na portalima.
Jelena Obratov je odgovorila da nema potrebu pristupati portalima i graditi svoju karijeru na
portalima, te pojasnila da je ona pitala tijelo koje je nadležno, načelnika Općine Tisno, koji joj je
rekao da Općina nije bila zainteresirana pitati ured zašto je izdana ta građevinska dozvola, jer doista i
ona može pitati o tome ured za prostorno uređenje i hoće ali joj je čudno da to Općina nije pitala.
Ivan Klarin je pozvao svakog od prisutnih da obiđete cijelu Općinu i gdje god sumnja da je
bespravni objekt ili kuća, da uperi prstom, dođe u Općinu i vidi da li je taj objekt prijavljen i da ga
onda prozovu. Ne kaže da ne postoji nešto što je možda prošlo ispod radara i što je negdje zavučeno.
Kazao je kako su primjerice objekt gospodina Nikole Pavića na Puntici, išle tri prijave, ali svi
koriste mogućnost žalbe u kojoj ističu činjenicu da je taj objekt bio već izgrađen 21. lipnja 2011.
godine i onda to inspekcija utvrđuje da li je bio izgrađen ili nije. Slična situacija je bila s jednim
objektom na Kosirini, te on odgovorno tvrdi da je svaki novi nelegalni objekt prijavljen od strane
Općine Tisno.
Ivan Klarin, načelnik općine je što se tiče pitanja vezano za boravišnu taksu odgovorio da taj
prijedlog odluke nije na ovoj sjednici iz razloga što izmjena Zakona poreza na dohodak stupa na
snagu 01. siječnja 2019. godine i ne možemo donositi odluke prije nego što zakon stupi na snagu, a
do 30. ožujka predstavnička tijela na prijedlog načelnika ili gradonačelnika donose odluku o visini
paušalnog poreza na smještaj, što je on već javno rekao te je ujedno za medije rekao i ponavlja tu da
će njegov prijedlog predstavničkom tijelu biti nakon što Zakon stupi na snagu, vrlo vjerojatno na
sjednici u prvom mjesecu, da paušal ostaje na istoj cijeni.

Glede trećeg pitanja vezano uz panoe, Ivan Klarin, načelnik općine se složio da je vijećnica
Jelena Obratov u pravu jer je on već prije ljeta upozorio direktora Turističke zajednice Tisno da su
panoi katastrofa i da ih treba hitno naručiti, panoi su sada izrađeni i prije početka turističke sezone
odnosno ovo proljeće će biti i postavljeni.
Jelena Obratov je dodala da je vezano za boravišnu taksu željela napomenuti načelniku da
kada daje izjave za medije da pazi kako te izjave izgledaju s obzirom da Zakon stupa na snagu 01.
siječnja, a za medije je izjavio da je on donio odluku o tome da boravišna taksa ostaje u istom
iznosu, stoga da poštujete ovo tijelo toliko da se vijećnici ne iznenade kada pročitaju članak, a znaju
da je to u njihovoj ingerenciji, a oni takvu odluku nisu imali na sjednici. Predlaže načelniku općine
da vodi računa da dovoljno poštuje ovo općinsko vijeće ako ništa drugo i ako je nešto u nadležnosti
ovog vijeća da ne ostaju iznenađeni nego da najprije donesu tu odluku, a onda da se prezentira
medijima.
Vijećnika Zorana Bokana je zanimalo vezano uz objekt o kojem se maloprije raspravljalo i
koji je legaliziran, da li je Općina Tisno naplatila komunalni doprinos.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da ne zna konkretno, ali da Općina Tisno ima jaku
službenu proceduru propisanu zakonom i odlukama kako se naplaćuje komunalni doprinos, koji ovisi
isključivo o onome što pošalje upravni odjel, što znači kada upravni odjel dostavi Općini Tisno
dokumentaciju, na temelju toga pročelnik i njegovi službenici donose rješenje to rješenje sukladno
našim odlukama ide na plaćanje investitoru, koji ima kasnije mogućnost plaćanja odmah s popustom.
Koliko mu je poznati misli da on nije bio u toj kategoriji i misli da je on prije te odluke postao
legalan i platio komunalni doprinos, dakle Općina nema tu preispitivati što, već može jedino u
slučaju sumnje, podignuti kaznenu prijavu i reći i to je to što se može napraviti, jer kada Općina
dobije dozvolu mora automatski na temelju te dozvole obračunati komunalni doprinos sukladno
odlukama Općine i Zakonu, tako je bilo i u ovom slučaju.
Vijećnik Zoran Bokan dao je komentar predjedniku vijeća da je ovo Općinsko vijeće na
kojem vijećnici postavljaju pitanja, da ovo nije županijska skupština ni ne zna što, te je vijećnica
Obratov postavila pitanje, a nije mogla znati da li je taj objekt legaliziran ili nije te se ovdje saznalo
da je legalan i nemaju se što u medijima postavljati pitanja, već se može postaviti pitanje upravnom
odjelu županije.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da upravni odjel županije nije dužan odgovoriti i
neće odgovoriti stoga ostaje alat državnog odvjetništva i kaznene prijave.
Vijećnik Zoran Boka se osvrnuo na postupanje predsjednika vijeća koji je kazao da vijećnica
Jelena Obratov postavlja na krivom mjestu pitanje jer naime, kao vijećnica ovog vijeća jedino može
ovdje postaviti pitanje, a ne u županiji, naime, postavilo se pitanje i dobio se odgovor.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da nije problem što se postavilo pitanje već nakon
što se dobio odgovor i dalje se napada njega za nešto što nije odgovoran.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kazao je kako je na postavljeno pitanje saslušao odgovor
načelnika općine koji je jasan i nedvosmislen i nije dopustio da vijećnica Obratov to pitanje postavi
na drugi način odnosno da komentira u tom smislu da li je Općina Tisno imala interesa ili nije, jer je
odgovor bio jasan, i kada Jelena Obratov nakon što joj je jasno odgovoreno da je Općina Tisno
postupala četiri puta u okviru svoje nadležnosti protiv tog graditelja, a on dobio građevinsku
dozvolu, zašto ona to pitanje ne postavi javno.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da ako njega u tom premetu nazove novinar i pita on
će uredno odgovoriti da je Semira Škugor korumpirana, pa neka ga tuže za klevetu pa će se
dokazivati je li je ili nije, a ta žena nije njegova prijateljica, ali nečija ovdje je.
Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da je njezina prijateljica i da se ona toga ne srami na
što je Petar Jakovčev upitao da zašto ona pitanje ne postavi na pravu adresu.
Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da će on sutra pitati javno da to njemu nije nikakav
problem.
Nadalje vijećnik Lovre Crvelin je upitao do kuda će se uređivati ovaj dio do Vile i do koje
faze će se uređivati plaža do Vile.

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče uređenja Istočne Gomilice krenuti
će se od mosta put Vile gdje će se s kamenim dijelom doći otprilike do moloka, naime, kameno
popločanje se pokalzalo kao skuplje, ali puno kvalitetnije, a donji zid koji je u najderutnijem stanju
sanirati će se kompletno do Vile te će se gazište cijele rive mijenjati do Vile, dok će o bivših moloka
do rive biti betonirano, a proširenje plaže će biti isto do bivših moloka.
Lovre Crvelin je naglasio da se mora voditi računa da se praonice ne maknu kod izvedbe tih
radova jer se ljudi tu kupaju, a bio je pritužbi da kada se riva radila da se dosta njih maklo, na što je
Ivan Klarin odgovorio da sigurno da će se sačuvati. Lovre Crvelin je također primijetio da ako se
bude raditi plaža gdje će se svake godine nasipavati pijesak onda će se dno puniti što će biti problem
ako se tamo bude radila neka luka, na što je Ivan Klarin ogovorio da je to neminovnost jer da
nemamo prirodnu plažu koja se sama regenerira kao što je to Slanica niti novca da se napravi
zaštitno pero od 5 milijuna kuna.
Daniel Crvelin je kazao kako je u međuvremenu od direktorice komunalnog poduzeća
Ježinac d.o.o., saznao da zbog toga što se uklonio veliki kontejner za odlaganje otpada gdje se
izvlače brodovi i da su te kante zbog zakonske regulative uklonjene sa cijelog područja Općine te da
Ježinac d.o.o. nema namjeru te kante vraćati jer nemaju na koga nasloviti tko bi to plaćao, stoga pita
gdje će se na tom mjestu odlagati otpad koji nastaje prvenstveno uslijed uređivanja brodova.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se taj otpad odnese doma, kada im Općina već
daje da koriste javnu površinu za brodove, a od vijećnika Daniela Crvelina je kao vijećnika iz Jezera
očekivao da će pohvaliti kako je Općina dobila 5,6 milijuna kuna za vrtić u Jezerima, a ne samo da
loše stvari govori.
Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. je pojasnila da kontejnere za takav otpad ne može postaviti
ni Općina Tisno niti Ježinac d.o.o. već samo specijalizirane firme, a Ježinac d.o.o. može eventualno
na svojim stranicma objaviti koga se treba nazvati i gdje se može zbrinuti takav otpad. Vijećnik
Mario Vodanov upitao je kada će biti riješen problem struje u Dubravi jer godišnje cca 2030 puta nestane struje, jer danas u Dubravi imamo objekte vrijednosti preko 250.000 eura, a ako Bog
da sutra će ih biti još i više, te kako tim ljudima objasniti da nema struje.
Ivan Klarin je odgovorio da je s problemom struje u Dubravi itekako upoznat, i on je osobno
nekoliko puta intervenirao, a informacija koju on ima je da se na području Šibensko-kninske
županije radi pet velikih trafostanica, od kojih je jedna na Kapeli poviše restorana Marin koja će
pokrivati Dubravu i koja je, misli, u postupku javne nabave te misli da je čak dobila građevinsku i
lokacijsku dozvolu, te drži da je to objekt koji se može za mjesec dana početi raditi i time bi bili svi
problemi Dubrave otklonjeni. Dodao je da je tu problematiku pokrenuo još za vrijeme svoje Vlade
zajedno sa načelnikom Pirovca Gulamom, pri Ministarstvu gospodarstva, jer to nije problem samo
Dubrave i Dazline veći cijelog otoka Murtera. Direktor elektre Petar Nadoveza mu je u nedavnom
razgovoru rekao da je tu sve spremno samo se čeka početak gradnje.
Vijećnik Marin Mikin je upitao načelnika općine što je sa sustavom odvodnje Betina Murter
obzirom da se na zadnjoj sjednici govorilo da ima nekakvih problema.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da sustav Betina Murter ima dva velika problema
prvi je da su istekle sve građevinske dozvole, a drugi je da Hrvatske vode inzistiraju da se popravi
postojeća kanalizacijska mreža u Murteru od centra mjesta do Luka.
Što se tiče isteka građevinskih dozvola Ivica Pirjak je izvjestio da se do 8.listopada trebalo
imati očitovanje ministarstva o građevinskim dozvolama, ali do danas nema informacije.
Ivan Klarin je dodao da će ako se ministarstvo očituje pozitivno o građevinskim dozvolama
situacija će biti zadovoljavajuća, a ako se ne očituje biti će novih problema jer će trebati ishodovati
nove građevinske dozvole.
Ivica Pirjak je kazao da je još veći problem zastarijele geodetske podloge jer će onda trebati
sve preprojektirati i sve nove dozvole i zato se ide na varijantu pokušaja produženja tih građevinskih
dozvola.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća tražio je od načelnika da napomene nekoliko riječi o
sporu koji Općina ima s Murtelom d.o.o., na što je načelnik Općine odgovorio da je već prošli put

izvjestio da je Murtela d.o.o. izgubila spor od Općine Tisno, spor je vraćen na ponovno odlučivanje
sudu u Zadru.
Vijećnica Jelena Obratov je tražila presudu na uvid na što je načelnik Općine odgovorio da je
ima objavljenu u registru, na što je Jelena Obratov odgovorila da je pokušala tražiti pa da je nije
našla, na što je načelnik općine odgovorio da onda u redu i nema problema.
Vijećnici nisu više imali pitanja stoga je predsjednik vijeća zatvorio aktualni sat te su
vijećnici prešli na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. – 7. prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu i Projekcija za
2019.g. i 2020.godinu, Prijedlog III Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno
2018.-2020.g. , Prijedlog II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2018.godinu, Prijedlog III izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za
2018.godinu, Prijedlog II izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godine, Prijedlog
II Izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2018.godine,
Predsjednik vijeća je predložio, a vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak da se o ovim
točkama dnevnog reda raspravlja zajedno, a glasa o svakoj posebno.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, izvijestila je da se
proračunska godina privodi kraju i da se u rebalansu prije svega vidi umanjenje od 9.000.000,00
kuna što se odnosi na opremanje Prezentacijskog centra u Betini koje neće započeti u ovoj godini,
nego se prenosi u slijedeću godinu, za što je bio raspisan jedan postupak javne nabave koji je
poništen, te se pripremala dokumentacija za novi postupak javne nabave međutim, SAFU je upozorio
na potrebu dorade tehničke dokumentacije kao što je potreba ishodovanja uporabne dozvole, za što
će sve trebati jedno oko dva mjeseca nakon čega će se krenuti s ponovnim postupkom. Što se tiče
drugih prihoda usklađivala se prihodovna s rashodovnom stranom i neki projekti su dobili nove
pozicije jer se proračun mora uskladiti po izvorima financiranja jer svaki prihod proračuna je
namjenski i zna se na što se može potrošiti. U ostalom dijelu rebalansa nema velikih iznenađenja u
odnosu na onaj rebalans koji se radio prije malo više od mjesec dana, također sukladno rebalansu
uskladili su se i programi koji prate proračun.
Vijećnica Jelena Obratov je tražila da joj načelnik općine pojasni vezano za uporabnu
dozvolu tj. kako je objekt Prezentacijskog centra u Betini koji radi i koji je u funkciji, nije ishodovao
uporabnu dozvolu nakon što je završen.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se sredstva od 9.000.000,00 kuna prelila i na
manjak u rebalansu koji je vidljiv, međutim, u 2019.godini nije sporno da će se sredstva dobiti,
Općina može biti penalizirana u nekom postotku od 5-10% , a nastoji se svaki put kada su europska
sredstva u pitanju ne biti penalizirani, međutim, kazao je kako je natječaj javne nabave pao zbog
tehničke pogreške samog prijavitelja odnosno zbog troškovnika, naime, 10.000.000,00 kuna
dodjeljuje Europska Unija koje nismo uspjeli povući u ovoj godini, što se naravno reflektira na
proračun, s druge strane EU te može penalizirati sa 100% što je rijetko, ali može se desiti, stoga su to
vrlo opasne stvari s kojima treba, kako narod kaže, gaziti kao po jajima. Što se tiče pitanja vezano za
uporabnu dozvolu odgovorio je kako je točno da uporabna dozvola nije ishodovana, ali uporabna
dozvola je pred samim krajem ishodovanja, te misli da su danas pročelnici zajedno sa predstavnicima

arhitekata imali sastanak i da je jedini sporan plafon restorana gdje se nije ugradila vatrootporna
obloga za slučaj požara što je detalj zbog kojega uporabna dozvola nije izdana. Vrlo brzo će se nakon
izrade troškovnika kojeg će raditi arhitekti koji su radili nadzor, prvenstveno g. Roca koji je radio
kompletan nadzor, da će onda automatski ti radovi biti odrađeni da bi se dobila uporabna dozvola.
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
III. izmjene i dopune
Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu i Projekcija za 2019.g. i 2020.godinu,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
III Izmjene i dopune
Plana razvojnih programa Općine Tisno 2018.-2020.g.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
II izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu
Vijećnika Lovru Crvelina je zanimalo, jer naime nije shvatio, održavanje infrastrukture da li to
obavlja Ježinac d.o.o., na što je Daniela Bilan odgovorila da određene poslove obavlja Ježinac d.o.o.
Vijećnika Lovru Crvelina je dalje zanimalo što znači čišćenje javnih površina i da li to ulazi u ovaj
iznos od 900.000,00 kuna na što je Daniela Bilan odgovorila da postoji program koji se kompletno
odnosi na održavanje komunalne infrastrukture u što ulazi čišćenje javnih površina, održavanje
zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje poljskih puteva, održavanje poljskih
puteva, dio toga radi Ježinac d.o.o., kao što je održavanje zelenih površina, a npr. održavanje
nerazvrstanih cesta radi koncesionar kojeg općina izabere na natječaju. Vijećnik Lovre Crvelin je
upitao da li se 960.000,00 kuna iz Programa održavanja odnosi na sav posao koji odrade sve tvrtke
koje Općina unajmi na što je Daniela Bilan odgovorila da se odnosi na sve.
Predsjednik vijeća je dalje na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
III izmjene i dopune
Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili

II izmjene i dopune
Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godine
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
II Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u športu za 2018.godine
Točka 8.- 13. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2019.g. – 2021.g.,
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu, Prijedlog Plana razvojnih
Programa za razdoblje 2019.g.- 2021.g. , Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019.godinu, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno
za 2019.godinu, Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019.godine,
Predsjednik vijeća je predložio, a vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak da se o ovim
točkama dnevnog reda raspravlja zajedno, a glasa o svakoj posebno.
Uvodne riječi o ovim točkama dnevnog reda dao je Ivan Klarin, načelnik općine rekavši da
je ovaj proračun planiran kao rekordni proračun ikad sa tedencijom pada u projekcijama jer je teško
u ovom trenutku reći da će proračun za 2020.godinu, a kamo li za 2022.godinu biti 31.000.000,00
kuna. Istaknuo je kako Proračun za 2019.godinu iznosi ukupno 45.000.000,00 kuna od čega je
30.000.000,00 kuna od prilike na temelju izvršenja proračuna za 2018.godinu, dok se ostalo odnosi
na dva projekta koja su sigurno prošla, a to je Prezentacijski centar u Betini kojeg smo vukli u
prošloj godini i koji nije realiziran, te novi dječji vrtić u Jezerima, a ako se ovaj proračun uspije
realizirati, misli da će Općina po glavi stanovnika biti prva općina s obzirom na broj stanovnika i
visinu proračuna. Kazao je da to govori da je Općina dosta aktivna u privlačenju tih sredstava te
posebno žali neke naše susjedne općine kao Murter koji nije dobio sredstva za dječji vrtić što bi i
nama bilo itekako olakšavajuće da se oni odvoje od nas. Uz to, tu su i brojne druge pomoći iz
fondova ili iz nacionalnih fondova, ministarstava. On kao načelnik ne može biti nezadovoljan jer na
temelju izvršenja te na temelju potpisanih ugovora i projekta, to je proračun koji daje dosta
slobodnog prostora za djelovanje, te svaki slijedeći proračun je zadan u toliko što imamo ustanove
koje odnose značajan dio proračunskih sredstava, međutim, više smo se puta složili da te ustanove
značajno doprinose i kulturnom i društvenom i socijalnom razvoju Općine Tisno jer ako se čita
proračun vidi se koliko odlazi sredstava za dječji vrtić, dom za starije, knjižnicu, za muzej, za
sportsku dvoranu i sportske objekte, a o kulturnim i sportskim udrugama neće ni govoriti. Što se tiče
prihoda od komunalnog doprinosa, samo čista infrastruktura nerazvrstane ceste 500.000,00 kuna
ulica Vladimira Nazora u Betini, uređenje stubišta Put Karavaja, uređenje dvorišta u crkvi u Dubravi
kod Tisna, uređenje Trga na moru u Betini III. faza, dovršenje tematskog parka u Jezerima za što još
nije dobivena okončana situacija, uređenje trga ispred škole u Betini, uređenje Istočne Gomilice,
uređenje plaže Zaratić, uređenje centra u Dubravi kod Tisna I. faza, projekt selektivnog prikupljanja
otpada, izgradnja javne rasvjete na području Općine Tisno, projekt energetski učinkovite rasvjete,
božićno i novogodišnje kićenje. Po rashodima na kulturne manifestacije odlazi 450.000,00 kuna, na
izradu projektne dokumentacije za plažu Jazina odlazi 300.000,00 kuna, uređenje obalnog pojasa i
riva na području Općine Tisno kao što je Zaratić od 1.500.000,00 kuna, održavanje i čišćenje javnih
površina i poljskih putova 350.000,00 kuna, javna rasvjeta 420.000,00 kuna.
Daniela Bilan je upozorila na jednu malu omašku koju treba promijeniti, a to je projekt
uređenja trga ispred škole u Betini, jer kako u odobrenju Ureda za prostorno uređenje piše malo
drugačije, a bilo bi dobro da su ti nazivi isti, jer se taj projekt prijavljuje na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja, stoga moli da umjesto „uređenje trga ispred škole u Betini“ piše „uređenje
parka ispred škole u Betini- školsko igralište“.
Vijećnika Daniela Crvelina je zanimalo na što se točno odnosi 200.000,00 kuna za uređenje
tematskog parka u Jezerima. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da na temelju van
troškovničkih radova koje je dobio, obzirom da se tamo mijenjao projekt iz dva teniska igrališta u
tenisko i košarkaško igralište zbog čega je došlo do izmjene u troškovniku, dostavljena mu je
situacija van troškovničkih radova, međutim, on je nije htio prihvatiti bez prethodnog projektantskog
nadzora, jer on smatra da mu uz nadzornog inženjera koji je bio tamo nazočan treba mu i
projektantski nadzor koji zajedno sa stručnim nadzorom radi posebno izvješće to je drugo izvješće ili
druga kontrola projekta te iz tog razloga nije se stiglo dobiti okončanu situaciju i to je taj mali dio

obzirom da cijeli projekt iznosi 4.000.000,00 kuna te je 200.000,00 kuna te razlike koja je ostala i
koja će biti u 2019.godini.
Vijećnik Daniel Crvelin je kazao kako se nadao da se taj iznos odnosi na uređenje zgrade
stare plinare, za koju je bilo govora da će se urediti i da će je dobiti na korištenje Mjesni odbor Jezera
stoga pita kakva je sada sudbina što se tiče uređenja tog prostora.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je taj prostor dodijeljen na korištenje Mjesnom
odboru Jezera, ali u 2019.godini nije planirano njegovo uređenje jer je nerealno očekivati da se na
prostoru od 2000 m2 na kojem smo dobili park od 4.000.000,00 kuna da se i to još uredi, stoga tog
prostora nema u proračunu za 2019.godinu i prostor stare plinare u 2019.godini neće se raditi.
Vijećnika Daniela Crvelina zanimala je stavka uređenja plaže Zaratić u iznosu od
1.500.000,00 kuna. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se planira graditi II. faza ili
završetak plaže Zaratić gdje će se staviti taj parapetni kamen, plaža će se nešto produžiti, ali ne
značajno negdje još 50-tak metara. Vijećnik Daniel Crvelin je dodao da se time dalje devastira obala
na što je načelnik općine odgovorio da se ne bi složio da se obala devastira jer je na tom dijelu plaže
koji je napravljen i oduzet malo prirodi bilo 5. kolovoza 200 ljudi, a do tog dijela pa do Tisnog je
bilo 30 ljudi, te je dalje pojasnio da se radi o projektu kojim će se obogatiti ta plaža, napraviti će se
fiksni wc te dodatni sadržaji kao što je dječje igralište te će se svi složiti da je ta plaža zajedno sa
šetnicom dovela u taj dio jako puno ljudi i oživjela ga značajno, također je kazao da u moru dolazi
parapetni zid sa dva mula. Dalje je kazao da će se moći izvršiti uvid u konačno rješenje, ali nakon što
se objedine pomorski dio kojeg radi Boško Kozina sa nadmorskim dijelom kojeg radi arhitekt Dinko
Peračić koji su dužni do 15.siječnja objediniti ta dva projekta i dostaviti mu nakon čega će on vrlo
vjerojatno to staviti vijeću na uvid.
Vijećnika Zorana Bokana je zanimalo da li uređenje ulice Vladimira Nazora u Betini
podrazumijeva dio iza Doma na što je Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio potvrdno jer će se svi
složiti da je taj prostor iza Doma u Betini jako neuredan kao što je to i prostor kod škole u Betini.
Vijećnika Zorana Bokana je nadalje upravo interesirao prostor kod škole u Betini za koji
smatra da je pretjerano potrošiti 1.300.000,00 kuna za uređenje prostora od 200-tinjak m2 te je kazao
kao je MO Betina uputio prijedlog oko objedinjavanja škole i vrtića na istom prostoru što je naišlo na
odobravanje načelnika općine, stoga ga zanima da li je zbog toga potrebno ići u takvu investiciju.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je projekt dobio građevinsku dozvolu i da će vrlo brzo
biti raspisana javna nabava kada će se vrlo detaljno utvrditi koliko taj projekt vrijedi.
Vijećnik Zoran Bokan smatra nepotrebnim ukopavati to cijelo igralište što enormno
povećava troškove, a to je prostor kojeg samo treba ograditi i urediti površinu.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se tako moglo i na Muzej betinske drvene
brodogradnje staviti žbuku, a ne obnavljati kamen pa bi se uštedjelo pola milijuna kuna, a to je ta
estetika. Kazao je da bi najviše volio da se po njegovom prijedlogu županija i ministarstvo uključe,
ali i da se uključe, to neće ići tako skoro, međutim, bez obzira na to taj se neuredni prostor treba
urediti. Zoran Bokan je predložio da se napravi na način da se eventualno može prenamijeniti kada
se škola jednog dana preseli, na što je Ivan Klarin odgovorio da zašto Betina ne bi imala dva
igrališta.
Nadalje je Ivan Klarin kazao da ako se županija ipak odluči pomoći Općini Tisno glede škole
u Betini u što čisto sumnja, osim onoga što mora po zakonu kao što je izdavanje građevinske
dozvole, pa tako drži da neće pomoći ni školi ta škola će sigurno tamo bit određeni broj godina.
Vijećnik Zoran Bokan je dalje pitao glede cifre predviđene za prostorno plansku
dokumentaciju da li je Općina dobila prijedlog MO Betina da se plan stare jezgre Betina stavi u
proračun.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je Općina dobila puno prijedloga planova i
tome se pristup na način da se prednost daje onome što je atraktivnije, što je ljudima potrebnije i za
što postoji veći interes, međutim, u ovom trenutku krajem ove godine teško se može reći što će se
raditi u slijedećoj godini. Dodao je vezno za ovu temu da bi pohvalio novi nacrt zakona o koncesiji
kojim će se jedinici lokalne samouprave dati ovlast utvrđivanja granice pomorskog dobra, a ako se to

dobije Općina je riješila veliki dio svog problema pa će se spriječiti čekanje građevinskih dozvola po
5 godina.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pojasnio vijećniku Zoranu Bokanu da je točkom 15.
dnevnog reda prijedlogom Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Tisno detaljno uređeno pitanje zone stare jezgre u Betini te je situacija tamo puno olakšana
kao jedno rješenje koje omogućuje određene zahvate uz poštivanje konzervatorskih uvjeta.
Vijećnik Lovre Crvelin pozdravio je što je Općina dobila 6.000.000,00 kuna za gradnju
vrtića u Jezerima i to što se očekuje da će se dobiti za Prezentacijski centar što su stvarno dobre
brojke, međutim, smatra da će biti žalosno ako Općina napravi vrtić, a za 10 godina nema nikoga u
vrtiću jer dosta toga se radi ali se ne stvaraju neki uvjeti koji bi mogli zadržati ljude da ostanu tu
živjeti jer činjenica je da većina ljudi odlazi.
Ivan Klarin je pozvao vijećnika Lovru Crvelina da nabroji 10 ljudi sa područja Općine koji
su za stalno otišli, a ne na školovanje, jer naime, bilježi se konstantno povećanje broja djece u vrtiću
i školi koje u Betini i Jezerima rade u dvije ili čak tri smjene.
Vijećnik Lovre Crvelin je predložio da se općina ugleda u neke gradove kao npr. Bjelovar
koji je od poreznih nameta oslobodio softwarske firme što je rezultiralo time da se u prošloj godini
otvorilo nekoliko novih firmi.
Ivan Klarin je pozvao Lovru Crvelina na o tome napiše prijedlog i uputi vijeću.
Vijećnica Jelena Obratov je primijetila da je cifra za stipendiranje u proračunu ostala ista, a
na prošlom vijeću se govorilo da će se za ovo vijeće spremiti pravilnik o stipendiranju deficitarnih
zanimanja, a logikom stvari trebala bi cifra za stipendiranje u proračunu onda biti veća, stoga je
zanima hoće li se uopće donijeti pravilnik o stipendiranju deficitarnih zanimanja. Također je
zanimao projekt plaže na Jazini jer kada gleda projekcije plana razvojnog programa za 2019.g. i
2021.g. stavku uređenje obalnog pojasa stoji 1.020.000,00 kn stoga je zanima dinamika jer je
rečeno da će se od 5.000.000,00 -7.000.000,00 kuna utrošiti u tu plažu te kada se ona planira graditi.
Što se tiče pravilnika o stipendiranju u 2019.g. Ivan Klarin je odgovorio da će se sigurno
obuhvatiti deficitarna zanimanja jer se iskreno sada nije stiglo obzirom na jako veliku zahtjevnost
posla u ovom periodu za jedinice lokalne samouprave, preslikano na Ježinac d.o.o. sa novom
uredbom o gospodarenju otpadom, a također kaže da proračun nije sveto pismo i da se uvijek može
mijenjati jer se neke stavke neće realizirati, a negdje će realizacija biti veća. Glede projekcija
sugerirao je vijećnici Jeleni Obratov da se ne hvata toliko tih projekcija za 2020.g. i 2021.g. jer su
vrlo općenite, pa tako da do prije tri dana Općina nije znala da će dobiti novac za vrtić u Jezerima,
ovaj proračun bi automatski bio manji za 6.000.000,00 kuna.
Daniela Bilan je pojasnila da iako je trogodišnje planiranje u obvezi, iznosi za naredne tri
godine su doista paušalni.
Ivan Klarin je glede plaže Jazina kazao da ako se misli startati s tom plažom trebaju se
donijeti V. izmjene i dopune PPUO Tisno te se nakon današnjeg dana i nakon obave starta s crtanjem
glavnog projekta tj. s projektiranjem plaže Jazina što će obzirom na zahtjevnost trajati tri mjeseca,
nakon čega se može uputiti na upravni odjel za izdavanje građevinske dozvole, a stavka u proračunu
za 2019.godinu za plažu Jazina iznosi 300.000.00 kuna jer je on nazvao arhitekta Dinka Peračića i
pitao ga koliko će doći projektna dokumentacija do kraja projekta na što je on odgovorio 300.000,00
kuna i taj iznos je u proračunu, a u trenutku kada se dobije građevinska dozvola za plažu Jazina
automatski se raspisuje javna nabava kao strateški projekt za razvoj obiteljskog turizma u Tisnom.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja. ¸
Utvrđuje se da je sjednicu zbog osobnih obveza napustio vijećnik Mario Vodanov.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“ glasa usvojili
Proračun Općine Tisno za 2019.godinu i
Projekcija za 2019.g. – 2021.g.

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“ glasa usvojili
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“ glasa usvojili
Plan razvojnih Programa za razdoblje 2019.g.- 2021.g.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“ glasa usvojili
Program
građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“ glasa usvojili
Program
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019.godinu, Prijedlog
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“ glasa usvojili
Program
socijalnih potreba Općine Tisno za 2019.godine,
Točka 14. Izvješće o radu načelnika Općine Tisno za razdoblje od 6.- 12. mjeseca 2018.godine,
Ivan Klarin, načelnik općine zamolio je da se ova točka dnevnog reda odgodi za slijedeću sjednicu
Općinskog vijeća koja će biti u siječnju kada će moći izvijestiti o cijeloj protekloj godini.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog načelnika na glasovanje, a vijećnici su sa 10 (deset)
glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ usvojili
ZAKLJUČAK
o odgodi točke 14. Izvješće načelnika općine za razdoblje od
06. – 12. mjeseca 2018.godine
Točka 15. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Tisno,
Ivica Pirjak, pročenik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i
planiranje te komunalne poslove, uvodno je naznačio kako se na prošloj sjednici općinskog vijeća
već dosta opširno govorilo o ovoj točki dnevnog reda stoga smatra da nema potrebe o ovome
detaljno govoriti već je sukladno amandmanu donesenom na prošloj sjednici vijeća dobivena
suglasnost ministarstva sve prema odredbi Zakona o prostornom uređenju, odnosno prema odredbi
članka 108. je dobivena potrebna suglasnost, stoga se ove izmjene i dopune PPUO Tisno, a svim
odredbama i amandmanom upućuju na donošenje ovom vijeću.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

ODLUKU
o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno
Točka 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima,
Ivan Klarin, načelnik općine, pojasnio je da se ovim izmjenama i dopunama povećavaju
cijene za korištenje javnih površina te se ta odluka već jako dugo nije mijenjala, a analizirajući cijene
drugih jedinica lokalne samouprave, i ove povećane cijene su još uvijek niske. On je došao do
zaključka da preko 500.000,00 kuna ulažemo u manifestacije na području Općine Tisno te je
značajno uređena komunalna infrastruktura i rive te se to radi svakodnevno, a cijene za korištenje
javne površine su ostale gotovo iste odnosno zanemarive. Pojasnio je da oko 50 m2, koliko najčešće
imaju ugostitelji, a svaki dan se to pretvori u dodatnih 50 m2 po večeri, što itekako zna međutim ne
djeluje već pušta ljude da zarade u tom vremenskom periodu, pa se tako za štekat od 50 m2 plaćala
cijena od 6000- 6500 kuna za cijelu godinu, što jedan ugostitelj zaradi u jednoj večeri do ponoći,
paralelno s time, kaže da imamo ugostiteljske objekte na pomorskom dobru koji plaćaju oko 220
kn/m2. Povećanje će od prilike izgledati da će štekat koji je do sada plaćao oko 6.000,00 kuna sada
plaćati 10.000,00 kuna. Dodao je da je za proračun ovo ukupno jedna simbolična cifra stoga predlaže
da se ova cijena korigira.
Vijećnica Jelena Obratov se složila s načelnikom općine da će to biti neznatni prihod za
Općinu Tisno dok će ugostiteljima to povećanje značiti jer štekatu od 100 m2 povećanje od 2.000,00
kuna mjesečno nije malo uz povećanje komunalne naknade i odvoza smeća, a to su valda te
poduzetničke odnosno gospodarske mjere koje Općina provodi prema obiteljima koji imaju te
štekate i imaju namjeru ostati živjeti u Općini Tisno, tim više što je načelnik rekao da to i nije neki
prihod proračuna, a kod utvrđivanja granice pomorskog dobra u Jezerima načelnik je bio silno
zabrinut za povećanje štekata na toj istoj rivi i o tome davao silne izjave stoga pita zašto su štekati na
Rudini u Tisnom drugačjih od onih na Jezerskoj rivi te pita načelnika općine da li se tijekom sezone
provoza po Tisnom jer bi onda vidio da je ta Rudina većim dijelom godine pa čak i u sezoni tužno
prazna. Kazala je kako je Rudina sramota i ruglo ovoga sela, stoga se ovo povećanje ne bi trebalo
odnositi na te ugostiteljske objekte koji imaju jednu ružnu sliku ispred sebe te koji zapravo ostvaruju
jedan mali promet bez obzira i na Garden festival jer povećavati cijenu odvoza smeća, komunalne
naknade, i štekata financijski ništa ne donosi Općini Tisno, a tim ljudima puno znači jer bi s tim
novcem mogli promijeniti tendu ili nadstrešnicu.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je cijena štekata na pomorskom dobru puno
veća od ove cijene te je razlika negdje oko 120 kuna, s druge strane tko bi bio sretniji od njega da se
Rudina uredi jer dok ne prođe kanalizacijska mreža i pokupi sve ono ispod Rudine u koju se slijeva
sve iz svih okolnih ulica napravio bi se jedan kaos, s obzirom da se daleko doguralo s projektom
Pirovac- Tisno- Jezera nema smisla da se uredi pa da se za koju godinu raskopa i radi ponovno nova,
a apsolutno se slaže da je ova Rudina potpuna sramota stoga će nastojati da se kanalizacija napravi
najprije u starom dijelu Tisna.
Vijećnik Zoran Bokan je ustvrdio da se radi o povećanju od oko 30% što je za Općinu
zanemariv prihod te može reći za Betinu da koliko god se ulagalo nije bilo povećanja ugostiteljskih
objekata samo jedan novi beach bar i štand s palačinkama jer se ljudi ne usuđuju ulagati u nešto, a
još im povećavamo cijene stoga će se još manje usuditi te dodao da se tako pod sličnim
obrazloženjem digla komunalna naknada po principu drugdje je još skuplje ili drugo obrazloženje
koje je još luđe da će se za par godina graditi kanalizacija pa ćemo unaprijed dignuti cijene da bi
nadoknadili troškove gradnje.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče Betine tu se generalno ne bi složio
jer ako je išta doživjelo procvat onda su to ugostiteljski obrti na Trgu na moru, te naglasio da se zimi
ne naplaćuje. Kazao je da vijećnik Zoran Bokan stalno govori o povećanjima cijena, zaštiti
ugostitelja, stoga bi makar iz političke kulture mogao reći da je PDV za vrijeme koje Vlade povećan
sa 13% na 25% i reći koji je valjani razlog za to. Naglasio je da ako se zna da Općina organizira
festivale kao npr. Više rock n rolla na obali mora koje je Općina platila oko 100.000,00 kuna i on je

jedan od brojnih drugih, a ugostitelji samo na jednoj toj večeri isplate cijelokupni štekat, a o
restoranima neće ni pričati, stoga Općina ulaže u infrastrukturu, ulaže u kulturna događanja, u
kulturne ustanove koje organiziraju ta događanja, ljudi se potiču da izlaze vani. Dodao je da bi puno
više ljude pogodilo da se porez po krevetu stavi 700 kuna što bi imalo efekt na proračun 1,6 milijuna
kuna.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da odakle dolazi novac koji troši Općina je li ih uplaćuju
ti isti obrtnici jer praktički s našim novcima grade se ti isti trgovi, održavaju manifestacije jer ljudi
plaćaju Općini Tisno koja je dužna održavati manifestacije, graditi infrastrukturu i ostalo. Naglasila
je kako je ona svojim poslom vezana za obrtinke te da je sličan slučaj bio u Murteru gdje je načelnik
općine povećao taj iznos za više od 100% na što su se ugostitelji bunili, te je ona osobno ispred
obrtničke komore bila kod načelnika koji je uvidio pogrešku te je taj iznos povećanja naknade za
javnu površinu smanjio značajno.
Ivan Klarin, načelnik općine je demantirao navode vijećnice Jelene Obratov kazavši da
novac dolazi i od umjeća Općine Tisno da povuče sredstva za projekte te se ne može uspoređivati
povećanje od 100% Općine Murter u odnosu na ovo povećanje od 30%.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je kazao da će obrtnicima to sigurno biti
trošak, međutim, ima i druga strana, da obrtinici koji žive i rade ovdje dobivaju naknade za djecu,
troškove stipendija, prijevoza, stoga ne treba stalno jahati na jednom detalju.
Vijećnica Angelina Jušić je kazala da je i ona obrtnica i da joj od svih nameta koje mora
plaćati najteže pada namet koji plaća obrtničkoj komori jer za nju nisu nikada ništa napravili, s druge
strane nitko nikome ne nameće ništa jer drži da ako nije sposobna baviti se nekim obrtom ona će ga
zatvoriti i baviti se s nečim drugim, naime svatko ima svoju računicu u nekom poslu i ovo povećanje
uračunati će u svoju cijenu.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje te su vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
glasa „protiv“ usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima
Točka 17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
Ivica Pirjak je kratko dodao glede ove odluke da se ulica Jablan u Betini koja po svom
položaju niti ima početak ni završetak, u odnosu na ulicu Palih boraca, stoga se točka koja se odnosi
na alineju 28. koja se briše u stvari odnosi na tu ulicu, jer ulica Palih boraca
seže od iza Muzeja do ulice Stjepana Radića.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 2 (dva)
„suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Točka 18.Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tisno,
Sandra Perina, direktorica komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. se javila za riječ te kazala da
se u prijedlogu ove odluke u članku 6. nabrajaju djelatnosti koje se daju Ježincu d.o.o. na
upravljanje te se u tim djelatnostima nalaze tri djelatnosti koje Ježinac d.o.o. nije registriran za
obavljanje i nije ih obavljao, a u čl. 7. piše da im daju na određeno vrijeme dok su za njih
registrirani, jer Ježinac d.o.o. nije za njih registriran i ne može ih obavljati, te u čl. 15. postoji neka
mogućnost da se to dade nekome drugome, stoga predlaže da se te tri dijelatnosti brišu jer Ježinac
d.o.o. nije za njih registriran, a to su djelatnosti održavanje građevina javne odvodnje oborinskih

voda, održavanje društvenih domova, sportske dvorane i prostorija mjesnih odbora i održavanje
odlagališta građevinskog otpada.
Ivan Klarin načelnik općine preložio je da se navedene točke u čl. 6. brišu.
Ivica Pirjak je pojasnio da su te točke navedene u članku 15. i u čl. 7. st. 2.
Predsjednik vijeća čita spomenute članke na glas.
Ivan Klarin, načelnik općine je još jednom predložio da se u čl. 6. prijedloga Odluke o
komunalnim djelatnostima, brišu točke 3., 10. i 11.
Daniela Bilan je upozorila da članak 6. ne korespondira s Programom koji smo donijeli stoga pita da
li shvatiti odluku kao načelnu, a program se razrađuje ili...
Ivan Klarin je odgovorio da je program program, a ovo je načelno i kada se Ježinac d.o.o.
doregistrira i kada budu sposobni obavljati poslove koje će obavljati onda će ih obavljati.
Vijećnica Jelena Obratov predložila je da se u članku 11. kod „mora se objaviti u
elektroničkom oglasniku“, obavijest o namjeri davanja koncesije piše da se može objaviti i na
službenim web stranicama, a kako se radi o koncesijama za pjace, ribarnice, smatra da bi se u tom
slučaju moralo objaviti na web stranicama Općine jer ljudi rijetko gledaju elektronički oglasnik javne
nabave.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima sa
izmjenama čl. 6. gdje se brišu točke 3., 10. i 11., dok ostale točke mijenjaju redne brojeve, te
izmjenom u članku 11. stavak 5. na način da se obavijest o davanju koncesija umjesto „može“
zamjenjuje riječju „mora“ objaviti na službenim web stranicama Općine Tisno, a vijećnici su sa 8
(osam) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
Točka 19. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
Ivica Pirjak je uvodno obrazložio da se sve odluke tehničke prirode iz razloga što se
promijenio Zakon o komunalnom gospodarstvu te je obveza jedinica lokalne samouprave da usklade
sve svoje komunalne odluke sa tim zakonom, stoga u ovoj odluci sve ostaje isto kao i do sada izuzev
onoga dijela koji se odnosi na vrijednost boda, koji se sada računa na godišnjoj razini odnosno puta
12. Kazao je da je značajno za naglasiti članak 11. koji kazuje kako će se obračunavati odnosno kako
će se slati računi za pojedine subjekte odnosno prostore što je jedina novina koja je precizno
pojasnila te stvari.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala kako je uspoređivala sa starom odlukom pa je ustanovila
da ima nekih sitnih izmjena kao npr. dodano je brodogradilište sa koeficijentom 2 što joj nije jasno u
odnosu na prerađivačku industriju i ostale, naime, zašto brodogradilište ima samo koeficijent 2, ako
prerađivačka industrija ima 3,5 , a poljoprivreda, lov i ribarstvo 4,5 u čemu ne vidi baš logiku.
Nadalje, u članku koga se sve može osloboditi plaćanja komunalne naknade do sada je stajalo da je
može osloboditi plaćanja socijalno ugroženo stanovništvo, što sada više ne stoji, te jedini kriterij koji
je ostao je staračko domaćinstvo stoga predlaže da se tu ubaci kategorija socijalno ugroženog
stanovništva. Također predlaže se u odluku stavi odredba o oslobođenju ugostiteljskih objekata od
komunalne naknade uslijed nemogućnosti rada zbog radova koje izvodi Općina Tisno što se više
puta javljalo na vijeću.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi koja se u
čl. 15. st. 1. dopunjuje točkom e) socijalno ugrožena kategorija stanovništva, te novim stavkom u
istom članku koji kaže da će se djelomično ili u cijelosti oslobodit poslovni prostori uslijed odnosno
za vrijeme trajanja radova izgradnje investicija Općine Tisno ili trećih strana, zbog kojih im je
onemogućen rad i poslovanje u periodu trajanja tih radova, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o komunalnoj naknadi

Točka 20.Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
Ivica Pirjak je kazao da se i ova odluka usklađuje suklano novom Zakonu o komunalnom
gospodarstvu te se prije svega nešto sitno mijenjaju koeficijenti prema položajnim zonama obzirom
da je zakon naložio da se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje za položajne zone na
način da je vrijednost najviša za 1. zonu, a manja za svaku iduću, dok je po staroj odluci vrijednost
bila najveća u prvoj položajnoj zoni, koja se odnosila na sve ono što nije građevno i sve ono što je
izvan građevnog područja jer je Općina na taj način htjela barem naplatiti onima koji su gradili
bespravno izvan svih okvira dozvoljenosti prema prostorno planskoj dokumentaciji, sada bi taj iznos
u 5.zoni bio 125 kn/m3, a 1. zona bi bila 138 kn/m3. Dodao je da su u članku 12. razrađena sva
oslobađanja tako da se dobiju iznosi za lokalno stanovništvo od 17kn/m3 za Tisno, Jezera i Betina i
11 kn/m3 za Dubravu kod Tisna i Dazlinu.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je predložio da u cilju aktivnije gradnje na
nekim područjima u odnosu na ona gdje je izgrađenost dosta velika, da se za 2. i 4. zonu bod smanji
za malo veći iznos, jer naime 2. zona je Dubrava i Dazlina, a 4. zona su gospodarske zone, pa da se
smanje doprinosi jer ova razlika je gotovo minorna, jer ispada da će poticajno biti da se gradi u
Dubravi i Dazlini ili u gospodarskoj zoni.
Ivica Pirjak je odgovorio da se taj poticaj ostvaruje kroz oslobođenja te je za lokalno
stanovništvo previđeno oslobođenje na način da plaćaju komunalni doprinos u iznosu od 11 kn/m3
što je ista cijena koja je bila i do sada.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je pojasnio da on ovdje ne govori o lokalnom
stanovništvu nego o investitorima.
Ivica Pirjak je kazao da je onda potrebno promjeniti odluku na način da se u gospodarskoj
zoni svi jednako oslobađaju.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da se ovdje radi o tehničkoj odluci i da je gospodarska
zona tek u pripremi stoga bi bilo dobro da na nekoj slijedećoj sjenici stvarno razmislimo o
oslobođenju ali isključivo u gospodarkoj zoni.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da se ona ne slaže da svi budu jednako oslobođeni u
gospodarskoj zoni, jer kudi i kamo je bolje da domaće stanovništvo bude oslobođeno koje tu ostaje
za stalno od nekoga tko će doći sa strane.
Miljenko Meštrov je naznačio kako se turizam u području Dubrave i unutrašnjosti razvija te
se želi graditi i investirati.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke kao i prijedlog zaključaka da se
najkasnije u roku od tri mjeseca izradi prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu kojim se predviđa
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u IV. položajnoj zoni (gospodarska zona), a vijećnici
su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
i
ZAKLJUČAK
o izradi prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 21. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
Ivica Pirjak je uvodno obrazložio da se također radi o tehničkoj odluci koja se usklađuje s
Zakonom o komunalnom gospodarstvu gdje se prije svega navodi da se Odluka o komunalnom redu
sada odnosi i na Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o građevnoj inpekciji, Zakon o zaštiti

životinja i na Zakon o zaštiti kućanstva od zaraznih bolesti te se prema tim odrebama zakona
formirala nova odluka koja zamijenjuje prethodnu.
Vijećnica Jelena Obratov preložila je amandaman na članak 63. koji govori o zabrani teških
građevinskih radova za vrijeme turističke sezone od 15.lipnja do 15.rujna na način da zabrana počne
od 01.lipnja, jer naime, popriličan broj ljudi joj se tijekom godina obratio, pogotovo tišnjani koji
žive na Jazini gdje sezona počinje od 01.lipnja, a u Tisnom je bilo gostiju i prije 1.lipnja, međutim, u
to doba mogu se čuti bageri pod prozorom, od Plitke vale pa preko cijelog poteza Jazine, to su
mahom ljudi vikendaši koji dođu pred ljeto, dovuku strojeve i u to doba rade sve radove kada ljudi
tamo imaju turiste, stoga drži da je zabrana radova od 01.lipnja opravdana jer svi želimo produžiti
sezonu 15 dana.
Ivan Klarin složio se s prijedlogom Jelene Obratov da zabrana građevinskih radova počne od
01.lipnja zaključno do 15.rujna.
Vijećnik Zoran Bokan je pročitao članak 27. stavak 1. da javno prometne površine, ulice i
trgovi u Općini Tisno moraju biti osvijetljeni, stoga pita da zašto Općina Tisno ne izvršava tu
odredbu jer još uvjek ima neosvijetljenih ulica, te dodao da je zamijenjeno 100 lampi sa led
rasvjetom, bačeno je tko zna koliko ispravnih rasvijetnih tijela koja su se mogla postaviti u te ulice
da ih se osvijetli te da se ta tema više skine s glave.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom redu s
amandmanom na čl. 63. da zabrana teških građevinskih radova traje od 01.lipnja do 15.rujna te su
vijećnici jednoglasno usvojili
ODLUKU
o komunalnom redu
Točka 22. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno
za 2019.godinu,
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da je Plan izrađen prema prijedlozima mjesnih
odbora koji su uvaženi. Ivica Pirjak je dodao da se zapravo radi o djelovima ulica jer je većina ulica
već i pokrivena, ali da se ne bi radile cijele ulice obzirom da se očekuje sustav kanalizacije i PirovacTisno- Jezera i Betina-Murter ide se na varijantu dijelova ulica kako bi se omogućilo dobivanje
građevinskih dozvola i priključenje na vodu.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
PLAN
rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području
Općine Tisno za 2019.godinu
Točka 23. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2019.godinu,
Kako pitanja vijećnika nije bilo, predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2019.godinu

Točka 24. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra nad
Edukativno poučnom stazom Jezera – Uvala Gušćica,
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da se radi o prijedlogu za kojeg je već izrađena
projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola, te se radi o dobroj praksi gradnje uz
samu obalu od plaže u Jezerima do uvale Gušćica te da bi ovo mogli aplicirati na mjeru 7.4.2. vijeće
mora donijeti odluku o posebnoj uporabi pomorskog dobra.
Vijećnica Jelena Obratov je tražila da joj se pojasni kako to Općinsko vijeće daje koncesiju
Općini Tisno.
Ivica Pirjak je pojasnio da je prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama jedinica
lokalne samouprave dužna voditi brigu i održavati pomorsko dobro kao nekakva produžena ruka RH,
a posebna uporaba pomorskog dobra se dodjeljuje radi radova za potrebe sporta i rekreacije kojim
zahvatima se ne stječe dobit. Investitori šetnice Jezera- Tisno bila je ustanova za zaštićene prirode
vrijednosti županije, a Općina je paralelno radila na javnoj rasvjeti odnosno ishodovala je
dokumetaciju za ekološki učinkovitu javnu rasvjetu, međutim, ovdje se pojavio problem da su se
praktički i županija i javna ustanova Zavod za prostorno uređenje županije očitovali da zahvat kojeg
planiramo, nije od interesa za RH, a ni za županiju, sukladno tome Općinsko vijeće odnosno
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi ovu odluku o koncesiji, te s kime onda
potpisati ugovor nego da Općinsko vijeće potpiše ugovor s načelnikom Općine Tisno, što doista
izgleda smiješno ali ovu situaciju moramo pokriti, što je zadnji dokument koji trebamo imati da bi
zaokružili cijelu priču i da bi se mogli kandidarati na natječaju.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 2 (dva)
„suzdržana“ usvojili
ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra nad
Edukativno poučnom stazom Jezera – Uvala Gušćica,
Točka 25.Prijedlog Odluke o dopuni odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje
prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno,
Ivan Klarin, načelnik općine je kratko kazao da se ova odluka dopunjava teniskim i
košarkaškim igralištem u Jezerima koji su novonapravljeni i koje treba negdje zbrinuti.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dopuni odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata u
vlasništvu Općine Tisno
Točka 26. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2019.godine,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Tisno za razdoblje 2019.godine
Točka 27. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Općine Tisno za 2018.godinu,
Ivan Klarin, načelnik općine je naznačio da se radi o standardnoj tehničkoj odluci te sve piše
u samom dokumentu.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno
za 2018.godinu
Točka 28. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 10 (deset) glasova „za“ i 1
(jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje
Točka 29. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja,
Predsjednik vijeća kratko jekazao da se radi o zastarijelim potraživanjima od 1.780,00 kuna, te
prijelog odluke stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“
glasa i 1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili
ODLUKU
o otpisu potraživanja
Točka 30.Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pri
Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
Ivan Klarin, načelnik općine je izvijestio da je jedna naša studentica upisala doktorski studij
pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te se obratila njemu što je on proslijedio Općinskom
vijeću na odluku jer nije studentica i ne može dobiti stipendiju kao student, a obzirom da se radi o
rijetkim situacijama koju do sada nismo imali predlaže da joj se odobri mjesečna pomoć od 700,00
kuna što bi se isplaćivalo na godišnjoj razini. Dodao je da je uz zahtjev priložena opsežna
dokumentacija koja se nalazi kod njega.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dodjeli stipendije polazniku poslijediplomskog doktorskog studija pri Medicinskom fakultetu,
Sveučilišta u Splitu
Točka 31. Zamolba Borisa Crvelina iz Tisna za oslobođenje obveze plaćanja računa odvoza otpada
komunalnom poduzeću Ježinac d.o.o.,
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako je Boris Crvelin otac poginulog vatrogasca je bio od
2008.g. oslobođen plaćanja odvoza otpada, a sukladno novom zakonu taj dio bi trebala sada preuzeti
Općina Tisno, stoga predlaže da se usvoji njegova zamolba te da se obveza odvoza otpada za kuću u
kojoj je živio pokojni vatrogasac Tomislav Crvelin prebaci na Općinu Tisno.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o preuzimanju obveze plaćanja računa za odvoz otpada za kućanstvo Borisa Crvelina

Točka 32. prijedlog Odluke o dodjeli pomoći u vidu financiranja nabave stakala na kući Jurice
Skračića iz Betine
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća izvjestio je da se radi o još jednoj zamolbi iz sfere socijalne skrbi,
da se izađe u susret g. Jurici Skračiću nakon požara u njegovoj kući još financiranjem izmjene ovih
stakala u vrijednosti 1.226,00 kuna.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dodjeli pomoći u vidu financiranja nabave stakala na kući Jurice Skračića iz Betine
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je
zaključio 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 19:52 sati.

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

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev

