Zapisnik sa 14. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
( neverificirani zapisnik)
14. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 04.veljače 2019.godine,
ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 17:00 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 Mario Vodanov.
Svoj izostanak je opravdao vijećnik Lovre Crvelin i Daniel Crvelin.
Predsjednik vijeća je 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, Marijana Pavić, tajnik
Općine Tisno.
Predsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da u predloženom dnevnom redu točka 5.
prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, postaje točka 10. dok
predložena točka 10. prijedlog Odluke o imenovanju Ulice Martina Klarina u Općini Tisno, u
naselju Jezera, postaje točka 5. predloženog dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio je predloženi dnevni red na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili:
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona
luke posebne namjene- marina s brodogradilištem,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna odluke o komunalnom doprinosu,
4. Prijedlog Odluke o dopuni o upravljanju grobljima,
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Ulice Martina Klarina u Općini Tisno, u naselju
Jezera,
6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Tržnog reda tržnica na malo u Općini Tisno,
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne
usluge ukopa pokojnika unutar groblja,
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih
parkirališta s naplatom na području Općine Tisno,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Spužvica“.

Aktualni sat
Predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Vijećnik Zoran Bokan osvrnuo se na zadnju sjednicu Općinskog vijeća pa upitao
Sandru Perinu, direktoricu Ježinca d.o.o., da li može dobiti analizu koju je zadnji puta tražio
na Općinskom vijeću, koliko Ježinac d.o.o. ostvari prihoda od odvoza smeća pravnim
osobama, a koliko od odvoza smeća fizičkim osobama.
Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. je odgovorila da sada na ovoj sjenici ne može
dati tu analizu, ali može dostaviti neko izvješće, te dodala da u ostalom, financijski izvještaj
Ježinca d.o.o. idu na Općinsko vijeće,
Vijećnik Zoran Bokan je precizirao da ga zanima koja količina smeća se prikupi od
pravnih osoba i koja količina se prikupi od građanstva.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pojasnio da vijećnik Zoran Bokan traži od
direktorice komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. jedan pregled situacije dosad ostvarene
odnosno razlika u naplati između pravnih i privatnih osoba sa navedenim cijenama, da se to
dostavi pismeno ili na slijedećoj sjenici Općinskog vijeća.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala glede smeća, jer na tribini se govorilo da se smeće
koje se ostavi tipa madraci, nekakvi zeleni otpad i ostalo, kupe po nalogu Općine stoga je
zanima ulica Put Jazine gdje svaki tjedan osvane neki novi štramac naime, tom ulicom ona
prolazi svaki dan pa vidi štramac ili nešto drugo stoga je zanima da li komunalni redari
obavljaju taj posao ili građani moraju sami prijaviti kada takav otpad bude odložen.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da bi bilo dobro da građani prijave takve
slučajeve, jer to su svakodnevni poslovi koji se obavljaju u suradnji komunalnog redarstva i
komunalnog poduzeća, a više puta se desi da radnici na kamionu komunalnog poduzeća
Ježinac d.o.o. sami to primijete i sami to pokupe, te naglasio da je važno istaknuti jednu
totalnu nekulturu naših ljudi što će sada biti intenzivnije kada počne priprema turističke
sezone, kada se bude mijenjao namještaj i sl., stoga želi i ovaj put naglasiti o mogućnosti
besplatnog odvoza krupnog otpada koji je dva puta godišnje na više lokacija.
Sandra Perina je pojasnila da se po pozivu Ježinac d.o.o. može doći besplatno pokupiti
krupni otpad, jedan put godišnje do 3 m3 otpada o čemu je stanovništvu upućivana obavijest.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da uopće nije potrebno krupni otpad bacati u
okoliš već da je samo potrebno nazvati Ježinac d.o.o. koji će doći pokupiti krupni otpad
besplatno.
Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. je rekla da je vidjela madrace o kojima
govori vijećnica Jelena Obratov te se radi o onome što je odbačeno na javne površine i za što
Ježinac d.o.o. u pravilu nije nadležan, već bi komunalni redar trebao donijeti rješenje o
uklanjanju te bi temeljem tog rješenja Ježinac d.o.o. uklonio otpad.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je dodao da drži da građani nisu svjesni da jedanput
godišnje mogu zatražiti od Ježinca d.o.o. uslugu odvoza do 3 m3 otpada besplatno i da bi to
trebalo malo više razglasiti.
Vijećnica Jelena Obratov upitala se da ako se takve situacije odbacivanja krupnog
otpada dešavaju tijekom zime što će tek onda bit u proljeće da se počnu čistiti vrtovi i
uređivati apartmani, te smatra da komunalni redari kada na terenu gledaju neke druge stvari,
da o ovim slučajevima trebaju obavijestiti Ježinac d.o.o., te bi komunalni redari svakako o
tome trebali povesti malo računa.

Ivan Klarin, načelnik općine se nadovezao da to Općina već radi, na što je Jelena
Obratov odgovorila da ne rade jer su tom ulicom bar ovaj mjesec prošli dva puta kada su njoj
nosili materijale za vijeće, a taj otpad tamo stoji tri – četiri mjeseca.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se takve situacije rade u suradnji s
komunalnim poduzećem Ježinac d.o.o. koji je jedno tijelo s Općinom. Dodao je da što se tiče
općenito otpada da su se inspekcije najavile, te koliko on vidi, da su osim Općine Tisno samo
još Vodice napravile ono što su po zakonu trebale napraviti, međutim, ne zna se kako će se to
sve u konačnici odvijati, ali ovo je prigoda da ljudi konačno počnu selektirati otpad i
odgovornije se ponašati prema otpadu, a neodgovornih pojedinaca će uvijek biti.
Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. je predložila se izvide mogućnosti razvoja
nekakvog sustava preko komunalnog poduzeća gdje građani mogu prijaviti otpad u okolišu na
način da ga slikaju i pošalju kako bi se onda poduzelo uklanjanje.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća pozdravio je tu ideju.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja stoga je predsjednik vijeća zatvorio aktualni sat.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona
luke posebne namjene- marina s brodogradilištem,
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove, obrazložio je da je postupak donošenja ovog
plana pokrenut odlukom iz 2017.godine, a pravna osnova za donošenje je Zakon o prostornom
uređenju, Pravilnik, Prostorni plan uređenja Općine Tisno, UPU luka posebne namjene –
marina s brodogradilištem kao izvorni odnosno temeljni plan te Odluka o izradi. Nadalje je
pojasnio da je izvorni plan donesen još 2010.godine, a od tada se pokazala potreba za
njegovim izmjenama kako bi se postiglo sigurnije korištenje marine i brodogradilišta, po
pitanju zaštite objekata te bolja integracija postojećeg brodogradilišta i površina namijenjenih
njegovu korištenju. Dodao je da se kroz izmjene i dopune PPUO Tisno donesenih nakon
donošenja izvornog plana, promijenjen je i sam obuhvat plana pa je i to bio jedan od
elemenata zašto se pristupilo izmjeni i dopuni, stoga su osnovni razlozi ovih izmjena i dopuna
omogućavanje gradnje, vjetrobranskog zida na valobranu zbog zaštite postojećih vezova,
uređenje staze uzduž lukobrana i instalacija obalnih bitivi za potrebe tranzita na unutarnjoj
strani lukobrana, omogućavanje gradnje vjetrobranskog zida zbog mogućnosti proširenja
brodogradilišta radi zaštite radnog prostora i sigurnosti radnika, promjena prostorne
organizacije unutar prostora brodogradilišta i njegovo objedinjava nje s prostorom postojećeg
brodogradilišta, usklađenje granice UPU-a prema prostornom planu i korekcije koje su
proizašle iz prebacivanja plana na novu i precizniju geodetsku podlogu. Napomenuo je da je
glede cijelog ovog postupka održana javna rasprava i javno izlaganje gdje su ljudi davali
prijedloge za izmjene i dopune, te je odrađen i postupak strateške ocjene utjecaja na okoliš
gdje je od strane upravnog odjela županije dobiveno očitovanje i konačno mišljenje da nije
potreban postupak ocjene utjecaja na okoliš. Također, u što kraćem roku se nastojao izraditi

konačan nacrt prijedloga i uputiti ga ministarstvu obzirom da se ovakav konačan prijedlog ne
upućuje na zavod županije, nego samo na ministarstvo te je od strane ministarstva dobivena
suglasnost te je upućen i odgovor sudionicima javne rasprave. Naglasio je kako se ovim
izmjenama i dopunama radi više o tehničkim intervencijama unutar same prostorne realizacije
unutar samog UPU-a.
Vijećnica Jelena Obratov je konstatirala da na javnoj raspravi osim studije utjecaja na
okoliš nije bilo nikakve druge primjedbe te pita što se mijenjalo u odnosu na izvorni prijedlog.
Ivica Pirjak je obrazložio da se u odnosu na izvrni prijedlog gotovo ništa nije
mijenjalo, osim što je marina i brodogradilište Betina uputila jednu tehničku predstavku na
nacrt prijedloga koji je bio prikazan, a radi se o jednoj sitnoj intervenciji izgradnje zida radi
zaštite od bure te naglasio kako su intervencije blage jer sam plan ne može izlaziti iz gabarita
PPUO Tisno i njegove granice se znaju. Dodao je da se glavna baza ovih izmjena i dopuna
odnosi na dio koji je nekoć davno bio rezerviran za betinsku tradicijsku drvenu brodogradnju,
koja je glavnim prostornim planom prebačena istočno od obuhvata marine i brodogradilišta
stoga uopće nema potrebe da se takva prostorna cjelina nalazi unutar ovog UPU-a što je
prikazano kroz prostorno plansku dokumentaciju i javnu raspravu.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je dodatno pojasnio da postojeći plan marine i
brodogradilišta nije predviđao taj zaštitni zid, a taj zaštitni zid je neophodno potreban za
obavljanje djelatnosti brodogradilišta jer je na tom prostoru udar bure takav da je on samo do
pola iskoristiv ako nema tog zida jer u ovom trenutku ono što je zaštićeno zidom je
funkcionalno, a ono što nije zaštićeno zidom nije funkcionalno ili je funkcionalno pola
godine.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona luke posebne namjenemarina s brodogradilištem
Točka 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna odluke o komunalnom doprinosu,
Ivica Pirjak izvijestio je kao je Općina 25.01.2019.g. zaprimila pismeno koje se zove
nadzor zakonitosti općih akata gdje je zaprimljena uputa, a koja se tiče Odluke o komunalnom
doprinosu u dijelu oslobađanja, odnosno traži se da se mora izmijeniti rečenicu u kojoj se
navodi da potvrdu o prebivalištu odnosno uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu
najmanje 5 godina… a gdje su kazali da se ne smiju navoditi dokazna sredstva kako se nešto
smije dokazivati, stoga je u samom prijedlogu odluke došlo do izmjene gdje god je stajala
rečenica na koju se pozvao Ured državne uprave. Dalje je dodao da u konzultacijama sa tim
istim Uredom državne uprave koji provodi nadzor zakonitosti akata sugerirali su da sporna
rečenica bude u odluci postavljena kao u ovom prijedlogu, a ne kako stoji u odluci donesenoj
u 12. mjesecu.
Također je pojasnio da se odluka dopunjava u dijelu gdje je na prošloj sjednici bilo
rečeno da će se u odluci o komunalnom doprinosu intervencija napraviti po pitanju
oslobađanja od obračuna komunalnog doprinosa u gospodarskoj zoni tj. u zoni broj IV kako
bi se privukla ulaganja odnosno aktivnosti unutar gospodarske zone.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li će se onda priznavati svi ostali dokazi osim
uvjerenja od policije na što je Ivica Pirjak odgovorio da je tako naloženo.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da je ona pokušala gledati Odluku o komunalnom
doprinosu i da se ona, iako je pravnik, ubila gledajući jer ima milijun izmjena i dopuna pa

smatra da bi trebala biti odluka s pročišćenim tekstom objavljena na stranici Općine jer je ona
nije našla. Stoga ona pita da li se ovom odlukom u III zoni mijenja iznos smanjenja jer je ona
našla odluku u kojoj stoji da je 84,28%, a ovdje stoji sada da je 70%.
Ivica Pirjak je odgovorio da se nigdje nije ništa mijenjalo, na što je Jelena Obratov
utvrdila da treba dobro pogledati jer po zadnjoj koju je ona gledala III zona iznosi 84,28%
smanjenja što bi odgovaralo iznosu da smo tu negdje svi jednaki, to je Dubrava i Dazlina, u
čl. 12. st. 2. b) .
Ivica Pirjak je pojasnio da je III zona izdvojeno građevno područje ugostiteljsko
turističke namjene te to nije Dubrava i Dazlina, jer Dubrava i Dazlina su zona II.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da što je onda zona I, na što je Ivica Pirjak
odgovorio da su zona I Tisno, Jezera i Betina.
Vijećnik Zoran Bokan kazao je kako je onda to promijenjeno, na što je Ivica Pirjak
odgovorio potvrdno te podsjetio da je u 12. mjesecu prošle godine vijeće donijelo novu
odluku radi usklađenja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu koja je donesena na
sjednici 18.12.2018.g. i na tu odluku je Ured državne uprave dao ovu uputu.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala kako u popisu Odluka o komunalnom doprinosu na
općinskim stranicama te odluke nema.
Ivica Pirjak je pojasnio da nema pročišćenog teksta odluke već je u 12. mjesecu
donesena nova Odluka o komunalnom doprinosu te je ovo danas njezina jednina izmjena.
Vijećnica Jelena Obratov je još jednom kazala da te odluke nema na općinskim
stranicama.
Marijana Pavić, tajnica Općine je odgovorila da se Odluka nalazi na web stranicama
Općine i to u rubrici sjednice vijeća kao i u Službenom glasniku Općine Tisno koji je također
objavljen na stranicama, međutim, moli za razumijevanje što izmjena nije napravljena u
rubrici važeći akti iz razloga što u ovom trenutku Općina nema djelatnika koji se bavi
uređivanjem stranca, a gđa Mirjana koja sad to radi ima znatnog drugog posla za obaviti,
stoga je nismo htjeli opterećivati, a mora uzeti u obzir da je u kratkom vremenu bilo sazvano
nekoliko sjednica vijeća što iziskuje znatan posao oko objave na strancama, te je dodala da
vijećnica Jelena Obratov kao vijećnica nazočila na sjednici u 12. mjesecu kada je donesena
odluka te da time kao vijećnica treba znati što je usvojeno i što je na snazi, a svakako će se
odmah sutra postaviti odluke na općinske stranice u rubriku važeći akti.
Vijećnica Jelena Obratov je htjela uputiti repliku na što je predsjednik vijeća utvrdio
da je dobiven jasan odgovor, na što je vijećnica Jelena Obratov tražila da uđe u zapisnik da joj
predsjednik ne dade riječ.
Kako daljnjih primjedbi nije bilo predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici
su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o izmjenama i dopuna odluke o komunalnom doprinosu
Točka 4. Prijedlog Odluke o dopuni o upravljanju grobljima,
Ivan Klarin, načelnik općine kratko je obrazložio da su na posljednjoj sjednici
Općinskog vijeća obitelji poginulih vatrogasaca uputili zahtjev da ih se oslobodi plaćanja
grobne naknade, stoga se Odluka o upravljanju grobljima dopunjava na način da se daje
mogućnost tog oslobođenja uz još neke mogućnosti.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 10 (deset) glasova „za“ i 1
(jednim) „suzdržanim“ usvojili

ODLUKU
o dopuni o upravljanju grobljima
Točka 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Ulice Martina Klarina u Općini Tisno, u naselju
Jezera,
Ivica Pirjak uvodno je obrazložio da se radi o prijedlogu načelnika općine o
imenovanju ulice Ulicom Martina Klarina koji se nalazi u prilogu ovog prijedloga Odluke o
imenovanju.
Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio da se radi o jednoj ulici koja je dosta velika i
po prvi puta se radi o jednoj ulici koja je novoformirana i kojoj su vlasnici Jezerani, u jednom
dijelu ulice su već izgrađene kuće, međutim, ta ulica nema naziv, a mora ga imati kako bi se
geodetski evidentirala i kako bi uknjižili vlasništvo sukladno Zakonu o cestama. Što se tiče
samog imena ulice naveo je kako je nekoliko saziva Mjesnog odbora Jezera predlagalo
imenovanje ulice ili jezerske rive imenom Martina Klarina koji je bio dugogodišnji
predsjednik Mjesne zajednice u Jezerima i koji je postigao puno stvari koje su zaslužne za
razvoj Jezera u šezdesetim godinama posebno za infrastrukturu kao što su struja i voda,
telefon te je bio jedan od glavnih začetnika i organizator gradnje jezerske rive, gdje je
sudjelovao volonterskim radom pa čak ishodovao vrlo povoljan kredit što sve smatra važnim
stoga zato predlaže imenovanje ulice Martina Klarina. Dodao je kako je Mjesni odbor Jezera
više puta predlagao imenovanje ulice Martina Klarina.
Kako vijećnici nisu imali primjedbi predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o imenovanju Ulice Martina Klarina u Općini Tisno, u naselju Jezera
Točka 6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno,
Marijana Pavić je uvodno obrazložila, kao što je u samom obrazloženju odluke
navedeno, da se radi o poslovnom prostoru u kojem je već smještena poslovnica Hrvatske
pošte i koja je u zakupu tog prostora međutim, radi se o starijem ugovoru još iz 2007.g. koji je
sklopljen na neodređeno vrijeme i kojega je potrebno ažurirati i uskladiti s odredbama
važećeg Zakona o zakupu poslovnog prostora i odlukama općine Tisno u nizu ugovornih
stavki, te dodala da se sama cijena zakupa nešto bitno ne mijenja jer u krajnjoj liniji u interesu
je Općine da poslovnica pošte ostane u Tisnom, a ne da je moraju zatvarati. Kazala je kako je
inače zakup poslovnog prostora u nadležnosti općinskog načelnika ali se uvriježila dosadašnja
praksa da u slučajevima kada se radi o zakupnicima u vlasništvu Republike Hrvatske ili
jedinice lokalne samouprave i kada se ne provodi javni natječaj tada odluku od davanju u
zakup donosi vijeće.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li se ovim ugovorom mijenja išta bitno u vezi
visine zakupa na što je Marijana Pavić odgovorila da ne bitno.
Vijećnica Jelena Obratov je postavila pitanje načelniku općine kako on i nitko od
njegovih kolega tj. načelnici Murtera i Pirovca nisu reagirali na zatvaranje ureda Jadranske
banke d.d. na otoku Murteru i mjestu Pirovac, te zar se nije moglo barem izraziti svoje javno
mišljenje o tome jer drži da su tim događajem ljudi na ovom području jako zakinuti, a još teže
će biti u toku turističke sezone.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da radi na tome i da će se rezultati rada vrlo
brzo i vidjeti.

Vijećnica Jelena Obratov je kazala da se upozorava na nekakve sitnice koje se
događaju kroz Općinu i sl., a s druge strane se smatra da njegov posao kao načelnika nije da
upozori da se zatvaraju tri ispostave Jadranske banke d.d.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da on nije župan pa da je nadležan za
područje drugih općina, a kao drugo, ne želi imati posla sa svojim kolegama koji su ovo ljeto
prijetili rušenjem pojedinih ugostiteljskih zona i bacanjem bombi na iste, te da je Općina
Tisno svjesna da se u Tisnom ukinula poslovnica Jadranske banke d.d. zahvaljujući
kriminalcima koji su tu Jadransku banku vodili godinama i pljačkali je preko davanja kredita,
naime. Istaknuo je kako je činjenica je da je Jadranska banka propala, da više ne živimo u
socijalizmu nego u kapitalizmu te je profit ono što interesira banke i njihove vlasnike, a
Jadranska banka je promijenila vlasnika, poslovnice su bile očito neisplative pa ih je zatvorilo.
Naglasio je kako je on kao načelnik razgovarao i sa drugim bankama da se otvori poslovnica
na čemu je radio sve ovo vrijeme, a to je da u Tisno dođe poslovnica Hrvatske poštanske
banke o čemu sada traju pregovori te ne može reći da će doći ali vrlo je vjerojatno će doći.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Tržnog reda tržnica na malo u Općini Tisno,
Ivica Pirjak je izvijestio kako se radi o tehničkoj odluci kojom se mijenja tržni red te
ujedno predlaže da se zadnja rečenica izmjeni na način da glasi „Tržnicama i ribarnicama, po
zahtjevu koncesionara, načelnik može odobriti i drugačije radno vrijeme.“ što smatra da bi
bila kvalitetnija odredba.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da zašto načelnik može odobriti kada ovu odluku
donosi Općinsko vijeće.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da smatra besmislenim sazivati Općinsko
vijeće zbog radnog vremena tržnice.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako misli da bi načelniku trebalo dati
mogućnost da u koliko koncesionar želi da on radi duže da se načelniku omogući da o tome
odluči jer neće vijeće sazivati sjednicu da odluči o radnom vremenu.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da što ako se desi na načelnik ne odobri drugo
radno vrijeme, na što je Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio da načelniku općine
sigurno nije u interesu da mu tržnica ne radi.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Tržnog reda
tržnica na malo u Općini Tisno sa izmjenom st. 2. čl. 9 na način da glasi: „Tržnicama i
ribarnicama, po zahtjevu koncesionara, načelnik općine može odobriti i drugačije radno
vrijeme“, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ i 1 (jednim) glasom
„protiv“ usvojili
ODLUKU
o izmjeni Tržnog reda tržnica na malo u Općini Tisno
Točka 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnost na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o., kratko je pojasnila da zakon definira da se
moraju donijeti opći uvjeti za neke komunalne djelatnosti te se dati na suglasnost
predstavničkom tijelu.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća upitao je da li ima kakvih promjena u smislu cijene
usluga ili samom protokolu isporuke usluga ukopa pokojnika.
Sandra Perina je odgovorila da se ništa ne mijenja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 2
(dva) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa
pokojnika unutar groblja
Točka 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih
parkirališta s naplatom na području Općine Tisno,
Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o., kratko je pojasnila da kao i za prethodnu
odluku zakon definira da se moraju donijeti opći uvjeti te je dodala da se ovim općim
uvjetima ništa ne mijenja glede cijene ili područja naplate parkinga.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da ljeti kada se naplaćuje parking da Ježinac
d.o.o. ima svoje radno vrijeme za naplatu parkinga, stoga je zanima što se dešava s ljudima
koji dođu kupiti parkirnu kartu izvan svog radnog vremena, a imaju namjeru kupiti tjednu
parkirnu kartu pa pita da li je mogu kupiti na automatu.
Sandra Perina je odgovorila da ne, radno vrijeme Ježinca je od 7,30 do 20:00h, a
naplaćuje se do 23:00 h, subotom također od 7:30-20:00 h, a nedjeljom do 12:00 h.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo recimo ako netko dođe kupiti kartu u nedjelju u
13:00 h taj mora kupiti za cijelu nedjelju kartu i plus tjednu kartu, što njoj nije logično već bi
trebalo ljudima koji hoće kupiti tjednu kartu omogućiti da je kupe, a ne da plate 100 kn za dan
pa onda kupe tjednu kartu.
Sandra Perina je odgovorila da u drugim firmama postoji i manja mogućnost kupnje
karte što se tiče radnog vremena, jer bilo tko od nas tko je došao u neko drugo mjesto ako
dođe u nedjelju popodne plati satne karte koliko treba, a kada se otvori blagajna kupi se karta
i zato se to zove povlaštena karta jer je ona nekakav privilegij u odnosu na satnu kartu.
Ivan Klarin načelnik općine se prisjetio da je on kao saborski zastupnik imao u
Zagrebu u 1. zoni povlaštenu kartu koju je plaćao 70,00 kuna mjesečno, i više puta mu se
desilo da je došao u nedjelju navečer ili popodne u Zagreb, te bi za tu večer, dok ujutro ne
otvori Holding, platio parking više nego za cijeli mjesec.
Vijećnica Jelena Obratov je predložila da se ljudima koji kupe takvu kartu ta karta
uračuna u tu tjednu kartu.
Sandra Perina smatra to nepotrebno jer iz svog iskustva u Ježincu d.o.o. zna da je
takav broj ljudi minimalan, te je dodala, da je više puta putovala i da je bilo normalo na plati
takvu kartu pogotovo, ako je u neku zemlju došla kao stranac i sigurno je nitko nije pitao
kakvu će kartu kupiti. Napomenula je da će se od ove godine uvesti aplikacija putem koje će
se on line moći kupiti satna karta, a možda i tjedna.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3
(tri) „suzdržana“ usvojili

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na
području Općine Tisno
Točka 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama,
Ivica Pirjak je pojasnio kako se u Odluku o nerazvrstanim cestama se uvrštava malo
prije imenovana Ulica Martina Klarina te još dvije ulice za koje je zamijećeno da nisu bile do
sada navedene u odluci jer su tretirane kao županijske prometnice, a pokazalo se da je dio i
nerazvrstana cesta.
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 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Spužvica“
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da je ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica
podnijela zahtjev za povećanje koeficijenata plaća za djelatnike vrtića obzirom da se radi o
usklađenju sa drugim ustanovama na području naše županije, a povećanje je za oko 5- 15 %
tj. u prosjeku 10%, za npr. domaćice u nettu oko 400-500 kuna. Dodao je kako je dugo
vremena ustanova dječjeg vrtića tražila povećanje plaća, stoga on predlaže Općinskom vijeću
da se podignu plaće sukladno predloženim koeficijentima, kazavši kako su financijske
mogućnosti ove godine takve da se može ići na povećanje, jer radi se ljudima koji odgajaju
našu djecu te smatra da je ovo jedna od lijepih odluka.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića „Spužvica“
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je zaključio
14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 17:50 sati.
Zapisnik izradila:
Marijana Pavić, dipl. iur., tajnik,v.r.

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.

