
Zapisnik sa 16. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

( neverificirani zapisnik)  

 

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 06.svibnja 2019.godine, 

ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 18:00 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,  Daniel Crvelin i Lovre Crvelin.  

Svoj izostanak je opravdali su vijećnici  Mario Vodanov i Nevijo Bilan.  

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. za komunalne djelatnosti, Smiljana 

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

vrtića Spužvica,  Kate Šikić Ćubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje, 

Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno, Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno, Ana 

Mijat, direktorica TZ mjesta Betina, Marko Jović, predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno,  

Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i 

planiranje te komunalne poslove, Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i 

javne prihode te Marijana Pavić, tajnik Općine Tisno. 

Predsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da se predloženi dnevni red dopunjava 

novom točkom 37. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu, 

dok dosadašnje točke 37., 38., 39., i 40.,  dnevnog reda postaju točke 38., 39., 40. i 41. 

dnevnog reda.  

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

jednoglasno usvojili:  

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija 

za 2020.g. – 2021.g.,  

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2019.godinu,  

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Tisno za 2019.godinu, 

5. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu, 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu 2019.godinu,  

7. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Tisno, 

8. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke 

zone Sveti Nikola, 

9. Prijedlog Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Tisno, 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno, u naselju Betina, 

11. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Tisno,  

13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora, 



14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine oznake čest.zgr.766 

K.O.Murter Betina, 

15. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji  vrtić „Spužvica“, Tisno 

16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, Tisno 

17. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 

01.01.2018.godine do 31.prosinca 2018.godine,  

18. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2018.godinu u Proračunu za 

2019.godinu,  

19. Prijedlog Zaključka  o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka unutar razdjela 

za 2018.godinu, 

20. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018.godinu,  

21. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2018.godinu,  

22. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2018.godinu, 

23. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.godinu, 

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

2018.godinu,  

25. Izvješće o trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj 

naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od 

01.01.2018.g. do 31.12.2018.godine, 

26. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj 

naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i 

Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i jezera ( 2 kn/m3) u periodu od 

01.01.2018.g. do 31.12.2018.g., 

27. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj 

naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter 

Kornati i naselja Betina (4kn/m3) u periodu od 01.01.2018.g. i 31.12.2018.g. 

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

komunalne djelatnosti za 2018.godinu, 

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

2018.godinu,  

30. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

za 2018.godinu, 

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

2018.godinu,  

32. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a  Tisno za 2018.godinu, 

33. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu,  

34. Zahtjev TZ mjesta Jezera za kompenzacijom plaćenih računa s boravišnom 

pristojbom,*  

35. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu, 

36. Zahtjev TZ Općine Tisno za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera 

boravišne pristojbe Općini Tisno za 2019.godinu,* 

37. Izvješće TZ mjesta Betina  o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu, 

38. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o 

izmjeni i dopuni Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje,  

39. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 

Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene 

brodogradnje, 



40. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada 

Muzeja betinske drvene brodogradnje,  

41. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Spužvica.  

 

Aktualni sat 

Vijećnik Daniel Crvelin je kazao kako je na početku saziva ovog vijeća pitao 

načelnika općine vezano za obnovu Pudarice, koji mu je tada odgovorio da će se u dogledno 

vrijeme riješiti problem postavljanja stepenica, kao i ograđivanje u osvjetljavanje istoga, a do 

danas su postavljene stepenice u obliku kamenih ploča koje nisu posložile svrsi jer vidi da se 

ljudi njih ne pridržavaju kada se penju, a kako ide još jedna turistička sezona smatra da će se 

Pudarica i dalje urušavati pa pita što će se poduzeti. Kao drugo ga je zanimala cesta do 

Kromašne luke i tzv. usporivači prometa tj. rupe koje su tamo iskopane, pa pita načelnika 

Općine nešto o tome i misli li nešto poduzeti.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da obnova Pudarice nije u proračunu ove 

godine, jer je obnova Pudarice bila na jednoj volonterskoj razini, a smatra da je to posao gdje 

bi se mogla uključiti turistička zajednica. Pojasnio je da je način obnove Pudarice takav da se 

ona svake godine nakon turističke sezone mora obnoviti jer je to jedna kamena suhozidna 

građevina od povijesnog i kulturnog značaja za mjesto Jezera koju su mještani na volonterskoj 

bazi uredili, što Općina ne može jer teško da će Općina naći nekoga tko će nju urediti bolje 

nego stari jezerski meštri koji su tada sudjelovali u obnovi. Odgovorio je da je sve problem 

dok se ne naprave neke stepenice za koje konzervatorski odjel ne daje nikakvu suglasnost jer 

je za one kamene stepenice koje je izradio Damir Meić sa svima  ostalima koji su sudjelovali 

u obnovi, Konzervatorski zavod napisao ozbiljno upozorenje da one nisu primjerene za tu 

građevinu, s druge strane g. Jadran Kale, doktor znanosti predložio je željezne stube koje idu 

na Pudaricu za što smatra da se svi rugali ako se postave, stoga misli da je obnova potrebna 

svake godine u jedno 4-5 radnih akcija, pa opet preostaje u 9. mjesecu nakon ove turističke 

sezone, sanirati Pudaricu. Što se tiče usporivača put Kromašne luke kazao je kako je imao 

osobni susret s njima kada je lupnuo  glavom o krov svog automobila prije par dana kada je 

išao u Kromašnu šetati psa, te kazao kako će  u kratkom vremenu, kroz par dana biti sanirani. 

Daniel Crvelin je dodao da ti ljudi koji su iskopali rupe kažu da su to učinili uz odobrenje 

načelnika općine, na što je načelnik općine odgovorio da je prvi susret imao prije tri dana 

kada je s autom poskočio od udara, smatra te rupe opasnima te će ih za nekoliko dana sanirati 

i iako su bili upiti od jedne osobe koja tamo živi na što je on odgovorio da to ne dolazi u 

obzir. Daniel Crvelin je pito da li se tim ljudima može pomoći na drugi način na što je Ivan 

Klarin odgovorio da svakako postoj mogućnosti, ali općinsko vijeće nije mjesto da se 

raspravlja o komunalnim problemima, za to postoji komunalni odjel i komunalno poduzeće,  s 

čime se složio Petar Jakovčev, predsjednik vijeća te predložio da se takvi komunalni problemi 

rješavaju putem mjesnih odbora što je do sada bio slučaj. Daniel Crvelin je upitao da gdje da 

to pita na što je načelnik općine odgovorio da svakako može pitati u komunalnom redarstvu.  

Vijećnik Zoran Bokan je  pitao kada će se vratiti podzemni kontejneri i da li su glede 

projekta igrališta ispred škole u Betini uvažene primjedbe Mjesnog odbora jer tamo se najprije 

kopalo pa tamponiralo pa se teren diže ponovno na istu razinu na kojoj je bio, a na to mjestu 

je bio parking 40-50 godina i uopće nije bio problema, pa mu nije jasno zašto toliko troškovi 



da se sve vadi, tamponira  jer je po njemu to nepotrebni trošak, a koliko on vidi čini mu se da 

nisu uvažene primjedbe Mjesnog odbora.  

Sandra Perina direktorica Ježinca d.o.o, je odgovorila da su kontejneri stigli, ali će se 

postaviti kada se podjele ljudima ključevi. Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da je općina 

postavila nadzorne kamere  na sva mjesta i nije do sada zatekla ništa drastičnije, a stanje će se 

dalje pratiti te  sada  slijedi kažnjavanje jer su Općina i Ježinac d.o.o. obavijestili do sada 

građane koja su njihova prava i mogućnosti te i objava na stranicama.  

Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. je obavijestila da će uskoro Ježinac d.o.o. 

kupiti krupni otpad s javnih površina gdje ga građani mogu odložiti.  

Ivan Klarin, načelnik općine je glede igrališta odgovorio da se kopanje i tamponiranje 

radi da podloga nabije slično kako se radilo na Trgu na moru da se za jedno 10 godina ne desi 

erozija tla i podizanje površine od strane stabala. Što se tiče primjedbi Mjesnog odbora kazao 

je kako su one  djelomično uvažene, najvažnija je bila primjedba u vezi zaštite samog igrališta 

i ona je uvažena, ali nisu uvažene primjedbe o premještanju tog igrališta, kao i neke druge 

nebulozne primjedbe. Istaknuo je da je to projekt pretežno rađen za školsku djecu, ali biti će 

mjesta za parking, mjesta za dostavu, a što se tiče cijene smatra da je projekt u redu, te dodao 

da su uvažene primjedbe učiteljica iz osnovne škole, stoga nije da se nisu uvažile primjedbe, 

ali neće se uvažiti primjedba da to igralište tu ne bude jer da se škola i izmjesti s tog mjesta 

dobio se ipak jedan uređen trg i prostor u Betini što  su komunalne stvari koje dižu vrijednost 

samom mjestu.  

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo što se radi na tišnjanskoj Rudini, po čijoj odluci, 

raspravi, te što je ideja i što će se napraviti i koliki je trošak, jer su do sada bila dva projekta 

oko kojega se nismo mogli dogovoriti, parkovi su se sada porušili bez ikakvog smisla i nitko 

ne zna što će se tamo napraviti, a na vijeću se o tome nije raspravljalo, Mjesni odbor ne 

funkcionira, pa je zanima što se radi.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je na prijedlog turističkog vijeća, s 

obzirom na nefunkcionalnost tog dijela Rudine pogotovo kada se dešavaju kulturne 

manifestacije, uklonili  su se borovi i dobila se jedna čista vizura donekle da se osigura i 

zabrana parkiranja koja će ove godine biti dosta stroža. Turističko vijeće je uputilo prijedlog 

njemu kao načelniku općine te je on odlučio dati nalog komunalnom poduzeću Ježinac d.o.o., 

da se to napravi, te dodao da je sve to privremeno iz razloga što je prije dva mjeseca dobivena 

je građevinska dozvola za sustav odvodnje za naselje Tisno gdje se sada vide točne pozicije 

svih cjevovoda i one će biti uključene u glavni projekt koji je sad u izradi sukladno rješenju 

koje je odabralo Općinsko vijeće, dodao je kao su postojeći borovi stari oko 40-50 godina te 

su postali opasni i morali su se ukloniti. 

Jelena Obratov je kazala kako joj nije jasno da je turističko vijeće, iznad Općinskog 

vijeća i Mjesnog odbora, jer da joj se desila situacija da na Rudini prije kavu u jutro i da kao 

Općinski vijećnik nema pojma što se događa što je tako tužno i ponižavajuće. Pitala je dalje 

da li će se dozvoljavati parkiranje na mjestu gdje su porušeni borovi, na što je Ivan Klarin, 

načelnik općine odgovorio da neće te ponovio da se radi o jako kratkom razdoblju obzirom da 

će se krenuti u sanaciju cijelog trga. Dalje je kazao da su to komunalne odluke koje su 

isključivo u nadležnosti načelnika i gradonačelnika, te ima puno parkova i punog nogostupa 

koji su napravljeni izvan ovog općinskog vijeća i ono nije ono koje odobrava takve radove, 

iako je on uveo praksu da se puno stvari raspravlja na ovom općinskom vijeću ali neke stvari 

jednostavno nije moguće jer se između sjednica Općinskog vijeća desi jako puno stvari gdje 

treba djelovati. 



Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je istaknuo  kako vijeće turističke zajednice 

predstavlja sasvim relevantno tijelo za predlaganje bilo kakve akcije onome tko je zadužen, u 

ovome slučaju, načelniku općine, te njihovo mišljenje i inicijativu smatra sasvim 

relevantnom. 

Vijećnica Jelena Obratov je upitala načelnika općine da li smatra da je mišljenje tog 

relevantnog tijela i njegova odluka ispravna da se takvo nešto radi u vrijeme uskršnjih 

praznika i 1. svibnja kada bi, kao Općina i mjesto trebali imati nekakve goste, a na Rudini je 

stajao bager. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da on nije pretjerano sretan tajmingom 

samih radova, međutim bilo je i ranije radova koji su trajali i u pred sezoni i sezoni jer za neke 

velike infrastrukturne radove neke sezone se moraju i preskočiti i smatra da se ne radi o 

nečemu što je pretjerano uzrujalo ljude.  

Vijećnik Lovre Crvelin je upitao zašto se već sada krenulo u piljenje  stabala kada će 

se Rudina opet uređivati jer bolje imati stabla i malo hlada, nego rupu u zemlji i malo hlada. 

Što se tiče projekta Rudina on se ne sjeća da se odlučilo za bilo koji projekt, već je samo 

odlučeno da će biti povjerenstvo koje će odlučiti između dva projekta, a niti jedan od ta dva 

projekta ne zadovoljavaju, jer on neće dozvoliti da se niti jedan od tih projekta tamo 

implementira.  

Ivan Klarin, načelnik općine ga je upitao da kako on misli zaustaviti projekt, da li 

silom na što mu je vijećnik Lovre Crvelin odgovorio pa ako treba i silom. Vijećnik Lovre 

Crvelin je dalje kazao kao se treba dopustiti komunikacija s arhitektom koji je zadužen za 

ovaj projekt jer on ima neke ideje vezane za taj projekt, jer je on kao dijete dok je išao na 

treninge veslanja, kako bi gledao po općini, samo su mu se gradile stvari i nešto mu se 

događao u glavi i on sada zna zašto je to bilo jer jednoga dana se on trebao baviti politikom, a 

tada nije ni znao da će se baviti s ovime, ali hvala bogu sada zna da je to  tako, stoga on ne 

želi da se gradi nešto loše ako se može napravit bolje.  

Vijećnik Lovre Crvelin smatra dobrim što će se ljude kažnjavati zato što nepropisno 

odlažu otpad, međutim što se kamera tiče, pita gdje se one sve nalaze i tko te sve slike može 

gledati i tko ima uvid u sve te snimke te kazao kako bi Općina morala makar postaviti neku 

tablu gdje se nalaze te kamere, sve lokacije koje su vidljive na tim kamerama i tko sve može 

gledati snimke sa svih tih kamera, te bi on volio da se donese odluka gdje stoji da nitko to ne 

može gledati dok se ne dogodi neki događaj koji nije dobar, a ne da netko gleda na kameri što 

se događa i narušava privatnost.  

Ivan Klarin, načelnik općine je što se tiče uređenja trga Rudina, kazao kako je  bila  

javna rasprava i tada se odlučilo između dva projekta i on je tada imenovao komisiju, 

međutim iz poznatih razloga ostavke predsjednika Mjesnog odbora i ne funkcioniranja 

Mjesnog odbora, se dogodilo to da je to ostalo na odluci Općinskog vijeća, a tada je rekao da 

će glavni projekt biti ponovno raspravljen i da će arhitekt doći tu i obrazlagati i odgovarati na 

pitanja. Dodao je kako se već 10 godina vrti neka mantra oko uređenja trga Rudina, gdje je 

bilo ukupno tri naručena projekta i to od što se Dalmacije tiče, tri itekakva imena arhitekture, 

Niko Bašić, Dinko Peračić i Damir Lasinović, ali među ljudima u Tisnom se vječito stvara 

jedna dimna zavjesa, kako ništa ne valja, stoga tvrdi kako se još može zvati pet arhitekata ali 

će tu uvijek biti nekakvi problem, slična stvar se desila i sa jugobranom kada je rasprava 

krenula u katastrofu, stoga je kazao kako se  jednom moramo odlučiti ili ćemo još 10 godina 

tražiti arhitekta. Naglasio je kako je teško uskladiti mišljenja ljudi kada se dira u srce mjesta, a 

može se  potrošiti još pet milijuna kuna na pet idejnih rješenja. Odlučeno je da se projekt  

mora dotjerati, a ne više bacati novac na izmjene rješenja jer nitko ne crta besplatno.  



Vijećnik Lovre Crvelin je kao da će on crtati besplatno i napraviti izmjene projekta jer 

on je vidio idejni projekt i on smatra da može bolje.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče kamera u Općini postoji stroga 

procedura tko može gledati sukladno njegovoj internoj odluci, a to su šef komunalnog 

redarstva i on, a po zahtjevu ostali zaposlenici općine koji to do sada nisu tražili, te MUP tj. 

policija i državno odvjetništvo te smatra da se vrlo teško može vršiti zloupotreba što se tiče 

gledanja s kamera s obzirom, da se one gledaju na jednom kompjuteru, osim onih na web 

stranici gdje su postavljene četiri kamere koje pokrivaju centra mjesta, koje se može gledati u 

svakom trenutku. 

Vijećnik Lovre Crvelin je upitao da je se može dobiti popis gdje se sve nalaze te 

kamere, na što je načelnik općine odgovorio da ima takav popis, a Marijana Pavić, tajnik 

općine je odgovorila da je Općina donijela nešto što se zove Politika zaštite osobnih podataka 

koja je objavljena na web stranici i gdje se nalaze popisane lokacije gdje se  sve nalaze 

kamere, pretpostavlja da je postavljeno nešto novih kamera koje treba dodati tom popisu, a 

Općina Tisno ima i imenovanog službenika za zaštitu osobnih podataka koji  je u suradnji s 

šefom komunalnog redarstva dobio  strogu uputu Agencije za zaštitu osobnih podataka kako i 

na koji način postupati, odnosno oni moraju na te kamere staviti oznake da se snima, tko 

snima i za koju svrhu, za što pretpostavlja da oni sada rade na tome, na što je načelnik općine 

dodao da će se na svaki takav prostor staviti oznaka.  

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine 

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

 

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točke 2.- 6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i 

Projekcija za 2020.g. – 2021.g., Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu,  Prijedlog I. izmjena i dopuna programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019.godinu, Prijedlog Plana javnih 

potreba u kulturi za 2019.godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u športu 2019.godinu,  

 

Vijećnici su jednoglasno zaključili da će o ovim točkama dnevnog reda raspravljati 

zajedno obzirom da su međusobno povezane, ali se glasovati posebno za svaku od njih.  

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

obrazložila da je na rashodovnoj strani došlo do povećanja iznosa za izgradnju novog dječjeg 

vrtića u Jezerima, taj iznos se povećao za 540.000,00 kuna, radi usklađenja s novim 

troškovnikom i taj troškovnik je spreman te će vrlo brzo kroz koji dan ići postupak javne 

nabave, a za vrtić je Općina sredstva dobila iz fondova. Drugo bitno je da se na programu 

održavanja komunalne infrastrukture dodala  potrošnju vode koja je premještena sa pozicije 

koja je bila u okviru Upravnog odjela za financije, a to ne pripada tamo jer se radi o potrošnji 

vode na javnim površinama što od prilike iznosi negdje 200.000,00 kuna, zatim kamere o 

kojima se raspravljalo u iznose od 90.000,00 kuna, a odustalo se od uređenja ulice Vladimira 

Nazora u Betini. Dalje je pojasnila kako je projekt uređenja šetnice Istočna Gomilica 

korigiran i iznosi 3.380.000,00 kuna, jer u prvom postupku javne nabave uopće nije bilo 



prijavljenih ponuditelja nakon čega je prerađen troškovnik te je  novi postupak javne nabave 

pri samom kraju te je u postupku izbora izvoditelja, doka su sami radovi predviđeni iza ljeta. 

Kazala je u nastavku kako su dodani novi projekt uređenja Obale Petra Krešimira IV u Betini 

sa 2.540.000,00 kuna, te uređenje šetnice kamenčine sa 200.000,00 kuna. Dodala je da su 

sukladno tome povećani prihodi, naime, išlo se na povećanje prihoda od poreza na kuće za 

odmor, jer od ove godine Općina kreće sama u naplatu tog prihoda, a obzirom na nove 

korisnike, na novo premjeravanje Općina smatra da će se prihod tu značajno povećati, te 

dodala da se radi većinom o investicijama koje će se prenijeti u slijedeću godinu, ovi će se 

iznosi rebalansom morati korigirati. 

Glede programa kulture i sporta, Daniela Bilan je kazala kako donosimo prvi prijedlog 

plana javnih potreba u kulturi i sportu, naime, pojasnila je kako je donesen novi zakon i kako 

cijela procedura ima jedno dvije godine ide drugačije, po donošenju proračuna načelnik 

raspisuje javni natječaj na koji se javljaju udruge te komisija predlaže  odluku o dodjeli, te je 

načelnik odluku od dodijeli donio i objavio na našim web stranicama i sklopili su se ugovori, 

međutim, osim te odluke nužno je donijeti plan javnih potreba u kulturi i sportu te da u tom 

programu nisu samo udruge, već i ustanove i kulturi i drugi projekti koji se tiču kulture isto 

tako je i u sportu, stoga se predlaže donošenje programa kulture i sporta iako je to više-manje 

poznato,  a ovi ostali su dio proračuna, međutim, naglasila je,  potrebno je ispoštavati 

zakonsku proceduru.  

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako kroz ovaj proračun ide u nove projekte te 

Općina radi dosta tih projekta i kada se usporedi s drugima ispada da oni rade manje, a to 

ovisi i o financijskoj mogućnost proračuna, konkretno, kazao je, projekt vrtića u Jezerima, 

nastavak Obale Petra Krešimira su projekti koji su rađeni prije dvije- tri godine po 

projektantskim cijenama koje su bile 20- 30% niže, trenutno stanje je takvo da dobru 

građevinsku firmu ne možete dobiti, s obzirom da one firme koje mogu raditi takve 

infrastrukturne projekte su u stalnom deficitu s brojem radnika. Kazao je da su ga na to 

upozoravale brojene druge kolege pogotovo oni koje su potpisali ugovore za sredstva za 

gradnju vrtića, koji su kazali da su im propadali natječaji za gradnju vrtića iz EU sredstava, 

dodao je kako se slično događa i sa  sustavima odvodnje koje vode firme za vodovod i 

odvodnju gdje se cijene probijaju za 30-40%. Dalje je objasnio kako je Općina na temelju tih 

projekcija od prije 2- 3 godine išla raspisati javnu nabavu i na nekoliko njih nije se javio nitko 

te je Općina morala vratiti projekte projektantima koji su ih projektirali da reduciraju cijene 

sukladno tržišnim cijenama koje su sada  od 2012. -2013.godine  veće negdje u prosjeku za 

30%, nakon čega su se  na ponovljenim javnim nabavama javile ozbiljne tvrtke. To sve 

poskupljuje projekt za 20-30%, a s druge strane na prihodovnoj strani su značajna povećanja 

prihoda vezana za nekretnine, komunalnog doprinosa, poreza na dohodak, zbog oživljavanja 

kompletnog tržišta, stoga je ovaj rebalans povezan s tim projektima koje smo već odobrili u 

proračunu a čije javne nabave su propale zbog niskog praga cijena zbog čega se nitko nije 

javio, konkretno, zadnje je otvarana  riva Istočna Gomilica, gdje se najprije nije javio nitko, a 

u zadnjem pokušaju su se javili tri firme i to po njemu vrlo ozbiljne firme, od kojih je 

najjeftinija TEC gradnja Šibenik, uz Sarađena i Bučić gradnju. 

Vijećnica Jelena Obratov kratko je pitala da je povećan iznos komunalnog doprinosa 

za 4.000.000,00 kuna pa pita je li to nešto što je sada već dijelom ostvareno ili nešto što je 

planirano obzirom na novu odluku o ukidanju obročne otplate,. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je to povećanje nerealno povećanje 

komunalnog doprinosa jer da bi sada dobili izvođače, mora raspisati javne nabave s početkom 

gradnje 01.listopada jer se moraju izvođači pripremiti obzirom da su svi zauzeti, a u trenutku 

kada Općina raspiše javnu nabavu, mora imati pokrivenu cjelokupnu rashodovnu stranu i on 

ne smije sklopiti ugovor ako nema u proračunu osigurana sredstva, a ti će radovi početi 1.10. 

stoga će za te kapitalne investicije vjerojatno do kraja godine dobiti eventualno jedna 



situacija, stoga će tu rashodovna  strana puno pasti s obzirom na onu koja je danas tu 

stavljena, iz kojeg razlog i prihodovna strna mora biti napuhana, pa naglašava kako su i 

rashodovna i prihodovna strana napuhane jer zakon ne poznaje mogućnost raspisivanja i 

ugovaranja posla, a da nije zatvorena barem na papiru cijela  financijska konstrukcija. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“  i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili 

 

I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i 

Projekcija za 2020.g. – 2021.g., 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili 

 

I. izmjene i dopune 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili 

 

I. izmjena i dopuna 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 

2019.godinu, 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri ) glasa „protiv“ usvojili 

 

Plan javnih potreba u kulturi za 2019.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri ) glasa „protiv“ usvojili 

 

Program javnih potreba u športu 2019.godinu 

 

Točka 7. i 8. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Tisno, Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-

turističke zone Sveti Nikola, 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da što se tiče IV. izmjena i dopuna Prostornog 

plana one su isključivo povezne s donošenjem UPU-a Ugostiteljsko turističke zone sv. 

Nikola, gdje je na zahtjev investitora, prije nekoliko godina pokrenuta procedura donošenja 

izmjena i dopuna PP Općine Tisno te se nakon javnih rasprava sada donose navedeni planovi 

čime su se stekli uvjeti za donošenje građevinskih dozvola i početak investicije na tom 

području. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 10 (deset) glasova „za“ i 1 

(jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili 

 

ODLUKU 

o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno 

i 

ODLUKU 

o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno, 



 

Točka 9. Prijedlog Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Tisno, 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da su što se tiče izmjena i dopuna PPU 

Općine Tisno prevagnule dvije okolnosti, a to su pisma namjere dva investitora, za pokretanje 

trgovačke zone na ulazu u mjesto Betina, te zajedno s Hrvatskim cestama i Općinom Murter 

Kornati, gradnje kružnog toka gdje bi se spojile Hripe, što bi značilo jednu sanaciju tog 

prostora, što bi donijelo Općini jednu financijsku korist kao i turističku. Druga investicija je 

površina za smještaj sunčanih elektrana u naselju Dubrava kod Tisna gdje također postoji 

zainteresirani privatni investitor, a koje ne  mogu biti unutar gospodarske zone već sukladno 

zakonu naslonjene na gospodarsku zonu. Dalje je pojasnio da su ostalo stvari koje su 

nabrojene u članku 3. koje su više tehničke prirode, dok su zapravo ključne izmjene vezane za 

dvije gospodarske stvari na području naše Općine.  

Vijećnik Lovre Crvelin je pitao što se tiče raskršća Betina- Murter gdje će se graditi 

dućan i neka cesta, pa ga zanima što znače odredbe da se unutra može graditi benzinska 

postaja. 

Ivan Klarin je odgovorio da se u toj gospodarskoj zoni obzirom da se radi kružni tok, 

gdje se spajaju Hripe, što je uvjet da se dobije dozvola, to zemljište se dijeli pola pola te je 

Općina Murter u svom prostornom planu, stavila benzinsku postaju. 

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao kako će taj trgovački centar naružiti pogled prema 

tom dijelu, a još više mu se ne sviđa pumpa koju za 10 godina nitko neće koristiti jer se više 

neće koristiti  nafta, te on želi da se što više investitora privuče koji žele ulagati u obnovljive 

izvore energije, pa bi onda na tom mjestu gdje treba biti pumpa napraviti super charger  za 

električne automobile jer je jednostavno ružno za vidjeti tu prljavu benzinsku pumpu. 

Vijećnica Jelena Obratov je rekla da će se sve ovo proći kroz javne rasprave i koje je 

mjesto na kojima se raspravlja o ovakvim stvarima, pa kada na općinskim stranicama piše 

javna rasprava onda vijećnici trebaju doći, te želi reći da je ovdje najviše „žulja“ da se 

iznenadila kada je vidjela  da će tu biti neki trgovački centar te je dobila informaciju da se ta 

zemljišta već duže vremena otkupljuju, pa smatra da ljudi koji su vlasnici zemljišta trebaju 

imati informaciju da će to zemljište, kada se donese plan, biti vrijednije nego sada, stoga 

smatra da je važno upozoriti ljude da se ide k tome da se donese plan i da ta zemljišta ne 

vrijede onoliko koliko ljudi misle da vrijede jer će za koju godinu biti itekako vrjedniji.  

Ivan Klarin je odgovorio da je uopće teško precizirati da li će obuhvat zone uopće 

ostati ovakav nakon javne rasprave, ali ljudi nakon ovoga sasvim sigurno znaju koja su to 

zemljišta obuhvaćena, s druge strane ovime Općina Murter Kornati dobija prolaz na same 

Hripe gdje više ne žele odlagalište otpada, a kada bude javna rasprava naravno da su pozvani 

svi da dođu.  

Vijećnik Zoran Bokan je upitao da li je zona M1 stavljena da bi povezala te dvije zone, 

na što je Ivan Klarin odgovorio potvrdno te dodao da je ta zona  dijelom nešto već i izgrađena. 

Vijećnika Zorana Bokana je zanimalo čemu imenovanje Ulice Pačipolje kada tamo 

nema ništa trenutno, na što je Ivan  Klarin odgovorio da se ulica mora imenovati jer tamo 

imama 4 ili 5 izgrađenih objekata koji se vode na skroz drugoj adresi kojoj ne pripadaju.  

Zoran Bokan je kazao dalje, da ovaj murterski dio mora biti pretočen u naš prostorni 

plan ako je  povezan rotor na toj poziciji, te dodao da je sama konfiguracija ovog trena 

izuzetno nepovoljna zbog velike kosine. 



Ivan Klarin, načelnik općine  je odgovorio da je u ovom trenutku bilo što teško za reći 

kako će izgledati, a Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je dodao da bager može danas riješiti 

svaku kosinu. 

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

 

ODLUKU 

o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno, u naselju Betina, 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je pozvao vijećnike iz Betine da se izjasne da li im 

odgovara naziv te ulice, a vijećnici nisu imali primjedbi na naziv ulice Pačipolje.  

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

 

ODLUKU 

o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno, u naselju Betina 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, 

 

Ivan  Klarin, načelnik općine je kazao da je ova odluka usko vezana s prethodnom 

odlukom obzirom da smo dobili novu ulicu, ona mora biti u odluci o nerazvrstanim cestama.  

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

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 

 

Točka 12.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Tisno,  

 

Ivica Pirjak je kazao da se radi o tehničkoj odluci sukladno sugestijama komunalnog 

redarstva koji na terenu učestalo imaju problema s ovima sada dopunjenim odredbama, prije 

svega za registrirane odnosno neregistrirane pokretne naprave, autoprikolice ili kako godi ih 

nazivali, zatim za neke uređaje ili pokretne naprave koje se zovu antene i sl. stvari, a koje do 

sada nisu bile definirane kroz samu odluku o komunalnom redu stoga se predlaže dopuna 

odluke kao i dopuna u svim onim odredbama koje se odnose na prekršajne odredbe. 

Vijećnicu Jelenu Obratov zanima kod čl. 3.  da čamce i brodove koji se izvlače iz 

mora na dulji period tijekom zime, odnosno ispada da nitko u svom dvoru ne može držati svoj 

brod već isključivo mora držati na mjestima za suhi vez, a s druge strane plovila koja se 

izvlače vani na kraći period radi održavanja, tj. da li to znači netko može brod izvući gdje 

hoće i ako mu redarstvo to odobri može ga brusiti i popravljati gdje hoće jer ne piše mjesto 

gdje se to može raditi.  

Ivica Pirjak je odgovorio da pretpostavlja da je redar to zamislio da će mu kroz 

odobrenje definirati gdje to može raditi. 

Jelena Obratov je kazala da treba definirati lokaciju gdje se to može raditi.  

Ivan Klarin je pojasnio da se dešavaju stvari da se brodovi izvlače na javnoj površini 

što nije primjereno, međutim, kada netko izvuče brod u svoj dvor, ispada da bi neke 

brodograditelje iz Betine koji grade brodove i stalno imaju brodove u svom dvoru da ih se 

kažnjava, što nije točno, jer ne može se sve predvidjeti odlukom, naime, komunalno redarstvo 

ima problem što se tiče tih kamp kućica i nekih izvučenih brodova kao što je jedan brod 

izvučen na pločnik iza jezerskog igrališta koji se mora ukloniti. 

Ivica Pirjak je dodao da se odlukom nastojala dati maksimalna sloboda redarima.  



Jelena Obratov je kazala da se ona slaže da se regulira gdje će se to moći raditi 

međutim, ovom odlukom to nije napravljeno.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da je odluka nije loša jer ona nije 

namijenjena da bi privatnoj osobi koja ima jedan brod u dvorištu napravila štetu, a 

komunalnim redarima je dana ovlast da procjene je li se ta brod nalazi negdje  na sred Rudine 

jer se red mora poštivati.  

Lovre Crvelin je upitao glede stavka 6. postavljanje antenskih prihvata  mobilnog 

operatera i pripadajuće opreme dozvoljeno je izvan stambenih zona, iznimno uz dopuštenje 

načelnika, pa pita je li to i prije bilo tako ili je to novo.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da to nije bilo tako, jer prema važećem 

pravilniku to postavljanje je dozvoljeno o cijeloj državi. 

Lovre Crvelin je upitao da li itko ima odobrenje od načelnika, na što je načelnik 

općine odgovorio da nije nikome izdao odobrenje te dodao da država nije postrožila uvjete 

stavljanja tih uređaja već se sukladno pravilniku taj uređaj može postaviti bez građevinske 

dozvole uz ispunjenje nekoliko uvjeta.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako je situacija takva da se može stavljati 

svugdje niti se mora  gledati gdje su škole, igrališta i sl., stoga će se ovom odlukom makar 

zaštititi djeca te crkveni i zdravstveni objekti.  

Jelena Obratov je zamolila da se na općinskim stranicama stavi obavijest da je 

donesena odluka da zabrana građevinskih radova kreće od 01.06.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 3 

(tri) „suzdržana“ glasa usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Tisno, 

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora, 

 

Vijećnik Daniel Crvelin je kazao da kada je on na prošloj sjednici vijeća pitao  glede 

ovog prostora da je bio raspisan natječaj  koji je poništen pa ga zanima zašto je poništen.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je bio poništen na zahtjev stranke, nakon 

je odlučio da se raspiše novi natječaj na vrijeme od 6 mjeseci radi gradnje muzej maslinarstva 

u tom prostoru.  

Marijana Pavić je kratko pojasnila da odluku o raspisivanju natječaja za davanje u 

zakup poslovnog prosotra donosi načelnik općine,  a obzirom da načelnik predlaže da se 

prostor dade u zakup na kraće vrijeme i po većoj cijeni od one koju je utvrdio vještak,  radi 

gradnje muzej maslinarstva što je drugačije od standardne odluke predložio je da o tom odluči 

Općinsko vijeće. 

Ivan Klarin, načelnik općine se kazao kao se on nije složio da se dade u zakup na pet 

godina obzirom da će se graditi kuća maslina da mu kasnije taj najmoprimac ne pravi problem 

pri izlasku iz prostora.  

Daniel Crvelin je upitao kako je onda išao natječaj na pet godina na što je načelnik 

općine odgovorio da tako glasi odluka o zakupu poslovnog prostora.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da se ovdje radi o jednom potencijalnom 

zakupniku tog prostora jer drugih nema obzirom na stanje tog prostora.  

Ivan Klarin, načelnik općine se nadovezao da se radi o javnom natječaju gdje se može 

javiti bilo tko, ali na kraći period, jer dogodine planira graditi taj veliki projekt kuće maslina 

koji će se sigurno realizirati, stoga ima bojazan da taj zakupac neće htjeti izaći iz tog prostora.  



Vijećnica Jelena Obratov je pitala, glede cijena zakupa od 6000,00 kuna da li će se ona 

odnositi i na zimski period jer svjesni smo da se radi o čovjeku koji radi isključivo ljeti, jer će 

se doći u situaciju da će taj čovjek opet 6 mjeseci tu držati stvari i opet će biti sve isto.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da nema zimskog perioda i da će se taj prostor 

kompletno isprazniti nakon isteka ugovora. 

Jelena Obratov pita kako se to odustalo od cijene koju je dao vještak i išlo se na cijenu 

od 6000,00 kuna i zašto se poništio natječaj na pet godina jer je zainteresirani zakupac 

kontaktirao njih vijećnike i kazao da je on sasvim zadovoljan natječajem u trajanju od 5 

godina i da on nije taj koji je srušio natječaj.  

Ivan Klarin je kazao da je zakupcu po starom ugovoru bilo dugo na vrijeme od godine 

dana i istina je da je naknadno prostor u cijelosti ispražnjen, ali on nije imao mogućnost 

ulaska u prostor, što nadgledaju komunalni redari, iako mu je zapravo bilo čudno da on silno 

želi ostvariti ključ od tog prostora, mora naglasiti kako se radilo o prostoru koji jedno 25 

godina nije bio u posjedu Općine Tisno, bio je u posjedu poduzeća Školjić d.o.o. koji je to 

ovom zakupcu davao po ovim uvjetima, što se zna od prošle godine i prošlog natječaja kao i 

da je Školjiću plaćao zakupninu  u iznosu od 6000,00 kuna na šest mjeseci te u odnosu na 

procjenu vještaka u iznosu od 1000,00 kuna na koje se referira, normalno da je općini u 

interesu naplaćivati 6000,00 kuna nego 1.000,00 kuna jer vještak može procijeniti cijenu x od 

koje cijene se može ići gore, a ne ispod. Što se tiče natječaja on nije želio na vrijeme od 5 

godina stoga je poništio natječaj te donio ovakav prijedlog da čovjeku ne propadne sezona 

obzirom da se radi o specifičnom prostoru koje je Općina stekla prošle godine  u vrijeme 

turističke sezone i koji je namijenjen  gradnji kuće maslina te će se taj prostor kao takav rušiti 

što se nada da će biti do 12. mjeseca ovo godine odnosno do kraja godine, sve u kontaktu s 

projektantom Dinkom Peračićem. 

Vijećnik Daniel Crvelin pita da li postoji pisani trag da želi poništiti natječaj na što je 

Ivan Klarin odgovorio da postoji usmeno, te dodao kako je tak zakupac privatizirao taj prostor 

posljednjih 30 godina i da ga nitko nije kontrolirao, do trenutka do kada Općina nije kupila taj 

prostor, kada je Općina kupila taj prostor onda su se promijenili uvjeti i onda on stoji ispred 

ureda pa želi ovo, pa želi ono, pa želi ući u dodatnu prostoriju jer vjerojatno je on tako prije to 

radio stoga se predlaže odluka koja je identična kao prošle godine jer da mu ne propadne 

sezona iako ne zna da li bi trebali imati puno sentimenta prema njemu jer mu je već 

najavljeno da će se taj prostor rušiti, ali eto puni neke apartmane po selu i ima određeni broj 

smještaja.  

Daniel Crvelin je upitao da što se tiče uzurpacije tog prostora od strane tog gospodina 

da li bi trebalo neke mjere poduzeti, na što je načelnik općine odgovorio da nije on tu zakinuo 

Općinu jer govorio o tome da je on to radio godinama da bi otvorio susjednu prostoriju, što 

zna jer živi u blizini tog gospodina i sad kada je Općina kupila  tu zgradu, on se počeo 

ponašati na isti način, i proizlazi da bi taj gospodin najradije da mu se zgrada pokloni jer on 

smatra da na to ima prava jer dovodi određeni broj turista u Jezera, a svi znaju o kome on sada 

govori i kakav je taj čovjek.  Dodao je da prostor u Jezerima i sadašnjem stanju kakav  je ne 

pobuđuje neki pretjerani interes stoga je na kraju dobro da je vijećnik Daniel Crvelin postavio 

to pitanje je da se išlo na natječaj od pet godina  i poznajući tog čovjeka ne zna kako bi se 

stvari tada rasplele i ovo je zadnji puta da se taj prostor daje u zakup.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri) „suzdržana“ glasa usvojili  

 

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, 

 



Točka 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine oznake čest.zgr.766 

K.O.Murter Betina, 

 

Marijana Pavić je pojasnila da je u obrazloženju odluke navedeno da je zahtjev za 

donošenje ove odluke podnijela jedna gospođa čije je ime je navedeno u obrazloženju, da se 

nekretnini čiji je ona posjednik i  vjerojatno želi riješiti  pravo vlasništva ukine status javnog 

dobra u općoj uporabi jer se radi o starom upisu te nekretnine  u popisu 1. javnog dobra, 

obzirom da je nekretnina izvan granice pomorskog dobra pretpostavlja se da je u nadležnosti 

Općine. Naglasila je da se ovim ne mijenja pravo vlasništva Općine Tisno već njegova 

kategorija, jer kada se radi o javnom dobru u općoj uporabi tom nekretninom se ne može 

raspolagati, a s javnog dobra bi se trebalo upisati na Općinu Tisno u tom slučaju se tom 

nekretninom može raspolagati, odnosno rješavati pravo vlasništva, primjerice stjecanje 

kupoprodajom ili sudskom presudom. Komunalni redari Općine Tisno izašli su na očevid te 

su u prilogu fotografije te je pozvala vijećnike iz Betine da li imaju što dodati ili staviti 

primjedbu na prijedlog odluke, da li je to u naravi javno dobro ulica ili je privatna kuća, na što 

su vijećnici dodali da im je poznata lokacija  i da nema spora.  

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

 

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine oznake čest.zgr.766 K.O.Murter Betina, 

 

Točka 15.Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji  vrtić „Spužvica“, 

Tisno 

Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da je ravnateljici Korneliji Barešić danom 

22.svibnja 2019.godine ističe drugi mandat na čelu ustanove Dječji vrtić Spužvica, te je 

raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja o čemu će više biti riječi u slijedećoj točki dnevnog 

reda.  

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

 

RJEŠENJE 

o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji  vrtić „Spužvica“, Tisno 

 

Točka 16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, 

Tisno 

Vijećnik Karlo Klarin, ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Spužvica,  

vijećnicima je obrazložio da je Upravno vijeće nakon provedenog natječaja obavilo kvalitetan 

razgovor s predloženom kandidatkinjom Petrom Kranjac iz Vodica, koja prema dokumentaciji 

koju je dostavila ispunjava uvjete za ravnatelja ustanove i koja je u tom razgovoru iznijela   

ona iznijela svoje ideje i viziju za poboljšanje vrtića te je Upravno vijeće jednoglasno donijelo 

zaključak da je njezina prijava valjana, te su dali prijedlog Općinskom vijeću da se imenuje 

novom ravnateljicom Dječjeg vrtića Spužvica.  

Vijećnica Jelena Obratov je kazala da ona ne sumnja u stručnost predložene 

ravnateljice, ali joj je žao što je nakon svih tih godina dosadašnja ravnateljica povukla svoju 

zamolbu iz razloga što će vrtić ovime imati dodatna izdvajanja za plaće, jer koliko je ona 

shvatila sada će vrtić imati i pedagoga i ravnatelja, jer je dosadašnja ravnateljica obavljala 

posao jednog i drugog u jednoj osobi. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 2 

(dva) „suzdržana“ i 2 (dva) „protiv“ usvojili 

 



RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, Tisno 

 

Točka 17. – 24. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Tisno za 

razdoblje od 01.01.2018.godine do 31.prosinca 2018.godine,  Prijedlog Odluke o raspodjeli 

financijskog rezultata za 2018.godinu u Proračunu za 2019.godinu,  Prijedlog Zaključka  o 

prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka unutar razdjela za 2018.godinu, Prijedlog 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018.godinu,  Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2018.godinu,  Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 

2018.godinu,Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 

2018.godinu, Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 

2018.godinu,  

 

Daniela Bilan je kazala da su prihodi Općine Tisno 26.461.071,13 kuna, a najvažnije 

povećanje imamo kod poreza na dohodak, jer je država svojim postupcima usmjerila te 

prihode prema općinama, te se ostvarilo 126% više od planiranog, značajno povećanje imamo 

na porezu na promet nekretnina, čak 280% gdje naviše otpada na kupoprodaju zemljišta za 

Tommy, a tome su pridonijele izmjene zakonskih propisa, gdje je porez smanjen na 4% ali je 

ukupni iznos usmjeren na općine i gradove, ostalo su sredstva pomoći iz međunarodnih 

fondova i refundacije Redivivu Kurnatu, a očekuje se još refundacija. Što se tiče rashodovnog 

dijela najznačajniji  je iznos za nabavku nefinancijske imovine što iznosi nekakvih 

6.400.000,00 kuna, dalje je kazala da su napravljena sva kompletna izvješća po svim 

programima kao i izvješća načelnika o zaduživanju i korištenju proračunske pričuve, te 

odluka o rasporedu financijskog rezultata. 

Vijećnica Jelena Obratov se osvrnula na članak iz medija je većina općina napravila 

pogrešku pa je prihode od države od strane poreza utrošila u povećanje plaća i da je to nešto 

što nije bila prvotna namjena tih sredstava, pa si je ona dala malo truda pa je izračunala da je 

na plaće Općina Tisno imala povećanje  2016.godine na 2017.godinu 200.000,00 kuna, a u 

2018.godini imamo povećanje za plaće 650.000,00 kuna što je ukupno 850.000,00 kuna u 

dvije godine, a do sada je dobivala obrazloženje da je to načelnikova plaća, a ona sigurno ne 

iznosi 850.000,00 kuna pa po ovome bi spadali u te općine koji su ta sredstva kanalizirali u 

povećanje plaća i ne može načelnik reći da su tu dom, knjižnica i vrtić jer su oni svi osnovani 

do 2016.godine, stoga misli da je to u istinu jako puno i da su zapošljavanja u Općini 

premašila svaku razumnu mjeru te bi Općina trebala o tome povesti malo više računa. 

Drugo pitanje vezano je za stavku energije ono što nju interesira je da kada se uvodila 

ekološka rasvjeta je  iznos od 3.500.000,00 kuna koji je utrošen na tu rasvjetu, a godišnja 

ušteda je trebala iznositi negdje oko 500.000,00 – 600.000,00 kuna međutim izračunom je 

utvrdila da se taj iznos ne može uštediti jer toliko i ne potrošimo već uštedimo godišnje 

50.000,00 do 100.000,00 kuna stoga se u tim procjenama trebalo biti puno realnijima, jer 

ovim tempom se rasvjeta koja je plaćena 3.000.000,00 kuna neće još 30 godina isplatiti, a 

kada krene održavanje i kvarovi biti će tu još dodatnih troškova te proizlazi da ta rasvjeta nije 

bila tako financijski opravdana kako se čini.  

Kao treće je vijećnica Jelena Obratov tražila da joj se pojasne obveze po osnovi 

sudskih sporova u iznosu od 9.000.000,00 kuna pa da joj se pojasne koje su to obveze.  

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da što se tiče povećanja plaća u Općini su došle 

tri nove plaće, a to su: načelnik općine koji ima 11.900,00 kuna u netu, zatim je tu službenik 



za naplatu prihoda te se tu odmah nadovezuje porez na vikendice a ako se vidi izvršenje 

proračuna onda se vidi da potraživanja za kuće za odmor iznose 2.900.000,00 kuna koje 

porezna uprava koje je naplatu vodila za Općinu nije naplatila te se po njegovoj procjeni 

povećanje prihoda osnove kuća za odmor, s obzirom da ga sada Općina vodi,  iznositi sigurno 

50% više izvršenja nego za prošlu godinu jer se cijelu zimu radilo na analizi prostora i 

komunalni redari su izmjerili svaku vikendicu te ima velikih ne srazmjera u svezi naplate i ne 

naplate, međutim, porezna uprava nije prisilno naplaćivala ili je minimalno prisilno 

naplaćivala taj porez zato se iznos dugovanja popeo na 3.000.000,00 kuna. Dodao je kako se 

kao jedan od novih službenika pojavio službenik za informiranje koji je bio dužnosti i 

neophodna potreba, posebice jer je  njegova tajnica gđa. Dušanka već dugo na bolovanju i ne 

zna ishod kada će se vratiti i pa je on mijenja također iz istog razloga je pojačano i komunalno 

redarstvo. 

Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je što se tiče uštede pojasnio da su kW 

umanjeni za onoliko koliko je tada bilo rečeno da će biti umanjeni, činjenica je da je snaga 

energije manja za 4-5 puta te se ovdje dodaje mreža, a 3,5 milijuna će biti isplaćeno za jedno 

6-4 godine i to pokriva onaj dio razlike. 

Daniela Bilan je kazala da kada je prva projekcija rađena ona je rađena na bazi od 8 

godina međutim to razdoblje je skraćeno na 6 godina ako se pogleda stavka potrošnje javne 

rasvjete ona je direktno pala  jer je bilo negdje oko 500.000,00 kuna i ona je sad došla ispod 

200.000,00 kuna ali ostaje i onaj dio usluge odnosno leasinga te imamo otplatu opreme kroz 

leasing stoga da se išlo na duži period od 8 godina leasing bi bio manji i ukupni iznos bio 

manji, međutim, obzirom da je to sabijeno u 6 godina otplata po leasingu je nešto veća i 

povećava trošak i nakon roka otplate dobivamo opremu u svoje vlasništvo nemamo više tog 

leasinga, a potrošnja će biti manja. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća ja kazao da ako je to tolika ušteda da je to izniman 

rezultati, na što je načelnik općine dodao da se godišnje postavi još 150 stupova nove javne 

rasvjete. 

Zoran Bokan je upozorio da garancija ovoj rasvjeti istječe za 5 godina na što je 

Miljenko Meštrov ispravio da istječe za 8 godina.  

Na postavljeno pitanje vijećnice Jelene Obratov glede sudskih sporova Ivan Klarin 

načelnik općine je odgovorio da se pretežno  radi o sporu s Franom Lučićem u iznosu, s 

kamatama, 6,5 milijuna kuna, za što je jučer došlo sa suda u Splitu da je tužba povučena stoga 

neće biti vidljiva u slijedećem izvršenju proračuna, drugi spor je sa Murtelom d.o.o. za 1,2 

milijuna kuna s kamatama što je Murtela d.o.o. izgubila prošle godine na Trgovačkom sudu u 

Zadru, na što misli da se nisu žalili ali da će pokrenuti novu tužbu za što ne zna koliko ima 

smisla obzirom da je Općina dosta kvalitetno i detaljno obrazložila, jer naime, sutra bilo tko 

može pokrenuti tužbu protiv Općina i ona će se vidjeti u izvršenju proračuna bez obzira što 

spor može biti sasvim bezvezan, bez osnove da se uspije, dodao je da ta dva spora sačinjavaju 

glavninu od tog iznosa, te još ima sporova u iznosu od 800.000,00 -1.000.000,00 kuna a to su 

sporovi za zemljišta u ulici Ante Starčevića, u Tisnom gdje je nažalost i danas skinuta jedna 

ovrha. Pojasnio je da se radio o sporovima kada se 2004.godine ili 2005.godine probijala ulica 

Ante Starčevića u Tisnom, odnosno jedna njezin dio, tada se vlasnicima na jedan brutalan 

način oduzelo dosta zemljišta, neki od tih vlasnika su Općini Tisno darovali to zemljište dok 

neki drugi traže odštetu za to zemljište i ne samo naknadu za oduzeto zemljište već i naknadu 

štete, pa je tako gđa. Rajka Ševerdija uspjela u tužbi i danas ovrhom naplatila iznos od 

85.000,00 kuna, a ostatak spora se vodi kao naknada štete za smanjenu vrijednost zemljišta.  



Vijećnik Lovre Crvelin je rekao kako smo 2017.godine imali manji proračun, jer je 

2016.godina bila rastrošna godina zbog izbora, a sada imamo relativno veliki proračun 

obzirom na broj stanovnika, a ovo mu sve ispada previše neodgovorno jer novaca ima puno i 

troši se svakako, a ne vidi ništa što bi ovu Općinu izdvojilo, odnosno zašto se ne ističemo u 

odnosu na ostale.  

Ivan Klarin načelnik općine je odgovorio da se Općina Tisno itekako ističe i da se radi jer ne 

želi kao grad Vodice spremiti 40 milijuna kuna na račun banke i ništa ne napraviti, niti jedan 

metar ičega zadnjih pet godina, pa ne imati vrtić, dom za starije ili sportsku dvoranu. Stoga je 

predložio vijećniku Lovri Crvelinu da kada se bude radio proračun za slijedeću godinu da 

dade prijedloge, ali konkretne prijedloge.  

Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno 

za razdoblje od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. 

 

Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili  

 

ODLUKU 

o raspodjeli financijskog rezultata iz 2018. godine u Proračunu za 2019. godinu 

 

Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka unutar razdjela za 2018.godinu 

 

Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili  

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018.godinu 

 

Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili  

 

                                                                   ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

za 2018.godinu 

 

Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 

(četiri) glasa „protiv“ usvojili  

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Plana javnih potreba u kulturi  

za 2018. godinu 



Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri) glasa „protiv“ usvojili  

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju  Programa javnih  potreba  u sportu 

za 2018. godinu 

Predsjednik  vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri) glasa „protiv“ usvojili  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba 

Općine Tisno za 2018.godinu 

 

Točka 25.-27.  Izvješće o trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj 

naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od 

01.01.2018.g. do 31.12.2018.godine, Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., 

Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i jezera ( 2 kn/m3) u 

periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g., Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja 

d.o.o., Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području 

Općine Murter Kornati i naselja Betina (4kn/m3) u periodu od 01.01.2018.g. i 31.12.2018.g. 

  

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako on nema što posebno obrazlagati u ovim 

točka obzirom da je sve napisano, jer se vidi prihod koji smo ostvarili i  koji je Vodovod 

koristio kao rashod. 

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

su jednoglasno usvojili  

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj 

naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od 

01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. 

 

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

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj 

naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na 

vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od 01.01.2018.g. do 

31.12.2018.g. 

 

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

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj 

naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter- Kornati i 

naselja Betina ( 4 kn/m3) u periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. 

 



Točka 28. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., za 

komunalne djelatnosti za 2018.godinu, 

 

Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. je kazala da u priloženim papirima piše sve, 

te dodala kako je Ježinac d.o.o. ove godine uspio ostvariti dobi od 4.328,00 kn odnosno 

833,00 kune dobiti nakon oporezivanja. 

Vijećnicu Jelenu Obratov su zanimali troškovi vanjskih usluga u iznosu od  

1.400.000,00 kuna na što se točno odnose. 

Sandra Perina je odgovorila da su to svi troškovi koje Ježinac d.o.o. koristi i to od 

usluga firmi koje vode parking do usluga Bikarca. 

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

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o 

 za komunalne djelatnosti, Tisno za 2018.godinu 

 

Točka 29. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, za 

2018.godinu,  

Kornelija Barešić, ravnateljica, je kazala da je najvažniji dio izvještaja taj da je vrtić 

troškove koje je morao pokriti iz vlastitih sredstava, pokrio, iako su sredstva bila nešto manja 

od planiranoga, jer kada se predviđaju prihodi onda se uzima u obzir idealna situacija da će 

sva djeca biti zdrava, pa se planiralo da će se dobiti 648.000,00 kuna, a ostvarili su 

617.585,00 kuna što im je bilo dostatno jer su potrošili 548.000,00 kuna na materijalne 

troškove, stoga svake godine troše sve manje i manje. Kazala je da se vidi da su slali 

djelatnike na stručno osposobljavanje s time da su se vodili time da idu što bliže i da idu na 

skupove koji su besplatni i koji su provjereni.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno   

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

ustanove Dječji vrtić „Spužvica“, Tisno za 2018.godinu  

 

Točka 30. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

za 2018.godinu, 

 

Kate Šikić Čubrić, ravnateljica je obrazložila da su prihodi ustanove oko 506.722,00kn  

s time da su u prošloj godini u odnosu na 2017.godinu imali 30% više prihoda, a od kada se 

Muzej otvorio ti prihodi svake godine rastu, jer raste i broj posjetitelja pa je prošle godine bilo 

26.000 posjetitelja, radili su uglavnom na radionicama i sadržajima za lokalno stanovništvo, a 

u pred sezoni i podsezoni imali su povećan broj grupa. 

Vijećnica Jelena Obratov je kratko kazala da je prošli put kritizirala rad ustanove, a 

ovaj put će je pohvaliti jer muzej u istinu puno surađuje s lokalnom zajednicom i ističe se u 

odnosu na ostale ustanove, ali jedino želi dati pojašnjenje zašto neće kasnije glasati za 

izmjenu sistematizacije jer se vidi da mogu kvalitetno radit i sa ovim brojem djelatnika. 

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

 

  ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2018.godinu  

 



 

 

 

 

 

Točka 31. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Dom za starije osobe „Tisno“ za 

2018.godinu,  

 

Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice, 1.722.000,00 kuna, a ukupni rashodi su 

1.775.000,00 kuna, te je ostvaren manjak od 53.000,00 kuna, ali u prethodnoj godini su imali 

višak od 55.000,00 kuna što rezultira sa viškom od 2.028,00 kuna prebačenih u 2019.godinu. 

Jelena Obratov je pitala za povećanje rashoda za usluge za 53.000,00 kuna, a 

smanjenje na stavci plaća, na što je Smiljana Kovačev odgovorila da se ti troškovi vode za 

bojanje doma. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

ustanove Dom za starije osobe „Tisno“, za 2018.godinu  

 

Točka 32. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a  Tisno za 2018.godinu, 

 

Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno je pojasni vijećnicima kakao izvješće o 

radu imaju u prilogu, gdje su navedene intervencije te financijsko izvješće gdje je kao i do 

sada glavni prihod od Općine Tisno, zatim od  Vatrogasne zajednice se dobilo 118.000,00 

kuna što je refundacija od države u iznosu od 50% za sezonce, vlastitih prihoda su imali 

111.000,00 kuna koji se odnose na sve usluge koje DVD pruža i naplaćuje, te su navedene 

donacije, također prikazani su i rashodi. 

Ivan Klarin, načelnik općine je upitao kakvi su prihodi od Općine Murter Kornati na 

što je Zvonimir Čorkalo, odgovorio da se to nalazi na stavci donacije te da nije ništa 

definirano ugovorom,  dobili uplatu i od Općine Murter Kornati i nešto od DVD-a Murter, a 

bilo je ukupno 6 intervencija, i naglasio da Općina Tisno izdvaja za DVD Tisno 514.928,25 

kuna.  

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

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  DVD- a Tisno za 2018.godinu 

 

Točka 33. i 34. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu, 

Zahtjev TZ mjesta Jezera za kompenzacijom plaćenih računa s boravišnom pristojbom,  

 

Ivan Klarin, načelnik općine je predložio da se ove točke dnevnog reda odgode za 

slijedeću sjednicu obzirom da direktor TZ mjesta Jezera nije prisutan na sjednici. 

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

 

ZAKLJUČAK  

o odgodi točke 33. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu i 

točke 34. Zahtjev TZ mjesta Jezera za kompenzacijom plaćenih računa s boravišnom 

pristojbom  



 

 

 

Točka 35. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu, 

 

Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno je izvijestio da je u prošloj godini naplaćeno je 

921.806,45 kuna, na administrativne rashode je potrošeno 22,2% za plaće, 11,2% su iznosili 

rashodi ureda, 0,25 rashodi za rad tijela TZ, za manifestacije 41,45, za uređenje mjesta 5,5%,  

sajmovi i prezentacije 2,3 %edukacije 1%, promo materijali 5% .  

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća TZ Općine Tisno 

o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu 

 

Točka 36.Zahtjev TZ Općine Tisno za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera 

boravišne pristojbe Općini Tisno za 2019.godinu,* 

 

Filip Henjak je obrazložio da je boravišne pristojbe bilo 921.806,45 kuna, 30% 

planirane uplate za općinski proračun iznosi 276.541,94 kuna, a od toga sve planirane 

aktivnosti i djelatnosti snosila Općina Tisno pa je tako i platila, za potrebe javne infrastrukture 

iznos od 100.716.42 kune, te za kulturno ljeto iznos od 175..824,58 kn.  

Vijećnica Jelena Obratov je predložila da se za ubuduće troškovi za kompenzaciju 

popišu kao što to radi TZ Jezera što je vijećnicima puno lakše za pratiti, jer je dosta nezgodno 

vijećnicima da dolaze u Općinu i pregledavaju te silne račune. 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju zahtjeva Turističke zajednice Općine Tisno  

za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za 

2018.godinu  

 

Točka 37. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu, 

 

Ana Mijat, direktorica TZ mjesta Betina, je izvijestila da je ukupno naplaćeno 

954.744,00 kuna boravišne pristojbe, ukupni prihodi su bili 1.052.517,00 kuna, a nenaplaćena 

potraživanja krajem godine iznosila su 53.000,00 kuna, dio tih prihoda je već naplaćen, a 

očekuje da će do 6 mjeseca bit još naplaćenog. 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća TZ mjesta Betina  

o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu 

 

Točka 38. Prijedlog Odluke  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke 

o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje,  

 

Kate Šikić Čubrić je izvijestila, da su Statut mijenja u dijelu gdje se spominju uvjeti za 

ravnatelja koji su postroženi novim zakonom, te se također uvodi u Statut da postoji vanjski 

dio muzeja, te se uvodi posebno vijeće koje će njime upravljati. 



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

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta 

Muzeja betinske drvene brodogradnje 

 

Točka 39. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 

Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje, 

 

Kate Šikić Čubrić je izvijestila da se pravilnik mijenja na način da se uvodi radno 

mjesto za osobu koja će u ljetnim mjesecima nadgledati vanjski dio Muzeja. 

Vijećnik Lovre Crvelin je konstatirao da se radi o čovjeku koji će gledati koji su 

brodovi tamo zavezani i za to će primati plaću. 

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li će ta osoba biti zaposlena punih osam sati, 

na što je Kate Šikić Čubrić odgovorila, da neće raditi u punom radnom vremenu, naime, 

postoji vijeće muzeja na otvorenom i bilo bi svrhovito kada bi netko od tih članova vijeća, 

umirovljenik koji zna kako se trebaju brodovi ponašati u tom području, da se zaposli na pola 

radnog vremena te je istaknula da to ne može raditi bilo tko već netko tko zna taj posao 

obavljati.  

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li se radnom mjestu čuvar- recepcionist 

povećava koeficijent, na što je Kate Šikić Čubirć odgovorila da se povećava sa 0,9 na 1,0.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri) „protiv“ usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i 

naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje 

 

Točka 40. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Muzeja 

betinske drvene brodogradnje,  

 

Predsjednik vijeća je kazao kako je ovaj pravilnik već obrazložen u sklopu prethodne 

toče dnevnog reda stoga je stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri) glasa „protiv“ usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Muzeja betinske drvene brodogradnje 

 

 

Točka 41. 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 do sada ravnateljica ustanove 

obavljala poslove ravnatelja pola radnog vremena, a drugu polovicu poslove pedagoga, što 

smatra da je za ovako veliku ustanovu,  4 sata radnog vremena ravnatelja premalo što se 

vidjelo u nekim stvarima i sukladno tome se dobiva jedan djelatnik pedagog i jedan djelatnik 

ravnatelj.  



Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 3 

(tri) „suzdržana“ glasa 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 

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 20:20 sati.  

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                               Predsjednik vijeća:                                    

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

 

 

 

 


