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Zapisnik sa 17. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

  

 

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 08.srpnja 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, Zoran Bokan, Mario Vodanov, Daniel Crvelin i Lovre Crvelin 

(naknadno pridošao).   

Svoj izostanak je opravdali su vijećnici  Velimir Reškov i Nevijo Bilan.  

Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. 

Sjednici su pristupili: Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine, Sandra Perina 

direktorica Ježinca d.o.o., Tisno, Josip Perina direktor Prislige d.o.o., Tisno, Silvija Ćurić v.d. 

ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Tisno, Nenad Milin direktor TZ mjesta Jezera,  

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 je Ivan Klarin, načelnik općine opravdao 

svoj izostanak sa sjednice bolešću, te će ga na sjednici zamijeniti Miljenko Meštrov, zamjenik 

načelnika općine.  

Predsjednik vijeća Petar Jakovčev izvijestio je vijećnike da je zaprimio prijedloge 

odluka koje je podnio vijećnik Lovre Crvelin iz Živog zida, i to: prijedlog Odluke o zabrani 

pristupanja sadržaju koje snimaju nadzorne kamere Općine Tisno osim u slučaju kada se 

dogodi neko kazneno dijeli ili kazneni prekršaj i označavanju mjesta sa kamerama i prijedlog 

Odluke o izradi web stranice s prikazanim svim isplatama iz proračuna Općine Tisno u svrhu 

potpune transparentnosti financijskog poslovanja Općine Tisno, ali obzirom da su prijedlozi 

zaprimljeni kasno kazao je kako će sukladno odredbama Poslovnika  prijedlozi biti uvršteni 

na dnevni red slijedeće sjednice, a  najkasnije u roku 60 dana.  

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

jednoglasno usvojili:  

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

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

za 2020. – 2021. godine  

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.- 

2021.godine 

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.- 

2021.godine   

5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2019.godinu,  

6. Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2019.godinu,  

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Tisno za projekt- „Virtualni turističko informativni centar Općine Tisno“, 

8. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine oznake čest.zem.3506/16 K.O.Tisno,  
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9. Prijedlog odluke o mjestima ograničenog parkiranja na Trgu na moru, ulici 

Vladimira Nazora, ulici Varoš i ulici Dolac u naselju Betina,  

10. Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019.g. na području Općine 

Tisno,  

11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja tržnice na malo u Betini,    

12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne održavanja javne 

ribarnice u Tisnom, 

13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje održavanje javne rasvjete na 

području Općine Tisno, 

14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, 

odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine 

Tisno,   

15. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 

održavanja javne  tržnice na malo  u Jezerima,  

16. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javne  tržnice na malo  u Tisnom,  

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

2018.godinu,  

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

za 2018.godinu,  

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama 

i dopunama Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno,  

20. Izvješće o radu i financijsko izvješće udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 

2018.godinu,  

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

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

pristojbom.   

Aktualni  sat 

Vijećnik Daniel Crvelin uputio je pitanje Ivici Pirjaku, pročelniku Upravnog odjela za 

imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, vezano za 

situaciju u ulici Jure Foretića u Jezerima gdje je Općina prema Zakonu o cestama proširila i 

ucrtala jednu cestu, čime je čovjeku koji je tu najčešće u ljetnim mjesecima oduzeto 17 m2 

njegovog privatnog vlasništva, te mu je popločavanjem te ulice u potpunosti popločana 

septička jama i onemogućeno pražnjenje iste, a taj čovjek je kazao da je  pokušavao doći do 

vijeća  i do načelnika i daje je u par navrata govorio s pročelnikom Ivicom Pirjakom, kako bi 

se to sve riješilo mirnim putem da se izbjegnu sudski postupci, međutim,  prenio je da  je 

dobio jedini odgovor tuži nas, pa pita da li je upoznat s tim slučajem i kakav je stav Općine.  

Ivica Pirjak je odgovorio da zna da se radi o slučaju gospodina koji je u nekoliko 

navrata zbog toga dolazio u Općinu i podnio nekakvo pismeno, a radi se od dijelu Stare ulice, 

a ne ulice Jure Foretića, te pojasnio da je angažiran geodet za ucrtavanje svih 47 ili 49 ulica u 

naselju Jezera, kojem su pokazane sve trase gdje bi se ulice trebale protezati, dok Općina nije 

ulazila u širine jer je geodet kao licencirana osoba evidentirao odnosno morao je sukladno 

Zakonu o cestama evidentirati samo ono što je izvedeno i što odgovara elementima ceste, a 

Općina nije htjela ulaziti u detalje struke. Kazao je dalje kako je Općina je u dužini pokazala 

gabarite ulice do kuda se proteže i što želi da se ucrta, a u gabarite širine nije ulazila, niti je 

bilo potrebno jer sve ono što je na terenu zadovoljavalo zakonske uvjete nerazvrstane ceste je 
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upisano sukladno Zakonu o cestama. Istaknuo je da od njega sigurno taj gospodin nije dobio 

odgovor tuži nas, međutim, stav načelnika općine do sada je bio da se te stvari rješavaju na 

razini suda.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je dodao da očito postoji i druga strana priče i da 

nije rečeno sve baš tako kako gospodin kaže.  

Vijećnica Jelena Obratov je kazala da ona ne može propustiti kazati da se stvari 

trebaju riješiti dogovorom, a ne sudskim putem jer  sudski postupci nisu nimalo jednostavni ni 

jeftini, kazala je da se u ovom slučaju može izaći na teren i vidjeti čije je. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kazao je da je upravo to i pitanje da li je njegovo ili 

nije.  

Ivica Pirjak je odgovorio su komunalni redari nedavno poslani na teren, ali uslijed 

rekonstrukcije i popločavanja te ulice ne mogu se vidjeti stari gabariti te ulice.  Dodao je da je 

Općina Tisno ušla u 7000 katastarskih čestica, prilikom evidentiranja stanja nerazvrstanih 

cesta u naselju Jezera u oko 49 ulica, a stanje koje je ucrtano Zakonom o cestama odgovora 

stanju na terenu. Pojasnio je da  postojeće stanje katastarski evidentirano prije ucrtavanja 

cesta odgovara stanju katastra iz 1848. godine. 

Vijećnica Jelena Obratov je kazala da koliko se plati u jednom sudskom sporu može se 

jedna cesta asfaltirati, a Ivica Pirjak je odgovorio da on o tome ne odlučuje.  

Vijećnica Jelena Obratov je pitala vezano za nadzorne kamere, za koje je kazala kako 

je vijeće načelno dalo zeleno svjetlo i složilo se s time da su potrebne, međutim, njezino je 

stajalište se s objavljivanjem slika i podataka pa čak i netočnih podataka pretjeralo, stoga je 

zanima što će se desiti kada ti ljudi krenu tužiti Općinu, jer na društvenim mrežama je bilo 

objava i slika gdje je očigledno bio da je Općina pogriješila, a izostala je svaka isprika 

čovjeku kojeg se objavilo da iznosi vrećicu, za koju je na kraju ispalo da iznosi vrećicu s 

natpisom Ježinac d.o.o. Istaknula je kako se o tim stvarima mora voditi više računa i ne raditi 

to olako, stoga je njezino stajalište da je to za što se načelno dala suglasnost otišlo  u nekom 

krivom smjeru,  stoga pita da li se razmišlja o tome da se prestane s takvom praksom. 

Vijećnica Jelena Obratov je vezano za temu prostornog planiranja upitala da joj se 

pojasni dio od Jazine gdje se nalazi kamp Dalmacija, gdje, kada se gleda s Betinske strane 

niču nekakve utvrde, bageri kopaju, ruši se, te dodala kako je ona prva predlagala kod 

prostornog plana da se to područje proširi i da se tamo obuhvati kamp jer je tamo postojeći 

kamp, međutim, ističe da ono što se sada tamo radi je poprilično neobično, ujedno je zanima 

što je s kampom koji niče pokraj caffe bara Sidro kraj plaže jer to područje nije prostornim 

planom predviđeno za kamp, stoga pita da li postoji neki princip na koji se te kamp kućice 

mogu dovesti bez da je planiran kamp i koji je to princip tj. da li se te kućice mogu postavljati  

kako kome padne na pamet.  

Kao treće pitanje vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo situacija dionice od mosta do 

Studenca u Tisnom, gdje smatra da je Studenac trebao osigurati   nekakav parkirni prostor za 

iskrcaj robe jer kada iskrcavaju robu blokiraju cjelokupni promet, a smatra da im nikakav 

problem ne bi bio iskrcati robu preko puta, također problemom smatra i dvije autobusne linije 

koje voze za Zagreb i koje oko 17:00 sati kada se zaustavljaju naprave opći krkljanac na 

mostu jer u to vrijeme na autobusnom stajalištu većinom stoje parkirani automobili stoga 

smatra da bi prometni redar trebao eventualno povesti računa te da se taj problem  do neke 

iduće sezone pokuša riješiti.  

Ivica Pirjak je odgovorio da nema spoznaja da se tmo nešto radi na tom području jer 

ako se govori o prostoru u kampu Dalmacija taj prostor je jasno definiran da se radi o 
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izdvojenom građevinskom prostoru ugostiteljsko turističke namjene što znači da nije 

obuhvaćen nikakvom turističkom zonom, stoga će on sutra dati nalog komunalnom redarstvu 

da ispita i zapisnički potvrdi što se tamo radi i ako utvrde da ima elemenata za prijavu da 

svakako to žurno prijave.  

„Na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno održanoj dana 09.rujna 2019.godine 

usvojen je ispravak zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,  prema traženju 

Ivice Pirjaka, pročelnika Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje 

i planiranje te komunalne poslove, koji je rekao da je omaškom navedeno da je on izjavio „da 

se radi o izdvojenom građevinskom području“, a ispravno je rekao „ da se ne radi o 

izdvojenom građevinskom području“.  

Vijećnica Jelena Obratov je dodala da kada se ide iz pravca Betine  da se vidi da je to 

sve prokapano i da je bager radio do prije 3- 4 dana. 

Ivica Pirjak je još jednom kazao da će biti poslani komunalni redari na lokacije jednog 

i drugog kampa i neka evidentiraju stanje, naglasio je da su kampovi zahvati u prostoru koji 

moraju imati građevinsku dozvolu. Istaknuo je da je posebno učestali problem naše Županije 

Ured za gospodarstvo, koji ljudima daje dozvole za rad, a  sve skupa protivno odredbama 

prostornog plana Općine, jer prvi korak bi čovjeku trebala biti neka građevinska dozvola kako 

bi dobio dozvolu za rad, međutim, pojasnio je da u našoj Županiji još od prije to ide malo 

naopako i očito se i dalje nastavlja, pa se ne ide građevinskim dozvolama i nekakvim 

odobrenjima za zahvate u prostoru, nego se ide bespravno po do kuda stignu, pa se dogode 

problemi koje je vijeće u nekoliko navrata razmatralo i  moralo spašavati nešto što se ne može 

spasiti i što praktički suglasnost ne može dobiti. Dodao je da kamp u prostoru ne može biti 

legalan bez građevinske dozvole te kazao kako je ministarstvo na njegov upit, da li će sanacija 

prostora, koja će uslijediti nakon legalizacije omogućiti da zgrade odnosno objekti koji su 

legalizirani kao objekti u kampu odnosno, kampovi, jasno kazalo da neće, u koliko to nije 

predviđeno, županijskim pa poslije općinskim planom, što znači da ugostiteljsko turističke 

zone neće moći, niti su ikada mogle nastajati, po sili nekakvog pojedinca, jer je jasno 

definirana zakonska regulativa kako te ugostiteljsko turističke zone nastaju. 

Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li ta dva kampa koja je prije spomenula mogu 

uopće dobiti građevinsku dozvolu, ako prostor nije predviđen ako kamp, na što je Ivica Pirjak 

odgovorio da naravno da ne mogu, osim kroz odredbu plana gdje se spominje 3 ha u 

zaštićenom obalnom pojasu odnosno ako ima 30 000 m2 u izvan građevinskom području, tada 

sam sebi formiraš zonu kroz obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih 

usluga u seoskom domaćinstvu, tada može, te dodao da oba dva kampa koja se sada govori su 

daleko ispod 3 ha, a to je određeno zakonom stoga niti općina niti županija ne može spustiti ta 

3 ha na nešto manje i tu ne postoji drugi okvir. 

Vijećnica Jelena Obratov je zamolila da kada se izađe na teren i obavi uvid da se 

pismeno ili na slijedećoj sjednici  vijeća o tome izvijesti s čime se Ivica Pirjak složio.  

Ivica Pirjak je što se tiče problema parkiranja i gužve kraj mosta u Tisnom odgovorio, 

da će dati nalog prometnom redaru da riješi problem kod Studenca za što smatra da je doista 

problem, obzirom na kapacitet tih vozila i trenutni period godine, također je kazao kako je 

autobusno stajalište domena prometnog redarstva, jer je na tom mjestu kristalno jasno 

definirano prometnom signalizacijom da se tu ne smije parkirati jer je to stajalište autobusa, 

stoga smatra da je to stvar izvršnog dijela, kažnjavanja i sankcioniranja da se takve stvari ne 

bi više ponavljale.  
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Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine, je odgovorio na pitanje vezano za 

nadzorne kamere, da se radi prije svega o potrebi za preventivnim mjerama radi čega su 

kamere postavljene i neke imaju vrlo veliki efekt, dodao je kako u svemu tome postoje 

zakonske odredbe, a da se lokalno izrazi u „žaru borbe“ za čišći okoliš upotrijebljene su 

polulegalno, stoga smatra da nema opravdanja za takav čin te upućuje ispriku i drži da se to 

više ne bi trebalo ponoviti.  

Vijećnik Zoran Bokan  nadovezao se na upit vijećnice Jelene Obratov, glede kampa i 

kazao kako se tu ne radi o nedavnim radovima jer se tamo gradi od jeseni na nekoliko etaža i 

da mu je neshvatljivo da to nije nitko primijetio, a Općina reagira i za puno manje stvari, 

stoga ne zna što radi komunalno redarstvo i svi ostali, te dodao da bi o ovoj temi trebali na 

prvoj sljedećoj sjednici kada bude nazočan načelnik općine detaljnije razgovarati.  

Nadalje, vijećnika Zorana Bokana je zanimalo proširenje nerazvrstane ceste ulica Petra 

Preradovića koja je u gabaritima bila poljski put, koji je poravnat i asfaltiran u puno većem 

obimu nego što je to bilo prije, a vlasnici su se bunili da im se ušlo u njihove posjede, a to je 

prije bio put za prolaz jednog vozila, te izgleda vrlo neobično u odnosu kakvo je prije stanje 

bilo. Uputio je pitanje i direktorici komunalnoga glede kontejnera koji su povađeni, jer zna da 

su ljudi svašta trpali, međutim, to smatra malo ishitrenim, a obzirom da su stavljene nadzorne 

kamere na tim punktovima sada su one nepotrebne obzirom da su kontejneri izvađeni, naime, 

ljudi se žale na otpad za recikliranje, žute kante, vrećice, kojih navodno nije bio niti za kupiti, 

također, smatra da je jedno odvoženje tih kanti nedostatno obzirom koliko ljudi pitaju, 

pogotovo u turističkoj sezoni, stoga ga zanima što se planira po tom pitanju.  

Vijećnik Zoran Bokan je dalje kazao kako mu nema smisla postavljati upite obzirom 

da nema načelnika općine, ali bi svejedno htio komentirati igralište u Betini odnosno betonski 

kavez koji je izgrađen i gdje se vidi da nema nikakvih promjena u odnosu na prvi projekt koji 

je Lasinović napravio, te da nikakve primjedbe od bilo koga nisu uvažene, a ovo što je 

napravljeno djeluje nakaradno.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je odgovorio da je javna rasprava provedena i 

provedene su sve primjedbe koje su dali roditelji djece koja idu u školu kao i primjedbe 

učiteljica, također su provedena dodatna osiguranja te projekt kao takav nalazi na 

odobravanje, projekt jest malo moderan ali ne dijele svi isti ukus.  

Nadalje Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je dogovorio da je točno da su kontejneri 

izvađeni i kamere postavljene, montirani su sustavi za odlaganje otpada na roto sistem, a 

kamere ostaju na mjestima gdje su kontejneri izvađeni da se ne bi stvorila hrpa smeća. Što se 

tiče poljskog puta kazao je kako je on izgrađen u sklopu pripreme za izgradnju 

kanalizacijskog kolektora Murter Betina, koji ako dođe do realizacije u 9. mjesecu potrebno je 

hitno riješiti prometnu povezanost Betine sa Murterom, jer će u slučaju radova doći do 

prekida u prometu glavnom cestom, te se mora osigurati komunikacija te strane sela sa 

Murterom i obrnuto, a cesta je raširena onoliko koliko je bilo moguće i nema vlasnika koji se 

žale te vlada zadovoljstvo. Kazao je kako je istina da je cesta donekle sužena na ulazu i izlazu 

međutim tu će se napravit šta se bude moći napraviti ili dokupiti, ali smatra da će teško moći. 

Smatra da u odnosu na sve ono što će se dešavati prilikom izgradnje kanalizacijskog 

kolektora, smatra da je ovo neophodno potrebno da bi se Betina mogla bar kako tako povezati 

prema Murteru te je ovo najmanje što se moglo na prvu učiniti.  

Vijećnik Zoran Bokan je kazao kako on to ne spori već spori princip kako je to 

napravljeno, jer nitko nije zvao vlasnike zemlje, a bilo bi lijepo da se pitalo vlasnike da se 

konzultiralo.  
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Petar Jakovčev, predsjednik vijeća  se zahvalio vijećniku Zoranu Bokanu i kazao da 

kada zaprimi ijednu primjedbu ijednog vlasnika da će mu se obratiti. 

Vijećnik Lovre Crvelin koji je pridošao sjednici je upitao gdje je načelnik i zašto nije 

mogao doći,  te je kazao da je poslao dva prijedloga odluka pa pita da li su uvršteni na dnevni 

red.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je odgovorio da je načelnik odsutan zbog 

zdravstvenih razloga, dok je za prijedloge odluka kazao da ih je zaprimio kasno i da će  

sukladno poslovniku u roku od 60 dana biti na raspravi, ako ne na prvom slijedećem vijeću,  o 

čemu je on već govorio prije što se vijećnik Lovre Crvelin pojavio na sjednici.  

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da je to trebalo uvrstiti na ovu sjednicu vijeća jer je to 

sada aktualno posebno što se tiče problematike kamera. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća, odgovorio je  vijećniku Lovri Crvelinu da je došao 

na vrijeme na sjednicu vijeća, čuo bi odgovor o kamerama, a kako je zakasnio morati će ga 

pročitati iz zapisnika.  

Lovre Crvelin je rekao da nema pitanja u vezi kamera već je on ponudio rješenje koje 

bi zadovoljilo građene  i zato bi trebalo da se to odmah uvrsti na dnevni red, obzirom da je on 

to sve iznio na papir što bi kolege sada mogle proučiti i odlučiti iako ako nema Klarina zna da 

se o tome neće odlučiti jer treba njegovo odobrenje za sve što se tu radi.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je odgovorio da točke neće uvrstiti na dnevni red, a 

da se o problematici kamera govorilo na ovoj sjednici  na što je da je došao na vrijeme mogao 

čuti, jer je vijećnica Jelena Obratov postavila pitanje o kamerama i dobila jasan i konkretan 

odgovor, te pozvao vijećnika Lovru Crvelina da prijeđe na slijedeće pitanje i temu.  

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da samo želi kazati da se ljudi osjećaju ugroženo, da 

traže rješenje i da on to rješenje nudi, a to je da se označe mjesta gdje se nalaze sve kamere, 

da se tim kamerama ne smije pristupati osim ako se ne dogodi neki zločin ili kazneno djelo i 

da se javno objave svi ljudi koji imaju pravo pristupiti tim kamerama, i kada ih se i gdje može 

gledati.   

Vijećnica Jelena Obratov se također složila da je nepotrebno jer se o ovome već prije 

govorilo i kazano je da se više snimke neće objavljivati.  

Vijećnik Lovre Crvelin dalje je upitao vezano za smeće jer je vidio da ljudi bacaju 

smeće po podu jer nemaju gdje baciti smeće i jer se nekome ne dade raditi i skupljati to 

smeće, stoga ako već imamo novca i trebamo zapošljavati ljude treba ih zaposliti da čiste 

smeće, a ne da sjede i ne rade ništa, stoga moli da se postavi više kanti za smeće i ako treba da 

se svakih sat vremena prolazi i skuplja to smeće, također je dodao na plaži kod Vile stoji 

kanta za smeće sa katancem, pa pita kakvog to smisla ima da kanta za smeće ima katanac, a 

ljudi bacaju smeće okolo ili da ga nose smeće 500 m do mosta pa da tamo bace u kontejner.  

Predsjednik vijeća  je predložio je da na ovo pitanje odgovori Miljenko Meštrov, 

zamjenika načelnika općine koji je odgovorio da o ovom pitanju nema što reći. 

Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da na to pitanje treba odgovoriti Sandra Perina 

direktorica komunalnog poduzeća, na što je Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio da 

što direktorica komunalnog ima sa kantama za smeće.  

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da ne može vjerovati da mu se ne može odgovoriti na 

pitanje zašto jedina kanta na plaži kod Vile ima katanac i zašto se ne može postaviti jedna 

kanta bez katanca da ljudi ne moraju bacati smeće okolo pogotovo plastiku koja završi u 

moru.  
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Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je odgovorio da mora malo bolje potražiti po plaži 

pa će kantu i vidjeti jer sve plaže imaju kantu.  

Vijećnik Lovre Crvelin dalje je iznio problem odvoza fekalija, te kazao kako se na 

natječaj za dodjelu koncesije javio jedan čovjek koji će vjerojatno i dobiti tu koncesiju 

međutim, ističe kako je veliki problem što se sadržaj fekalija odlažu na Hripe, i svaki puta 

kada puše s Betinske strane te fekalije smrde, te mu nema nikakvog smisla da se na jedan 

turistički otok baca ljudski izmet i sve ostalo, te smatra kako bi se trebalo dogovoriti s 

susjednim općinama npr. općinom Pirovac da se tamo negdje iza iskopa velika rupa koja neće 

propuštati dolje i neka se tamo bacaju fekalije.  

Vijećnik Lovre Crvelin je konstatirao da se na sjednici ne može više ništa rješavati jer 

nema Ivana Klarina pa je napustio je sjednicu u 18:38 sati.  

Predsjednik vijeća konstatirao  je da je sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika. 

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine 

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

 

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2. -  6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i 

Projekcija za 2020. – 2021. godine, Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa 

za razdoblje 2019.- 2021.godine, Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za 

razdoblje 2019.- 2021.godine, Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu, Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

športu za 2019.godinu,  

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

da se radi o II. izmjenama i dopunama Proračuna, u kojima se za dječji vrtić povećavaju 

sredstva jer ustanova kreće u uvođenje jasličke skupine u vrtić u Betini, za što će trebati 

zaposliti dvije tete  i nabaviti vozilo. Nadlaje, smanjena je stavka plaže Jazina na 100.000,00 

kuna, dodan je projekt Trg rudina sa 100.000,00 kn za radove koji su se sada radili, uređenje 

plaže Zaratić je zadnjim izmjenama i dopunama stavljeno izvan Proračuna, a sada se ponovno 

stavlja u Proračun, stubište Karavaj se skida iz Proračuna, a glede obale Petra Krešimira ide se 

na 500.000,00 kuna s time da će se taj postupak revidirati i krajem jeseni raspisati novi 

postupak javne nabave. Objasnila je da su na dnevnom redu I. i II. izmjene Plana razvojnih 

programa, gdje se ove II. izmjene odnose na ove današnje izmjene Proračuna, a ove I. na one 

prethodne, naime, kaže da je tražila mišljenje Ministarstva financija koje je kazalo da izmjene 

i dopune plana razvojnih programa moraju ići uz svaku izmjenu i dopunu proračuna iako on 

smatra da je to dokument tehničke naravi i vjerojatno se taj dokument slijedeće godine više 

neće ni donositi. Dalje je pojasnila da se u programu sporta pojačavaju stavke koje se odnose 

na organizaciju natjecanja  s obzirom na potpisane ugovore i na zahtjeve, te na tekuće 

održavanje sportskih igrališta.  

Vijećnica Jelena Obratov je upitala glede stavke uređenja Trga na moru u Betini, gdje 

je u I. izmjenama za 2019.g. stajala stavka 500,000,00 kuna, a u II. izmjenama stoji 0,0 kn, na 

što je Daniela Bilan odgovorila nemoguće jer je taj iznos ostao isti. Nakon što je vijećnica 
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Jelena Obratov pokazala o čemu točno govori, Daniela Bilan je utvrdila da je radi o omašci u 

Planu razvojnih programa  koja će se ispraviti.  

Ivan Klarin, načelnik općine pristupio je sjednici u 18:45 sati.  

Vijećnica Jelena Obratov  je upitala u kojoj je fazi Prezentacijski centar u Betini, koji je u 

proračunu naveden sa 9.000.000,00 kuna. Daniela Bilan je rekla da je bila raspisana javna 

nabava koja je poništena jer je natječajem tražen scenograf, a u jedinoj ponudi ponuđen je 

profesor likovne kulture, te je traženo mišljenje likovne akademije koji su kazali da on ne 

pokriva to područje. 

Ivan Klarin načelnik općine, nadovezao se i kazao da se radi o projektu koji se 

nastavlja na projekt Natura 2000 tj. na projekt kojim je obnovljen dom u Betini te se radi o 

jednom manjem dijelu projekta Rediviva Kurnata, za  koji će se u suradnji s Nacionalnim 

parkom Kornati raspisati nabava za opremanje. Dalje je kazao kako se tu pojavio problem 

uporabne dozvole za samu zgradu i to u dijelu restorana, za koji je ured u Šibeniku koji je 

trebao izdati uporabnu dozvolu utvrdio da protupožarna zaštita u restoranu nije na 

zadovoljavajućoj razini da zgrada dobije uporabnu dozvolu, što se do tada nije znalo tj. taj 

podatak se nije znao niti od nadzora i zato je taj projekt trenutno zastao, te je pojasnio kako  

postoji bojazan s naše srane, s strane Nacionalnog parka, i Safu-a da se raspiše natječaj, a da 

objekt u koji će se ugraditi ta oprema nema uporabnu dozvolu. Dodao je da obzirom na ljeto i 

sezonu ponajviše u parku teško je raditi ovakav nekakav posao. Kazao je kako će nakon 

proteka ova dva ljetna mjeseca tražiti reviziju tog projekta, obzirom da je sada već 

2019.godina, a ta oprema je projektirana u 2015.godini, te dodao kao je i  sugestija ljudi koja 

se bavi tom branšom da se zapravo treba vidjeti što je sve projektirano, što će se isključivo 

raditi s NP Kornati, međutim, kazao je kako općina projekt mora imati u proračunu obzirom 

da je nositelj navedenog projekta.  

Ivan Klarin, načelnik općine potom se dotakao teme vrtića u Betini i kazao kako 

obzirom da se zatvara vrtić u Jezerima, mora se osigurati jaslička skupina u vrtiću u Betini, a 

sredstva su stavljena u Proračun da bi vrtić u Betini mogao imati i jasličku grupu u koju će ići 

pretežno djeca iz naselja Murter i Betina, kao i neki s područja Jezera iz razloga što se zatvara 

vrtić u Jezerima i kreće gradnja novog. 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2020. – 2021. godine za koji su vijećnici 

glasovali sa 6 (šest) glasova „za“  i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa te je predsjednik vijeća 

konstatirao da prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i 

Projekcija za 2020. – 2021. godine nije usvojen.  

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 6 (šest) glasova „za“  i 4 

(četiri) „suzdržana“ glasa usvojili 

 

I. izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.- 2021.godine, 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 6 (šest) glasova „za“  i 4 (četiri) 

„suzdržana“ glasa usvojili 

 

II. izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.- 2021.godine, 
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Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 6 (šest) glasova „za“  i 4 (četiri) 

„suzdržana“ glasa usvojili 

 

II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu 

 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 6 (šest) glasova „za“  i 4 (četiri) 

„suzdržana“ glasa usvojili 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2019.godinu, 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Tisno za projekt- „Virtualni turističko informativni centar Općine Tisno“, 

 

Vijećnica Andrea Vlaić izvijestila je o ovoj točki dnevnog reda kazavši kako se radi o 

prijavi projekta virtualnog turističko informativnog  centra Općine Tisno na natječaj za 

provedbu operacije 3.1.1. ulaganje u pokretanje, poboljšanje i proširenje  lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, a radi se o samostojećem digitalnom totemu kao jednom 

interaktivnom sustavu te je pritom pokazala vijećnicima sliku kako to treba izgledati, te 

pojasnila kako on služi za informiranje prezentaciju i poboljšanje, vidljivosti  24 sata, 

komunalnih, turističkih, kulturnih i drugih servisnih informacija 24 sata, a cilj projekta je 

poboljšanje i proširenje temeljnih lokalnih usluga, dostupnošću svih vrsta informacija što 

omogućava lakšu informiranost mjesta, ne samo, lokalnom stanovništvu već i gostima, 

nositelj projekta je Općina Tisno, a ukupna vrijednost projekta je 185.000,00 kuna, od kojih je 

80% sredstava bespovratno, a 20% bi bilo financirano iz proračuna lokalne samouprave za 

poboljšanje lokalne infrastrukture, i ukoliko projekt prođe na natječaju njegova bi gradnja 

trajala od siječnja do travnja 2020.godine.  

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo gdje će se nalaziti, na što je Andrea Vlaić 

odgovorila da će se nalaziti u desnom kutu ispred zgrade Općine i zauzeti će jedno parkirno 

mjesto, dodala je da se prvotno planiralo u suradnji s svim turističkim zajednicama postaviti 

jedan totem za u svako mjesto, međutim, projektom nije predviđena gradnja više od jednog 

uređaja, stoga bi se dalje svakim projektom odnosno natječajem  opremalo po jedno mjesto.  

Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika je dodao da bi se u tom slučaju samo dodao 

totem, a podloga je već instalirana.  

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

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno za projekt- „Virtualni 

turističko informativni centar Općine Tisno“ 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine oznake čest.zem.3506/16 K.O.Tisno,  

 

Marijana Pavić, tajnik Općine kratko je obrazložila da se radi o nekretnini koja je 

vijećnicima već zasigurno poznata u postupku izvlaštenja nekretnina za potrebe pročistača i 

crpne stanice i trafostanice Stubli sustava odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera, kao i činjenici da 

je taj cijeli postupak vođen i rađen u ime i za račun Vodovoda i odvodnje d.o.o., Šibenik, jer 

Općina ne može biti nositelj takve infrastrukture, što je i ovdje slučaj, međutim, kazala je da 
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se u ovom slučaju nije mogla procedura odraditi u ime i za račun Vodovoda i odvodnje d.o.o.  

iz razloga što se uz crpnu stanicu nalazi i trafostanica Stubli za potrebe te crpne stanice koja je 

elektroenergetski uređaj i koja podliježe nekim drugim zakonima, stoga se u tom postupku 

nije moglo izvlaštenje te nekretnine izvršiti izravno u korist  Vodovoda i odvodnje d.o.o., već 

Općine Tisno iz kojeg razloga je u dogovoru s Vodovodom i odvodnjom d.o.o. predloženo da 

je ovo jedan optimalan način da se ta nekretnina prenese u vlasništvo  Vodovodu i odvodnji 

d.o.o.  isključivo radi izgradnje navedene infrastrukture koje jedino Vodovod i može biti 

nositelj. Dodala je da je vrijednost nekretnine određena procjenom u postupku izvlaštenja, a 

taj iznos je plaćen iz naknade za razvoj, a ne iz proračuna Općine. Napomenula  je da sličnu 

situaciju  imaju Murter i Vodice kojima sve nekretnine gdje se nalaze uređaji za pročišćavanje 

glase vlasnički na jedinicu lokalne samouprave te koji također trebaju iznaći način kako da to 

prenesu u vlasništvo Vodovoda i odvodnje d.o.o., posebno, jer prepreku stvara zabilježba 

zabrane otuđenja nekretnina u postupku izvlaštenja kroz pet odnosno sedam godina. 

 

 

 

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

 

ODLUKU 

o darovanju nekretnine oznake čest.zem.3506/16 K.O.Tisno, 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o mjestima ograničenog parkiranja na Trgu na moru, ulici 

Vladimira Nazora, ulici Varoš i ulici Dolac u naselju Betina,  

 

Ivica Pirjak je rekao da iako se radi o tehničkoj odluci ipak će morati dati neko 

obrazloženje jer kolege iz redarstva koje su radile ovaj prijedlog odluku nisu se pozvali na 

prilog već će trebati kroz odredbe koje su navedene  na terenu regulirati kroz vertikalnu i 

horizontalnu signalizaciju, ali očito da je nastala potreba odrediti regulaciju parkinga na 

lokacijama Trg na moru, Vladimira Nazora, ulici Varoš i ulici Dolac u Betini.  

Kazao je kako je potrebno u čl. 4. prijedloga Odluke da se iza riječi Tisno znak „.“ 

zamjenjuje  znakom „ ,“ i dodaju riječi, „a nakon pribavljanja suglasnosti ministarstva 

nadležnog za unutarnje poslove.“  Kazao je kako je komunalno redarstvo u tijeku pribavljanja 

navedene suglasnosti, od MUP-a koja se očekuje kroz koji dan.  

Kratko je obrazložio prijedlog odluke kazavši  da se ona odnosi na premještanje i 

točno definiranje pozicija i sadržaja pojedinih prometnih znakova na vanjskom ulazu Trga na 

moru kako bi isti pravovaljano definirali i omogućili postupanje prometnog redara. Nadalje je 

obrazložio da bi se na dijelu ulice Vladimira Nazora izradilo  označavanje tri parkirna mjesta 

uz samu zgradu Prezentacijskog centra i to  jedno za autotaksi, jedno za dostavu restorana  te 

jedno za invalide, zatim, bi se označilo 13 parkirnih mjesta samo za stanare u ulici Dolac, te 

uz postojeću bi se dodala vertikalna signalizacija „pauk“ te  bi se označila 3 parkirna mjesta 

na Trgu na moru, sa istočne strane zida porporele, sa vertikalnom signalizacijom, a koja bi 

dozvoljavala parking max do 30 min samo i isključivo za korisnike trgovine, mesnice, pošte, 

ujedno, onemogućiti će se parkiranje vozila uz podzemni kontejner sa zapadne strane zida 

porporele, radi pristupa komunalnog vozila koji istog prazni, na Trgu na moru. Kazao je kako 

će se označiti 10 parkirnih mjesta  na Trgu na moru, zapadno od zida porporele odnosno 

prostora za pražnjenje podzemnog kontejnera, na način da 9 parkirnih bude samo za stanare, a 

1 parkirno za invalide, te uz postojeću dodavanje vertikalne signalizacije „pauk“. 
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Vijećnik Zoran Bokan je upitao da nije li sada na svim tim lokacijama označeno 

parkiranje. 

Ivica Pirjak je odgovorio da prema trenutnom stanju na terenu prometno redarstvo ne 

može postupati. 

Vijećnik Zoran Bokan pitao je za ulicu Dolac na što je Ivica Pirjak odgovorio da se radi o 

13 parkirnih mjesta samo za stanare što sada nije označeno tj. potrebno je staviti vertikalnu i 

horizontalnu signalizaciju jer prometno redarstvo i pauk ne mogu djelovati bez te 

signalizacije.  

Dalje je vijećnik Zoran Bokan pitao za poziciju u ulici Dolac od ureda turističke zajednice 

do servisa Antušina gdje je stavljen znak pješačke zone, a tamo apsolutno nema pješačke 

zone, to isključivo služi da bi pauk mogao dizati, jer netko tko dolazi u turističku ili dućan 

nema gdje privremeno stati dok se obavi kupovina, a ta mjesta ništa ne ugrožavaju jer se i 

onako dešava da se cijelu godinu tu domaći parkiraju. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je odgovorio vijećniku Zoranu Bokanu da nije u pravu 

jer je ocrtana pješačka zona od autobusne stanice, koja je nužno potrebna u ljetnim mjesecima 

za pješake i bicikliste da ne bude mrtvih i tamo se ne parkira te pauk diže automobile u sezoni 

da se ne bi ugrozili pješaci, biciklisti i mala djeca te smatra suludom idejom taj prolaz 

zatvarati parkiranim automobilima.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, prijedlog Odluke o mjestima ograničenog 

parkiranja na Trgu na moru, ulici Vladimira Nazora, ulici Varoš i ulici Dolac u naselju Betina, 

s dopunom da se u čl. 4. da se iza riječi Tisno znak „.“ zamjenjuje  znakom „ ,“ i dodaju riječi, 

„a nakon pribavljanja suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.“ , a vijećnici 

vijećnici su sa 6 (šest) glasova „za“ 3 (tri) „suzdržana“ i 1 (jedan) glas „protiv“ usvojili 

 

ODLUKE 

o mjestima ograničenog parkiranja na Trgu na moru, ulici Vladimira Nazora, ulici Varoš i 

ulici Dolac u naselju Betina 

 

Točka 10. Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019.g. na području Općine 

Tisno,  

Marijana Pavić je kratko pojasnila da se radi o tehničkoj odluci odnosno o planu kojeg 

ovo Općinsko vijeće donosi svake godine u svrhu pripreme protupožarne  sezone.  

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo zašto je u odluci navedeno da nema ilegalnih 

odlagališta otpada, jer se zna do postoje, na što je Miljenko Meštrov odgovorio da se svi takvi 

deponiji nisu stalni i prije ili poslije se očiste, stoga ih se ne može proglasiti stalnim mjestima 

za divlje odlaganje otpada, već se radi o povremenima koji se počiste.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su a vijećnici su sa 6 (šest) 

glasova „za“  i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili 

PLAN 

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

interesa za Republiku Hrvatsku u 2019.g. na području Općine Tisno 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja tržnice na malo u Betini,    
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Ivica Pirjak kratko je obrazložio da je povjerenstvo provelo postupak sukladno 

odredbama zakona o koncesiji, te se cijeli postupak bazira na Odluci o komunalnim 

djelatnostima i prijedlogu je povjerenstva da Općinsko vijeće donese odluku za sve djelatnosti 

ne samo za ovu za koju se konkretno pojavio jedan podnositelj zahtjeva. 

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

 

ODLUKU 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja tržnice na malo u Betini 

 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne održavanja javne 

ribarnice u Tisnom, 

Predsjednik vijeća konstatirao je da je obrazloženje prijedloga odluke isto kao kod 

prethodne odluke stoga je stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne održavanja javne ribarnice u Tisnom 

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje održavanje javne rasvjete na 

području Općine Tisno, 

 

 

Predsjednik vijeća konstatirao je da je obrazloženje prijedloga odluke jednako kao kod 

prethodne odluke stoga je stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o davanju koncesije za obavljanje održavanje javne rasvjete na području Općine Tisno 

 

Točka 14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine 

Tisno,   

 

Predsjednik vijeća konstatirao je da je obrazloženje prijedloga odluke jednako  kao kod 

prethodne odluke stoga je stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

ODLUKU 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje 

fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Tisno 

Točka 15. i 16. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 

komunalne održavanja javne  tržnice na malo  u Jezerima, Prijedlog Odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne  tržnice na 

malo  u Tisnom,  

Ivica Pirjak je pojasnio da se na natječaje u oba slučaja nije prijavio nitko stoga se 

predlaže donošenje ovih odluka.  

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

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne održavanja javne  tržnice 

na malo  u Jezerima 

                                                                           i 

ODLUKU 

o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

javne  tržnice na malo  u Tisnom 

 

Točka 17. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 

2018.godinu,  

Josip Perina, direktor trgovačkog društva Prisliga d.o.o. iz Tisna, izvijestio je da što se 

tiče financijskog stanja da su prihodi uvećani za negdje oko 4% te se krenulo u jedan 

investicijski ciklus s obzirom na to da je Prisliga d.o.o. po prvi puta dobila od Ministarstva 

imovine ugovor na duže vrijeme, zbog čega se sada očekuju investicije stoga je ove godine 

smanjena dobit poduzeća.  

Vijećnica Jelena Obratov je kazala da je kod materijalnih rashoda vidjela povećanje, 

pa pita na što se odnosi.  

Josip Perina je odgovorio da su rashodi povećani za plaće i za ulaganja kao što su 

iskopi, projektna dokumentacija i dr.  

Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li se ti iskopi i projektna dokumentacija odnose 

na kamp, te je  zanima situacija sa mobilnim kućama odnosno  kako se to pravno reguliralo.  

Josip Perina je odgovorio da se radi o ugovorima koji se sklope sa zainteresiranima, 

godina košta 30.000,00 kuna, a njihova je dužnost da osiguraju kvalitetnu infrastrukturu što je 

i ove godine bio slučaj kao što su struja, optički internet, satelit  i dr.  

Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li potencijalni zainteresirani dolaze kako im 

se svidi ili ima javni poziv.  

Josip Perina je odgovorio da nema javnog poziva ali je uvjet da kućice moraju biti 

nove, te dodao kako već do sada ima dvadesetak paušalaca starih gostiju koji funkcioniraju na 

isti način. 

Jelena Obratov je kazala da ako bi bio javni poziv da bi se netko od zainteresiranog 

domaćeg stanovništva javio. 

Josip Perina je odgovorio da je bilo zainteresiranog lokalnog stanovništva ali da nije 

došlo do realizacije, naime, zapravo se tu radi i o velikoj investiciji jer mobilne kuće su skupe.  

 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

trgovačkog društva Prisliga d.o.o, Tisno za 2018.godinu 

 

Točka 18. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, 

za 2018.godinu,  

  Silvija Ćurić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Tisno izvijestila je da u 

2018.g. ustanova imala tri zaposlena od 01.08. jer je knjižnica svoju djelatnost odlukom 

Općinskog vijeća proširila i na Prezentacijski centar u Betini. Naglasila je kako je rad 

Narodne knjižnice i čitaonice  Tisno prepoznala i struka koja ju je prošle godine predložila za 
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knjižnicu godine, a kao samu bit knjižnice vidi prvenstveno u radu na poticanju čitanja, na 

čemu i rade kroz posjete vrtićima, za koje očekuju da uzvrate posjet knjižnici.  

Kazala je kako je knjižnica prošle godine održala 246 događanja i to na lokacijama u 

knjižnici u Tisnom, Prezentacijski centar Betina i Kulturno pastoralni centar Baganelovica, te 

su prošle godine uz pomoć arheologinje Magda Zorić ponovno otvorili zbirku sv. Martin 

Ivinj. Istaknula  je kako je povećan  broj članova upisanih u knjižnicu na 396 odnosno za oko 

82 člana više što je za ovako malu zajednicu iznad hrvatskog prosjeka. 

Vijećnica Jelena Obratov je uputila primjedbu da obzirom na tri zaposlena, da 

knjižnica radi pola radnog dana, na što je Silvija Ćurić kazala da knjižnica radi u tom vremenu 

s korisnicima dok u ostalom radnom vremenu obavlja druge poslove te je pojasnila da npr. 

ako se bajkaonica održava na nekoj drugoj lokaciji očigledno je da se ne može biti s 

korisnicima  u knjižnici, a u planu je uskoro da se dva dana u tjednu radi cijeli dan, 

napomenula je da obzirom da je ovo prva godina kako se knjižnica povezala s 

Prezentacijskim centrom još se uhodava te dodala kako se mora uzeti u obzir da je ona bila na 

bolovanju tri mjeseca.  

Vijećnica Andrea Vlaić je pojasnila da  tri zaposlenika drže četiri objekta stoga očito 

ne mogu biti na svim mjestima istodobno. 

Vijećnica Jelena Obratov je kazala da je upitan Prezentacijski centar koji je prazan, a 

da tamo imamo još i muzej sa još tri djelatnika. 

Silvija Ćurić je istaknula da je samo u prošloj godini od kada je knjižnica stupila u 

Prezentacijski centar održano je do kraja godine 30 događanja koje je organizirala knjižnica u 

Prezentacijskom centru sa oko 2530 posjetitelja te je kazala kako knjižnica te ne treba raditi 

samo ljeti za turiste jer bit knjižnice je poticati čitanje.  

Vijećnica Andrea Vlaić je upitala vijećnicu Jelenu Obratov da li s obzirom na ova što 

je sada čula  koliko je događanja bilo da li još smatra da je u Prezentacijskom centru nešto  

prazno.  

Vijećnica Jelena Obratov je i dalje ustrajala u tome da knjižnica ima tri zaposlenika i 

iako su neki dislocirani da knjižnica može dulje raditi, na što ju je Ivan Klarin, načelnik 

općine upitao da li ona to pita iz vlastitog iskustva i da li se to u obrtničkoj komori radi 24 

sata jer bi bilo bolje da obrtnička komora radi malo više s obrtnicima, a ne da im djelatnica 

radi dva sata dnevno.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ 1 

(jednim) „suzdržanim“ i 2 (dva) glasa protiv usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2018.godinu 

 

Točka 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno,  

Silvija Ćurić, ravnateljica je izvijestila da se radi u usklađenju Statuta knjižnice sa 

novim zakonom o knjižnicama, uz što su se dodale odredbe o logu knjižnice kao i zabrani 

uporabe plastičnih proizvoda u knjižnici.  

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

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Narodne knjižnice i čitaonice Tisno 
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Točka 20. Izvješće o radu i financijsko izvješće udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 

2018.godinu,  

Daniela Bilan je pojasnila da se radi o izvještajima udruga koji su upotpunjeni i 

opravdani računima iako ne ulazi u sam sadržaj tih računa, jer je bitno da onaj dio koji daje 

općina sukladno ugovoru da se opravda, također je napomenula da su južne strane i VK 

Brodograditelj u među vremenu donijeli račune i opravdali dobivene iznose, te je dodala da su 

sve udruge koje su dobile sredstva opravdale dobivene iznose, osim udruge Modrave koja nije 

opravdala cjelokupni iznos kojeg je dobila,. 

Predsjednik vijeća predložio je da se udruge Južne strane i VK Brodograditelj dodaju 

u članak 1. prijedloga Odluke obzirom da su opravdali dobivena sredstva te da se brišu u 

članku 2. gdje su navedene udruge koje nisu opravdale dobivena sredstva te je takav prijedlog 

stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o   izvještajima udruga  koje su korisnici  Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu 

 

Točka 21. i 22.Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu, 

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

Nenad Milin, direktor TZ mjesta Jezera je iznio vijećnicima, da je boravišne pristojbe 

ukupno ostvareno 1.151.000,00 kuna,  odnosno bez nautike 844.911,76 kn od čega 

253.473,53 kn ide na obaveznu uplatu Općini koje turističke zajednice ili uplaćuju ili 

kompenziraju pa je tako TZ Jezera prošle godine uplatila iznos od 109.102,00 kune, a za 

ostali dio traže kompenzaciju te se iz izvještaja vidi da je TZ u pretplati, kompenzirani dio 

odnosi se na turističku infrastrukturu, a ostalo je uplaćeni iznos na račun Općine Tisno 

Uputio je primjedbu da se u zadnje vrijeme u Jezera ulaže dosta manje u odnosu na 

ostala mjesta te bi se trebalo razmisliti da se neke stvari pokrenu u tom smjeru jer obzirom na 

prihode Jezerana drži da su zaslužili više. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da su to obične floskule i ne može vjerovati 

da direktor spada u takav krug ljudi koji na taj način komuniciraju, kada može se suočiti s 

brojkama i vidjeti koje su to investicije bile posljednjih godina, jer samo je riva u Jezerima 

koja se napravila u posljednje dvije godine koštala 5 milijuna kuna.  

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

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu 

 

i 

 

ODLUKU 

o usvajanju zahtjeva Turističke zajednice mjesta Jezera  

za kompenzacijom  boravišne pristojbe za 2018.godinu  

 

Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je zaključio 

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 19:31 sati.   

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                               Predsjednik vijeća:                                    

Marijana Pavić, dipl. iur., tajnik                                                                        Petar Jakovčev 

 

 


