
Zapisnik sa 22. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 09.ožujka 2020.godine,

ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 17:00 sati. 

Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno  trinaest od trinaest vijećnika i to: Petar 

Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Velimir Reškov, 

Nevijo Bilan,  Ivana Vlašić Cindrić, Marin Mikin, Zoran Bokan, Mario Vodanov, Daniel 

Crvelin i Lovre Crvelin.  

Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje. 

Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik 

načelnika općine, Sandra Perina direktorica Ježinca d.o.o., Tisno,  Marko Jović, predsjednik 

Savjeta mladih Općine Tisno,  Smiljana Kovačev, v.d. ravateljice Doma za starije osobe 

Tisno, Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno 

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

financije i javne prihode te Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno.  

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

jednoglasno usvojili:  

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Tisno,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na

području Općine Tisno,

5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020.godinu,

6. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2020.godinu,

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacija morskih plaža (kupališta- lokacija za

kupanje) na području Općine Tisno,

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima

Općine Tisno „Sportski objekti Općine Tisno“,

9. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za

2019.godinu,

10. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,

11. Izvješće općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje 6.-12.mjeseca 2019.godine,

12. Prijedlog Odluke o davanja prethodne suglasnosti na prijedlog Dodataka broj 1.

Ugovoru o kupoprodaji nekretnina,

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Aneksa I Sporazumu

o korištenju prostora u zgradi „Baganelovice“ u Jezerima,

14. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice javne

ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje,

15. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti ravnateljice javne ustanove Muzej betinske

drvene brodogradnje,

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Muzej

betinske drvene brodogradnje,



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

Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno,  

18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini, 

19. Zamolba obitelji vatrogasaca stradalih u Kornatskoj tragediji 2007.godine,  

20. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditelju čije dijete ostvaruje 

pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin. 

 

Nakon što je dnevni red usvojen predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat. 

Vijećnica Andrea Vlaić je kazala  kako je prije jedno dva tjedna jedan dječak pao sa 

zida u školskom dvorištu škole u Jezerima i ozlijedio se, jer naime  školsko dvorište je 

neograđeno, dječak je prije par dana završio na operaciji ruke, također je naglasila kako je 

neposredno uz zid školskog dvorišta  prometna cesta, dodaje da zna da su škole u ingerenciji 

Šibensko-kninske županije, ali apelira da ako se ikako može da se postavi ograda, da takvih 

slučajeva ne bi bilo u budućnosti jer nije prvi put da se nešto takvo dogodilo.  

Ivan Klarin, načelnik općine je dogovorio da je upoznat sa tim problemom te da zna da 

su škole u nadležnosti županije, ali puno puta je Općina Tisno pomogla školama kod sličnih 

problema, posebice  u Betini gdje ravnatelj g. Juraga dosta dobro koristi tu mogućnost, 

međutim, od  OŠ Vjekoslava Kaleba u Tisnom mora se dobiti barem nekakav zahtjev da bi 

općina odobrila pomoć za primjerice nabavku kompjutera, postavljanje ograde i sl., a to još 

nije dobiveno, stoga očekuje od ravnateljice da prepozna taj problem. Istaknuo je da nije 

problem donacije od primjerice 5.000,00 kn, ali je problem da škole odgovaraju za sigurnost 

djece, te je apsolutno suglasan s time da im Općina pomogne ako škola  nema sredstava da se 

ta ograda napravi u školi u Jezerima, ali očekuje neki poticaj od same škole da se ta ograda 

napravi.  

Vijećnik Lovre Crvelin upitao je glede uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jer je 

on išao vidjeti cijeli projekt otpadnih voda pa je vidio da će uređaj za pročišćavanje biti u 

uvali Jasenovac, stoga ga zanima da li će taj uređaj smrdjeti ljudima u kampovima, da li će 

biti ružan, da li će narušiti krajobraz i da li se razmišljalo o nekoj alternativnoj lokaciji koja bi 

bila malo manje na mjestu gdje su lijepe plaže, nego na mjestu gdje je malo zabačenije. Drugo 

pitanje vijećnika Lovre Crvelina se odnosilo na reciklažno dvorište jer je saznao da će Općina 

Murter graditi reciklažno dvorište na Hripama gdje se trenutačno nalazi ilegalno smetlište, što 

mu je smješno jer se sve to nalazi na otoku koji je turistički otok i 90% ljudi tu živi od 

turizma, jer naime, kaže da zakon omogućava jedinicama lokalne samouprave, da surađuju 

glede gospodarenja otpadom, stoga pita da li je Općina Tisno poslala upit Općini Murter 

Kornati u svrhu očuvanja našeg otoka, da bi pomogla u nekom zajedničkom stvaranju 

reciklažnog dvorišta s ciljem micanja smeća s našeg otoka, jer on smatra da se smeće na 

našem otoku ne bi trebalo niti skupljati niti prerađivati već ga maknuti. Nadalje, je kazao kako 

na cesti prema Ivinju ima smeća, stoga pita kada će se to pokupiti.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je uređaj za pročiščavanje  otpadnih voda  

postavljen na sadašnju lokaciju prvim prostornim planom Općine iz 2007.godine, te se 

kompletno cijeli projekt i sve aplikacije vode na temelju te lokacije  tada postavljene, također 

je pojasnio da je izvršena kompletna novelacija cijelog projekta odvodnje otpadnih voda te se 

troškovi sa 285.000.000,00 kuna penju na 400.000.000,00 kuna. Ističe kako je 2007.godine 

uređaj planiran na tom mjestu i kako je građevinska dobivena sukladno toj lokaciji,  a on je 

kao predsjednik mjesnog odbora apelirao na tadašnjeg načelnika općine da se ta lokacija 

izmjesti, što nije urodilo plodom,  naime, već  su dobivena sredstva za tu lokaciju i po njemu 



nema više mogućnosti izmještanja odnosno je može kockati  s europskim sredstvima odnosno 

sa cca 400.000.000,00 kuna   koliko  iznosi procijenjena vrijednost cjelokupne investicije. 

Ukazao je kako Murter ima uređaj za pročišćavanje ispod Raduča, blizu najfrekventnije plaže 

Slanice, a Vodice i Tribunj imaju pročistač kod vodičkog groblja, te se nekoliko puta s 

Hrvatskim vodama i Vodovodom pričalo o tim lokacijama koji su potvrdili da se pročistači 

upravo grade na takvim punktovima da ta voda ide u more, te bi izmještanje lokacije 

pročistača značilo u ovom trenutku da se neće dobiti sredstva Europske Unije. Što se tiče 

pitanja vezano za reciklažno dvorište, Ivan Klarin  je odgovorio da će se aplicirati na natječaj 

koji se otvara 18.-og te će se raditi reciklažno dvorište, mobilno i fiksno, gdje je trošak Općine 

za mobilno 0 kuna za fiksno 15%, a 85% iz fondova, dvorište će se raditi u poslovnoj zoni u 

Dubravi kod Tisna, dok što se tiče Općine Murter smatra da ako oni traže nešto od ove općine 

logičnije je da oni pošalju Općini Tisno nekakav upit te ne vidi razloga zašto ne  bi primio 

reciklažni otpad iz Općine  Murter u reciklažno dvorište Općine Tisno, stoga je Općina Tisno 

na raspolaganju za bilokakvu suradnju. Također je pohvalio djelatnike iz komunalnog 

redarstva jer je u proteklih par mjeseci veliki broj ilegalnih odlagališta otpada otkriven i 

saniran te je ispisano i dosta prekršajnih naloga.  

Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o. za komunalne djelatnosti, je kazala kako joj je 

poznato da Općina Murter Kornati ima projekt reciklažnog dovrišta te žele imati svoje 

reciklažno dvorište. 

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da ako se želi da se smeće ukloni s otoka da bi trebali 

reći Općini Murter Kornati da Općina Tisno ima mjesto u Dubravi ili Dazlini pa da radimo 

reciklažno dvorište zajedno.                            

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da Općina Tisno nudi suradnju ali ako žele 

neka upute službeni dopis da li će se raditi dvorište zajedno.  

Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika Općine Tisno je vezano za reciklažno dvorište 

dodao da reciklažno dvorište ne znači da će otpad tu biti odložen, već se radi o privremenom 

sakupljanju na jedno mjesto da bi se s tog mjesta odvezlo dalje, stoga nema nikakvih 

poteškoća ako će se jedno vrijeme tamo zadržati smeće. 

Vijećnik Lovre Crvelin je inzistirao na tome da smeće treba dugoročno ukloniti s 

otoka.  

Ivan Klarin  je upitao da zašto Općina Murter nije koristila sredstva iz EU fondova za 

sanaciju odlagališta Hripe kako su to učinili drugi gradovi i općine, te dodao da Općina Tisno 

ne može Općini Murter raditi projekte, ali sa slaže s time da turisti kada dođu ne vide 

administrativne granice općina i kada zalutaju na Hripe vide nagori film apokalipse.  

Vijećnik Daniel Crvelin nadovezao se na prethodna pitanja vijećnice Andre Vlaić te 

istaknuo kako  je duga povijest  nezgoda na igralištu kod škole u Jezerima, gdje je stanje isto 

već 40-50 godina i više, međutim, koliko je njemu poznato zemljište gdje se nalazi igralište se 

nalazi u vlasništvu  Župe Jezera, stoga pita koje su mogućnosti da župa i općina bez županije 

postave neku kvalitetniju ogradu i time povećaju sigurnost djece.  Nadalje je upitao načelnika 

općine da je ranije u par navrata dobio sredstva od županije za sanaciju uvale Sv. Nikola 

odnosno za sanaciju rive u Murtaru od oko 100.000,00 kuna koja sredstva je ne namjenski 

potrošio, a obzirom da je veliki broj korisnika te uvale i to najviše jezerana, stoga pita hoće li 

se ta riva sanirati barem ove godine. Pred svaku sezonu on pita za sanaciju Pudarice kao 

jednog od najvažnijih jezerskih kulturnih spomenika, pa pita hoće li se ove godine zaštiti ili će 

opet odgoditi, jer nebrigom i neznanjem ona propada. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče škole i igrališta da je vlasnik 

zemljišta Župa, ali od škole mora postojati kontakt prema Općini jer Općina ne upravlja time, 



naime, ljudi ga zovu i pitaju hoće li Općina promijeniti svjetlo na zgradi škole u Jezerima, da 

bi bilo što napravili općina mora dobiti suport od škole te se osvrnuo na jako dobru suradnju s 

ravnateljem Edom Juragom glede područne škole u Betini i uvijek u granicama realnih 

financijskih mogućnosti. Što se tiče uvale Murtar kazao je da je Općina dobila 100.000,00 

kuna prije nekoliko godina, dva puta su se sredstva utrošila u betoniranje i jednu  rivu te pojas 

jedne rive, a drugi puta su se ta sredstva preusmjerila jer nisu potrošena, a ne zna sada na 

točno koju stavku, što se tiče ulaganje financijskih sredstava Općine Tisno na uređenje rive u 

Murtaru u ovoj proračunskoj godini to nije predviđeno. Kazao je dalje da Pudaricu obnavlja 

udruga Južne strane koja će to učiniti i ove godine u 3. i 4. mjesecu, a Općina tu daje  

doprinos od nekoliko tisuća kuna za materijal.  

Vijećnik Daniel Crvelin je predložio da načelnik kontaktira ravnateljicu škole u vezi 

ovoga ako je ona već inertna te ističe ako Općina može barem djelom sanirati igralište i 

postaviti ogradu to bi tada doista trebalo i napraviti.  Ivan Klarin, načelnik općine je 

konstatirao da što će nam onda ravnatelji ustanova.  

Nadalje je vijećnik Daniel Crvelin je podsjetio da je na prvom vijeću kada je on 

postavio to pitanje načelnik općine je odgovorio da će se staviti stepenice te ograditi i 

osvijetliti te da će Općina stati iza toga.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da smetnju predstavlja što zemljište gdje se 

nalazi Pudarica je privatno zemljište i vlasnički nije riješeno te je glede toga bilo problema.  

Vijećnik Nevijo Bilan je rekao kako su potrošena određena sredstva za uređenje 

Pudarice, na velike blokove kamenja koji se nalaze na tuđem zemljištu pa ne zna kako se mi 

to ponašamo, stoga misli da je kamenje odmah trebalo maknuti i napraviti stepenice onako 

kako su prije bile, a ne potrošiti novac za te blokove.  

Vijećnika Nevija Bilana zanimalo je kada će Općina kupiti novi kombi i zanima ga 

izgrađeni zid na jezerskoj plaži odnosno čemu to služi te ne vidi koliki je troškovnik pa bi ga 

volio vidjeti, nadalje je kazao kako je kupio novo auto pa je primijetio da kod Lokve stoji 

poklopac od vodovoda koji je jako nezgodan i tu bi mogao netko nastradati, stoga smatra da 

ga treba sanirati.  

Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Neviju Bilanu da će dobiti pisani 

odgovor u roku od 30 dana.  

Vijećnik  Zoran Bokan je rekao kako ga je kontaktirao betinski Boćarski klub jer je 

bilo određenih dogovora Boćarskog kluba sa načelnikom općine, u vezi uređenja boćališta 

odnosno vraćanja boćališta na staru poziciju, stoga ga zanima da li je postignut kakav dogovor 

i da li se što planira u vezi toga. Nadalje, zanimalo ga je u Betini na potezu Plitke vale 

zanimalo ga je nekoliko objekata koje se gradi da li je koji od njih sporan što se tiče 

bespravne gradnje i ako jesu da li  su tuženi ti objekti tuženi.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče boćališta u Betini, bilo je 

određenih problema kada se staro boćalište srušilo, te se traži rješenje s pojedinim članovima 

mjesnih odbora s kojima se može surađivati, koji su prije jedno mjesec dana imali zajednički 

sastanak na kojem se pokušalo naći rješenje koje bi zadovoljilo sve. Naime, pojasnio je kako 

oni žele da boćalište bude na staroj poziciji, za što kaže da je nemoguće obzirom na dijelove 

uređenog trga te dodao kako je to možda trebalo tada inkroporirati u sam trg, ali može reći da 

se trenutno radi na rješavanju tog problema i da će se nastojati ispoštovati želja boćarskog 

kluba da se boćalište vrati na trg u Betini. Glede bespravne gradnje na potezu Plitka vala, Ivan 

Klarin  je odgovorio da ima nekoliko bespravnih objekata i da je to jedna zona koja se koristi 

za bespravnu gradnju, neovisno o tome da li se radi o kompletno završenim objektima koji 

nemaju akt o gradnji ili se radi o objektima koji su debelo premašili kubikažu građevinske 



dozvole, te je Općina Tisno prijavila jedno sigurno deset takvih objekata na tom području, a 

problem predstavlja da se ti objekti završe i vjerojatno ne traže uporabnu dozvolu jer da traže 

ne bi je dobili, te što od vodovoda, elektre dobiju priključke, te od županijskog ureda dobiju 

dozvole za iznajmljivanje, a  da nemaju uporabnu dozvolu, čime se radi   disbalans između 

stvarnog projekta kojega općina vidi i kvadrature koja je napravljena što nije samo slučaj u 

Betini jer takvih slučajeva ima dosta. Dodao je kako je Općina pisala nekim službama da ne 

mogu izdavati takve akte davati priključke i sve ostalo dok ne dobiju uporabnu dozvolu, jer 

uporabna dozvola garantira da je to stvarno izgrađeno u skladu s građevinskom dozvolom i da 

su plaćene sve naknade prvenstveno komunalni doprinos te da na kraju ta građevina odgovara 

stvarnom stanju odnosno općinskom prostornom planu. Kazao je da je to jedn veliki problem i 

da to ne funkcionira, te pokušava osvijestiti ljude koji rade u tim institucijama da je uporabna 

dozvola konačna i da oni moraju. Naglasio je kako u zakonu jasno stoji da se ne može dobiti 

adresa novog objekata ako nemaš uporabnu dozvolu kao što ne možeš dobiti priključke i 

dozvolu za iznajmljivanje ili dozvolu za prodaju od porezne uprave, odnosno pita se kako 

porezna uprava može prodati nešto za što nemaš valjani akt do kraja. Zaključio je kako je 

općina premala da se s time bori, ali svakako o tome piše, govori i prijavljuje svakog koga 

zatekne, te je kazao da se radi o jednom generalnom problemu zajedno sa kampovima zbog 

kojih nestaje pola brda, a da nije unutar prostornog plana ni jedan metar kvadratni turističke 

zone.  

Vijećnik Zoran Bokan je upitao da li su ti objekti plaćali  doprinose Općini Tisno, na 

što je Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio da ne jer u trenutku kada općina prijavi objekt 

onda nema akt o gradnji ili ima polovično npr. u Betini je u zadnje vrijeme bilo 3 ili 4 takva 

slučaja. 

Vijećnik Zoran Bokan je upitao da li je moguće u buduće izmijeniti prostorni plan na 

način da se ukine jedna etaža jer postoje razna tumačenja što je prizemlje, što je suteren, što je 

prvi kat, što je drugi kat, što je potkrovlje pa se dešavaju nevjerojatne situacije da je prizemlje 

prvi kat, prvi kat drugi gat, drugi je treći kat i potkrovlje koje uopće nije potkrovlje već je 

četvrta etaža te na kraju imamo nekoliko doista ružnih objekata koji narušavaju izgled mjesta, 

ili  imamo ogromne objekte na malim parcelama.  

Ivan Klarin, načelnik općine složio se s tim te dodao da je takva gradnja u zadnje 

vrijeme eksplodirala na području općine te je kazao da će do ljeta sigurno biti 9. izmjene 

prostornog plana kojim će se to regulirati odnosno kojim će se rezati jedan kat ili visina 

objekta, međutim, dodao je da je glavni problem što to ne znači da će se to poštivati. Kazao je 

da postoje slučajevi da je kuća skoro gotova, on pošalje komunalnog redara koji utvrdi da 

kuća nema građevinsku dozvolu, oni prijave, a za 6 mjeseci kuća dobije građevinsku dozvolu. 

Zaključio je da jednostavno ne želi da ova općina izgleda  kao Murter ili Vodice, te želi da se 

spriječi gradnja u zaštićenom obalnom pojasu i da se prema njemu ponašamo odgovorno. 

Kazao je kako ne može dozvoliti da netko gradi bez kune doprinosa, bez projekta, bez ičega, a 

prosječne obitelji zadužuju se na 30 godina da bi pokrili sva davanja kada grade kuću.  

Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li imamo neki plan ili strategiju odnosno viziju 

jer Općina je u nazad par godina povećavala visinu objekta što zna jer je bila na svim javnim 

raspravama i prati sve prostorne planove, stoga drži da Općina mora zauzeti neko stajalište i 

znati što želi. Što se tiče kampa na Jazini ona je prva na vijeću upozorila na bespravnu 

gradnju, na što  joj je tada pročelnik Ivica Pirjak odgovorio da on ne zna što se tamo radi i da 

će poslati komunalne redare u izvide, međutim, čudno joj je da ako je kamp postojao od prije 

kako onda nije plaćao nikakve doprinose kao što se tvrdi da nije plaćao, odnosno kako se to 

nije uočilo prije jer ona je u 7. mjesecu prošle godine upitala što se tamo događa na što joj je 



dogovorio da nema pojma što se tamo radi, stoga pita kako je taj problem od jednom postao 

tako veliki kada se nije znao što se tamo radi te da joj još uvijek nije dostavio zapisnike koje 

je tražila na sjednici vijeća od 18.07.2019.g. kada joj je rekao da će na osnovu njenog upita 

poslati komunalne redare na teren i da će joj dostaviti zapisnike. Dalje je kazala da ju je na 

prošloj sjednici vijeća načelnik   prozvao da oni nisu dovoljno prozivali bespravne graditelje 

na što je ona odgovorila da su upravo oni ukazali na ovaj problem, pa joj je obećano ponovo 

da će joj se dostaviti zapisnici, što nije učinjeno do danas. Kazala je da u ovome svemu ne 

može povezati slijed događaja jer se tvrdi da nisu plaćali nikakve doprinose općini, odnosno 

kao da nisu ni  postojali, a svi znaju da jesu pa joj nije jasno kako je sad došlo do ovakve 

afere, jer nije to problem od jučer.  Stoga pita ima li  logike da ako postoji  kamp da se kada 

su bile izmjene i dopune UPU- a Jazine,  tražilo da se turistička zona proširi do čestice gdje je 

kuća od rusa, a u isto vrijeme je bio postojeći kamp Dalmacija koji je bio izvan zone što se 

moglo regulirati putem tog UPU-a i na taj način to staviti pod kontrolu Općine i dovesti u neki 

red, a s druge strane jednom drugom bespravnom graditelju, rusu,  se pokušava stambeni 

objekt staviti u turističko ugostiteljsku zonu što njoj nije jasno. Želi ispraviti načelnika općine 

kazavši da uporabna dozvola nije uvjet za iznajmljivanje objekta, niti je uporabna dozvola 

uvjet za prodati kuću.  

Vijećnica Jelena Obratov je nadalje upitala kakva je vizija načelnika općine glede 

uređenja plaže Andrija s obzirom da se popločavala s benkovačkim pločama, stoga pita da li 

će od te jedine prirodne plaže na području Tisnog napraviti ono što je napravio s plažom 

Zaratić u Jezerima pa ističe da je to jedina prirodna plaža koju tišnjani imaju stoga apelira da 

se zadrži u izvornom obliku.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio vijećnici Jeleni Obratov da će dobiti pisani 

odgovor u roku od 30 dana.  

Kako vijećnici nisu imali pitanja predsjednik vijeća zaključio je aktualni sat te se 

prešlo na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.  

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine 

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

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Tisno,  

 

Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno je dala kratko pojašnjenje koje 

vrijedi za ovu i za naredne  dvije točke dnevnog reda, a sve su vezane  za posljednje izmjene 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojem poslovi ureda državne 

uprave u županijama prelaze u nadležnost županija, sukladno čemu je trebalo uskladiti statute 

i druge opće akte i to ponajviše  u dijelu nadzora zakonitosti općih akata koje donosi općinsko 

vijeće koji se ne upućuju više nadležnom uredu državne uprave već ministarstvima 

nadležnima za pojedini opći akt.  

Vijećnik Lovre Crvelin javio se za riječ  kazavši kako se njegovo pitanje ne tiče 

direktno ove točke dnevnog reda već mjesnih odbora te je dalje kazao kako imamo mjesne 

odbore koji nisu funkcionalni, a od 2015.godine nisu održani izbori za mjesne odbore stoga 

on predlaže ideju da u svrhu demokratizacije cijele općine i u svrhu omogućavanja ljudima da 

izraze svoje mišljenje predlaže da se ukinu mjesni odbori i da po starom grčkom stilu svatko 



tko je muškarac i tko ima više od 18 godina može doći i postati  član mjesnog odbora, a u 

slučaju da nije moguće to napraviti onda je bolje osnovati neko drugo tijelo koje se neće zvati 

mjesni odbor već plenum ili nešto slično za sve ljude koji se žele baviti politikom i koji žele 

dati svoje mišljenje o nečemu pa moli da mu načelnik kaže što misli o toj ideji.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da će maksimalno podržati tu ideju, te 

pojasnio da je stari grčki model bio pozvati sve osim žena na najveći gradski trg i tada se 

odlučivalo, pa će on razmotriti ideju da to bude na trgu ispred općine.  

Kako vijećnici nisu imali daljnjih pitanja predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili  

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjeni Statuta Općine Tisno 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno,  

 

Kako je o ovoj točki obrazloženje već dano predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Tisno, 

 

Kako je o ovoj točki obrazloženje već dano predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno 

 

Točka 5. i 6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020.godinu, prijedlog Plana 

javnih potreba u kulturi za 2020.godinu,  

Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika Općine Tisno kazao je kako je i ove godine 

raspisan natječaj za sportske udruge i kulturno umjetnička društva te ostale udruge civilnog 

društva, a potpore su na visini prošlogodišnjih  sredstava i većina dodijeljenih sredstava je 

preslika lanjskih iznosa s nekim manjim odstupanjima, a sama bit je da udruge imaju dva do 

tri puta veće potrebe nego sredstva zadana proračunom. Nadalje je kazao da predlaže 

korigiranje iznosa glede vaterpolo kluba Brodograditelj za 5.000,00 kuna više u odnosu na 

iznos koji je naznačen u materijalima koji su vijećnici dobili. 

Vijećnica Jelena Obratov je upitala glede udruge Sv. Andrija čime se ona bavi i za 

koje programe je prijavljena ta udruga jer su je kontaktirali iz udruge Betinska gajeta da su 

uvršteni u program sporta, a da su oni u stvari udruga u kulturi. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pojasnio  da je udruga Betinska gajeta u 

programu sporta jer su se izvorno registrirali kao sportska udruga koja okuplja zaljubljenike u 

jedrenje te to smatra manjim problemom. 

Miljenko Meštrov je pojasnio da je udruga sv. Andrija osnovana u Tisnom za 

promicanje kulture jedrenja, starih brodova i sl. te će ovog ljeta organizirati jednu 

manifestaciju za koju su dobili sredstva. 

Vijećnik Lovre Crvelin je kazao kako je bilo najavljeno da će KUD Hartić dobiti 

sredstva za uređenje svojih prostorija, stoga pita da li će se to realizirati.  



Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da su to sredstva koja se dobivaju od 

Ministarstva kulture, putem natječaja čiji bi rezultati svaki dan trebali biti objavljeni, a ostatak 

što bude nedostajalo će se osigurati kroz proračunsku stavku te se nada da će to ove godine 

biti sigurno započeto.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Plana javnih potreba u sportu s 

izmjenom da se veslačkom klubu Brodograditelj sredstva povećaju za 5.000,00 kuna, a 

vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

PROGRAM 

javnih potreba u sportu za 2020.godinu 

 

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 12 (dvanaest) glasova  „za“ 

i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili  

 

PLAN 

javnih potreba u kulturi za 2020.godinu, 

 

Točka 7.Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacija morskih plaža (kupališta- lokacija za 

kupanje) na području Općine Tisno, 

  Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da je u suradnji s lučkom kapetanijom 

napravljen popis plaža na području općine Tisno iz kojeg su izostavljene lokacije na kojima se 

ljudi kupaju, a nisu na popisu odnosno popularno su zvane divlje plaže iz razloga da se odvoje 

od onih koje su uređene, te pojasnio da ovaj dokument služi prijavljivanju na natječaje 

posebno na natječaje Ministarstva turizma putem kojih se dodjeljuju sredstva za uređenje 

kupališta ili plaža. 

Vijećnik Nevijo Bilan je kazao kako su naše plaže premale i nema jedne velike prave 

plaže niti imam parkinga za plaže, stoga smatra da bi najbolje bilo napraviti novu plažu u 

Jezerima,  jer sadašnje jezerske plaže su dosta blizu jezerske uvale, a zna se kakvo je 

onečišćenje te uvale. Drži da bi plaža definitivno trebala biti nova i veća sa popratnim 

sadržajima kao parking, kućice i sl. te prije svega puno veći prostor, a proširenjem plaže došlo 

bi se u Jezerima do nekih novih građevinskih zona što je Jezerima prijeko potrebno, a smatra 

da takav kapacitet ima Gušćica. 

Vijećnik Danijel Cvelin je ukazao kako dvije glavne plaže u Jezerima imaju skoro nula 

parkirnih mjesta, stoga pita da li se razmatraju neke opcije rješavanja tog problema. 

Ivan Klarin je odgovorio da je problem parkinga na plaži Zaratić donekle riješen dok 

što se tiče druge plaže nema rješenja osim da se u jednoj prometnoj traci dozvoli parkiranje, 

nema mjesta na javnoj površini niti privatnog parkinga jer to su plaže koje su se radile prije 40 

godina i tada nitko nije razmišljao o tolikom broju automobila. Predložio je da bi se možda 

mogao uzeti prvi  dio plaže pa napraviti parking za 20 automobila, ali to ne bi riješilo 

problem. 

Vijećnik Nevijo Bilan je kazao kako on vidi rjšenje u privatnom parkingu. 

Vijećnik Karlo Klarin je predložio da se pokuša riješiti problem besplatnim javnim 

prijevozom npr. mali vlakić po selu da ljudi ne moraju ići na plažu automobilima jer su svi 

danas komotni i moraju svugdje ići s automobilom.   

Vijećnica Jelena Obratov uputila je pitanje Ivici Prijaku da li je kod uređenja plaža, 

odnosno gradnje zidova, usitnjavanja škrapa i kamenja osobito jer se radi mahom o 

pomorskom dobru, da li se u tim situacijama treba ishodovati dozvola jer pod uređenje plaža 

može se svašta podvesti odnosno zanima je kada se uređivla plaža Zaratić ili ovaj zid što se 

izgradio na jezerskoj plaži da se se to podvodi pod uređenje plaže pa ne treba ništa ili ? 



Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove prostorno 

uređenje i planiranje te komunalne poslove je odgovorio da ako se može to pitanje uputiti 

načelniku općine.  

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da pročelnik  ne može dati odgovor dok mu on 

kao predstavnik izvršne vlasti to ne dozvoli. 

Vijećnica Jelena Obratov je rekla da isto pitanje tada upućuje načelniku općine.  

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da neće odgovoriti na pitanje.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 5 

(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili 

 

                                                      ODLUKU 

o utvrđivanju lokacija morskih plaža (kupališta- lokacija za kupanje) na području 

Općine Tisno 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima 

Općine Tisno „Sportski objekti Općine Tisno“, 

 

Načelnik Općine Tisno Ivan Klarin rekao je kako je ova odluka već izglasana na 

prošloj sjednici Općinskog vijeća, a detalje o odluci iznijela je Marijana Pavić koja je rekla 

kako ova Odluka prolazi suglasnost  Državnog ureda za sport i prošla je osim djelatnosti 

sportske pripreme koju ne obavljaju ustanove, međutim  iz nekog razloga što do sada nije bilo 

uobičajeno kod osnivanje ustanova, traženo je da se donese u potpunosti nova odluka, stoga je 

odluka u cijelosti ista osim djelatnosti sportske pripreme koja se briše.  

Nakon izlaganja predsjednik vijeća otvorio je raspravu o ovoj točki,  a prvi se za riječ 

javio vijećnik Lovre Crvelin kojeg je s obzirom da će ta nova ustanova imati ravnatelja i 

upravno vijeće, zanimalo koliki će biti troškovi tog upravnog vijeća i da li će oni imati kakve 

naknade za sjedenje u nekom vijeću koje neće raditi ništa i kakva je korist od toga.  

Za odgovor vijećniku Lovri Crvelinu javio se vijećnik Karlo Klarin, ujedno kao 

predsjednik vijeća Dječjeg vrtića  je kazao kako jedini trošak koji ima je gorivo i parking, koji 

plati iz svog džepa. 

Dalje se na ovu temu nadovezao načelnik općine Ivan Klarin i rekao da što se tiče 

Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje sportskim objektima, a vezano uz pitanje o 

primanju naknada, to vijeće ne prima nikakve naknade i nema nikakvog troška, a o tome se i 

na prošloj sjednici već rasppravljalo, ali ako treba ponoviti će međutim, za tim nema potrebe 

jer to svi znaju, a vijećniku Lovri Crvelinu je predložio da ako ima volje i želje sudjelovati u 

tom vijeću da će ga on rado predložiti za člana. 

Sljedeća se za riječ javila vijećnica Jelena Obratov koja je rekla kako  joj je zanji put 

promaklo pitati vezano uz članak 15. ove odluke vezano uz sportsku dvoranu i igrališta u 

Jezerima i Betini, što je s igralištem kod sportske dvorane, spada li i ono pod dvoranu ili ne.  

Za odgovor se javila Marijana Pavić koja je odgovorila kako se tu radi o igralištu koje koliko 

je njoj poznato nije u obuhvatu građevinske dozvole sportske dovrane i nije obuhvaćeno 

pravom građenja, ali naravno nitko ne brani da se taj netko pobrine i za to malo igralište uz 

sportsku dvoranu.  

Dalje na ovu temu pitanje je postavio vijećnik Daniel Crvelin koji je pitao koliko će 

vijećnika i zaposlenika imati ta ustanova.  

Odgovor je dala Marijana Pavić te rekla kako je tu riječ o zakonskoj odredbi o broju 

članova upravnog vijeća koja se mora poštovati za razliku od primjerice muzeja ili knjižnice 



gdje je zakonom propisano da ako se radi o ustanovama s manje od 5 zaposlenih da ne moraju 

imati upravno vijeće.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 

(četiri) „suzdržana“ glasa usvojili 

ODLUKU 

o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno „Sportski 

objekti Općine Tisno“ 

 

Točke 9. i 10. prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 

2019.godinu, prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,  

 

  Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine  pojasnio je kako su prije postojale 

razne zaštite zasebno, a sada je sve to objedinjeno u jednu odnosno u civilnu zaštitu te su 

izašli i novi propisi prema kojima smo  napravili sve što se trebalo napraviti, formirali timove 

i stožer  te na tom tragu se djeluje na način edukacije ali sve na bazi dobrovoljnosti, osim 

naravno vatrogastva, GSS-a te Crvenog križa. Nadalje je kazao kako se tim institucijama  

treba davati doprinos, a same članove timova civilne zaštite u ovom trenu je teško organizirati 

jer je sve to volonterski. Naime, iznio je kako svi ti ljudi imaju svoje obaveze i ne mogu doći 

na vježbe i sl.  što jedan sistemski problem civilne zaštite. U ovom trenu najvažnija stvar je u 

tome da dio stožera civilne zaštite funkcionira na način da se na brzinu okupi, sagleda 

problem i organizira se da se neki problem riješi i naravno zadovoljiti zakonsku formu. 

Trenutna prijetnja je korona virus i naš nivo civilne zaštite ima samo slušati i postupati po 

onome što kaže Nacionalni stožer civilne zaštite. 

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je  rekao  kao se do sada Stožer civilne zaštite nije 

sastajao ali zbog moguće nadolazeće krize jako je izvjesno da će se jako brzo sastati.  

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

ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2019.godinu 

 

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

 

GODIŠNJI PLAN 

 razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, 

 

Točka 11. Izvješće općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje 6.-12.mjeseca 

2019.godine,  

Ivan Klarin, načelnik općine je rekao  kako je tu sve vezano uz rad njega kao načelnika 

i svih ostalih općinskih službi, pogotovo upravnih odjela. Što se tiče aktivnosti u tih 

posljednjih 6 mjeseci 2019. godine, naglasio je kako je jedan od većih projekata u tom 

periodu bio povlačenje sredstava za izgradnju dječjeg vrtića u Jezerima i to što se tiče 

povlačenja samih sredstava, raspisivanja javne nabave, sklapanja ugovora i gradnje. Također 

je završena i priprema i nova novelacija projekta sustava odvodnje Pirovac-Tisno,-Jezera i 

Betina -Murter u segmentu da se su se prošli svi projekti zajedno s Vodovodom,te su se 

napravili novi tenderi što je bilo potrebno s obzirom na situaciju da su cijene od 2014. godine, 



kada smo dobili dozvolu,  išle značajno gore. Naglasio je kako je to bio jedan veliki posao 

koji je uglavnom odradio on na razini Hrvatskih voda i Vodovoda, te zajedno sa susjednim 

općinama s kojima se zajedno u ovom projektu. Kazao je dalje  kako je tu bila i aktivnost na 

izradi prostornog plana, prvenstveno na gospodarskoj zoni u Dubravi te novoj trgovačkoj zoni 

i samom križanju između Betine i Murtera  i solarnim elektranama u Dubravi  što je ono za 

što trenutno postoje pisma namjere od investitora i nada se da će se generirati nova radna 

mjesta. U proteklih se nekoliko mjeseci napravila i kompletna evidencija objekata  na 

području Općine Tisno što je radio komunalni odjel Općine Tisno te novu izmjeru vikend 

objekata. Već prošle godine zbog toga došlo je do povećanja sredstava u proračun od 

nekakvih 700 do 800 tisuća kuna, a za ovu godinu predviđa da bi to moglo biti oko milijun 

kuna što se tiče vikendica. Pojasnio je kako jedna trećina od prilike ih uopće nije bila u 

evidenciji,  a više od polovine prijavljenih je plaćalo za manju površinu nego što je ona 

uistinu bila, što je bio  jedan iscrpan posao u tih šest mjeseci te su još su ostale Dubrava i 

Dazlina za odraditi, a Betina, Tisno, Jezera, Prosika i Ivinj su završeni. Što se tiče gradnje i 

komunalne infrastrukture načelnik je rekao kako je bilo toga dosta te spomenuo najvažnije, 

među kojima je završetak gradnje obale Istočne Gomilice koja bi se spojila  s plažom u Vili 

koja je napravljena prije dvije godine i da bude jedna cjelina, a za taj projekt se apliciralo na 

natječaj Ministarstva regionalnog razvoja. U navedenom periodu završeno je i igralište u 

Betini. Na kraju izlaganja načelnik Ivan Klarin rekao je kako se u navedenom razdoblju 

naglasak stavio na prostor što se tiče i prijave bespravnih objekata, gdje i on kao saborski 

zastupnik često koristi mogućnost da postavi pitanje pisano da se dostavi broj prijavljenih 

bespravnih objekata na području Šibensko-Kninske županije po općinama i gradovima, gdje 

se može vidjeti da na primjer od 95 ukupno prijavljenih u prošlog godini, 75 ih je s područja 

Općine Tisno jer se dosta pročešljao teren i prijavilo se dosta toga zajedno sa građevinskom 

inspekcijom i voditeljicom ureda iz Šibenika zbog čega je nakon dugo godina sada zadovoljan 

tom suradnjom jer tu se radi o jednom gorućem problemu koji bi mogao eskalirati što se tiče 

narednog perioda. Kapitala je sve više, turizam je postao djelatnost na koju se odlučuje sve 

veći broj ljudi i prostor svakako treba čuvati i štititi, a pod to se podrazumijeva i prijava 

bespravne gradnje rekao je načelnik Ivan Klarin u svom izlaganju.   

Nakon Izvješća načelnika predsjednik vijeća Petar Jakovčev rekao kako se o izvješću 

načelnika ne glasa već se ono prima na znanje.  

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o davanja prethodne suglasnosti na prijedlog Dodataka broj 1. 

Ugovoru o kupoprodaji nekretnina, 

 

Detalje o ovoj točki dnevnog reda iznio je načelnik Ivan Klarin koji je naveo kako se 

tu radi o odluci koja je donesena na prošloj sjednici vijeća i samo je uključena, a on  nije želio 

potpisati dodatak ugovoru dok ono što se raspravilo na prošloj sjednici ne bude vidljivo kroz 

Ugovor koji će on potpisati stoga predlaže da se ova odluka usvoji.  

Na obrazloženje odluke načelnika za riječ se javila vijećnica Jelena Obratov te rekla 

kako se radi o Odluci na koju je ona upozoravala i zadnji puta.  

Vijećnica Jelena Obratov  je predložila amandman da se u članku 8. točka 8. Ugovora  

doda „Ugovorne strane su suglasne u slučaju ako kupac u roku od jedne godine od dana 

stupanja na snagu pravomoćnog akta o gradnji ne započne gradnju itd.  da se svakako u ovaj 

članak doda da je kupac dužan podnijeti zahtjev za izdavanje akta o gradnji u roku od godine 

dana od donošenja urbanističkog plana uređenja turističke zone.“.  

 



Ponovila je kako je upozorila i zadnji puta da je taj prijedlog koji je bio isključivo 

prijedlog načelnika općine i da je odluka donesena na osnovu njegovog prijedloga, mijenja 

članak  8. točka 8. Ugovora koji je nalagao da se u roku od pet godina započne gradnja na 

Jazini, a kako se to nije dogodilo, prijedlog je išao da se taj rok produži na tri godine od 

donošenja urbanističkog plana,  ali načelnik općine je predložio da to bude u godinu dana od 

izdavanja pravomoćne građevinske dozvole.  

Vijećnica Jelena Obratov ponovno je upozorila da rok od godine dana od dana 

izdavanja pravomoćne građevinske dozvole ne znači ništa jer ničim se nije obvezalo 

investitora da podnese zahtjev za izdavanje te iste dozvole, odnosno ističe, da nigdje ne piše 

da je investitor dužan u određenom roku podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 

već samo piše da nakon izdavanja građevinske dozvole u roku od godine dana treba početi 

graditi, a kada će podnijeti zahtjev za dozvolu to se ne zna.  Naglašava kako na taj način u 

potpunosti ostaje visjeti u zraku termin izgradnje tog turističko-ugostiteljskog kompleksa i 

zato ona predlaže taj amandman tako da investitor mora podnijeti zahtjev za izdavanje 

građevinske dozvole u roku od godine dana od dana donošenja urbanističkog plana uređenja. 

Na taj način bi se osiguralo da će investitor taj zahtjev i podnijeti, a ne ostati visjeti u zraku i 

njemu na volju kada će to napraviti, jer tu je on samo vezan uz rok građevinske dozvole što je 

totalni apsurd. Razlozi, smatra vijećnica Jelena Obratov koji su podnijeti u dopisu, za 

produženja roka apsolutno su neopravdani i različiti od onoga što se u Ugovoru navodi kao 

opravdane razloge za produženje samog roka.  

Nakon riječi vijećnice Jelene Obratov, predsjednik vijeća Petar Jakovčev zaključio je 

kako na točku dnevnog reda 12. odnosno Prijedlog Odluke odavanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Dodatka broj 1. Ugovoru o kupoprodaji nekretnina vijećnica Jelena Obratov ima 

određen amandman te najprije pozvao članove vijeća da glasaju o amandmanu vijećnice 

Jelene Obratov.   

Predsjednik vijeća stavio je na glasanje Amandman kojeg je uputila vijećnica Jelena 

Obratov, koji nije usvojen jer su vijećnici glasali  sa 6 (šest) glasova „za“ i 7 (sedam) glasova  

„protiv“.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 6 

(šest) glasova „protiv“ usvojili 

 

 ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Dodatka broj 1. Ugovoru o 

kupoprodaji nekretnina 

 

Točka 13. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa I. Sporazumu o korištenju 

prostora u zgradi Baganelovice u Jezerima.  

  Ivan Klarin, načelnik općine je  obrazložio  kazavši kako se tu radi o Sporazumu koji 

je sklopljen još 2015. godine između Župe Jezera i Općine Tisno, kada se i počeo uređivati 

prostor Baganelovice. Odlukom Općinskog vijeća iz proračuna prošle godine se uredio i 

gornji kat te zgrade i on se u članku 2. dodaje  da se može koristiti i u pastoralne svrhe.  

Na objašnjenje načelnika nadovezala se Marijana Pavić i rekla kako je Župa dala 

Općini na korištenje donji kat u razmjeru s uloženim sredstvima, međutim,  obzirom da je  na 

prošloj sjednici donesena odluka o financiranju uređenja I kata, a i sam Sporazum o korištenju 

prostora Baganelovice je bio na Općinskom vijeću, zaključeno je da bi i Aneks trebao biti 

vijećnicima predložen odnosno dan na uvid, gdje gornji kat ostaje u posjedu Župe, naravno uz 



uvjet da i on predstavlja jedan javni prostor za održavanje prvenstveno pastoralnih sadržaja, a 

naravno po potrebi i za održavanje kulturnih i drugih društvenih sadržaja.  

Na ovu temu načelnik Ivan Klarin potvrdio je da je upravo takav i trenuto situacija u 

Baganelovici jer dok je na donjem katu vrtić za vrijeme izgradnje novog vrtića, na gornjem 

katu se odvijaju društvene manifestacije, sastanci, folklor itd. 

Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 4 (četiri) 

„suzdržana“ glasa ( utvrđuje se privremena nenazočnost jednog vijećnika) usvojili 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa I. Sporazumu o korištenju prostora u zgradi 

Baganelovice u Jezerima. 

 

Točke 14., 15. i 16. prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje 

ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje,prijedlog Rješenja o 

razrješenju dužnosti ravnateljice javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje,prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove 

Muzej betinske drvene brodogradnje,  
 

Predsjednik vijeća predložio je da se o točkama  14., 15. i 16. dnevnog reda obrazlaže i 

raspravlja zajedno, a glasa posebno što su vijećnici jednoglasno prihvatili.   

Ivan Klarin, načelnik općine javio se za obrazloženje u kojem je rekao kako je 

ravnateljici istekao mandat te da se treba raspisati novi natječaj za ravnatelja odnosno 

ravnateljicu, što uvjetuje razrješenje i imenovanje vršitelja dužnosti, te da se o tim točkama 

treba glasovati odvojeno, a po prijedlogu da se za vršiteljicu dužnosti imenuje dosadašnja 

ravnateljica Kate Šikić-Čubrić. 

Marijana Pavić pojasnila je kako neke ustanove imaju svoje upravno vijeće koje 

donosi ovakve odluke, dok u Statutu Muzeja betinske drvene brodogradnje piše kako takve 

odluke donosi osnivač, pa je s tim razlogom ova odluka stavljena na Općinsko vijeće.  

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

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske 

drvene brodogradnje 

 

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

 

RJEŠENJE 

o razrješenju dužnosti ravnateljice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

 

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

 

RJEŠENJE 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove 

Muzej betinske drvene brodogradnje, 

 

Točka 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna 

Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno,  

 



Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da je Dom za starije osobe Tisno uputio 

zahtjev za davanje suglasnosti na prijedloga Pravilnika o radu kojim se povećavaju 

koeficijenti za obračun plaća za radna mjesta njegovateljice, pomoćnog kuhara/icu, pralju, 

glačaru, čistačicu što bi značio trošak od negdje ukupno 5.000,00 kuna mjesečno za sve 

zaposlenike koji su obuhvaćeni izmjenama, a obzirom da je ovo usklađenje s drugim javnim 

domovima, predlaže da se usvoji ova odluka.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ , 3 

(tri) „suzdržana“ glasa i 2 (dva) glasa „protiv“ (utvrđuje se privremena nenazočnost jednog 

vijećnika) usvojili 

 

ODLUKU 

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

Doma za starije osobe Tisno 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini, 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da je prošle godine sukladno troškovniku 

koji je u prilogu ove odluke bilo odobreno  sufinanciranje sa 100.000,00 kuna i u proračunu 

za ovu godinu se to nastavlja sa 135.000,00 kuna, a ukupan troškovnik iznosi 236.407,76 kn, 

sve za potrebe župe u Betini odnosno samog mjesta Betina. Kazao je kako mora naglasiti da 

što se tiče rješavanja imovinsko pravnih odnosa i kupovine pojedinih parcela to je obavila 

župa tako da se dobio jedan cjeloviti prostor.  

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 6 

(šest) „suzdržanih“ glasova usvojili 

ODLUKU 

o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini, 

 

Točka 19. Zamolba obitelji vatrogasaca stradalih u Kornatskoj tragediji 2007.godine,  

 

Ivan Klarin je obrazložio da su mu niže potpisani čalnovi obitelji vatrogasaca stradalih 

u Kornatskoj tragediji upitili zamolbu da im se odobri trajna naknada, a on sam o tome ne 

može donositi odluku, njegova želja je da oni imaju neku naknadu, ali nije pretjerano 

razmišljao o visini te naknade stoga daje vijeću na raspravu.  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kazao je kako je krajnje neumjesno da vijeće sada 

raspravlja o visini naknade, što smatra strašnim i drži da ovdje nije mjesto gdje bi se o tome 

raspravljalo stoga poziva načelnika općine da najhitnije  održi nekakav sastanak na kojem bi 

se utvrdilo što, kako i koliko naknade. 

Predsjednik vijeća predložio je, a vijećnici su jednoglasno usvojili  

ZAKLJUČAK 

da se točka 19. dnevnog reda 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, Zamolba 

obitelji vatrogasaca stradalih u Kornatskoj tragediji 2007.godine da im se odobri trajna 

naknada, odgađa se za narednu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno te se poziva općinski 

načelnik Općine Tisno da u što skorijem roku održi  sastanak s obiteljima vatrogasaca 

stradalih u Kornatskoj tragediji 2007.godine na kojem će se konkretnije odrediti zahtjev za 



trajnom naknadom, te da prijedlog odluke uputi Općinskom vijeću Općine Tisno na 

odlučivanje 

 

Točka 20. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditelju čije dijete ostvaruje 

pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin 

 

Predsjednik vijeća je naznačio kao se o ovoj točki dnevnog reda odlučuje svake godine 

te nema što posebno za obrazložiti. 

Vijećnica Jelena Obratov je upitala vezano za Mericu Rezdeušek koja nema obje noge 

te joj je ona osobno napisala zahtjev za popravak krova te pita zašto nije došao na dnevni red.  

Ivan Klarin je odgovorio da on može samo obrazložiti odluku koja je na dnevnom 

redu.  

Marijana Pavić je kazala kako su na dopis gđe. Merice Rezdeušek kolege iz 

komunalnog redarstva zatražili te dobili ponudu za sanaciju krova u iznosu od 50.000,00 

kuna, te je pregledom dokumentacije utvrđeno da je ta gospođa samo suvlasnica te kuće i to 

za 1/6 dok se za ostale suvlasnike ne može reći da su socijalna kategorija stanovništva, a 

saznanja smo da postoje i sporovi oko same nekretnine,  te je za sada nekakav prijedlog 

načelnika s kojim će se vjerojatno izaći na slijedeće vijeće da se taj krov pokuša sanirati 

najosnovnije da se spriječi curenje i da može živjeti u toj kući. 

Vijećnik Lovre Crvelin je predložio da se napravi jedna socijalna zgrada sa solarima 

za električnu energiju te da se tamo smjeste svi socijalni slučajevi. 

Vijećnica Jelena Obratov smatra da bi spor koji vodi gđa. Rezdeušek imati pozitivan 

ishod, na što je Marijana Pavić dodala da se u ishod spora ne može ulaziti međutim,  mora se 

postupati na temelju isprava i dokaza koji su nam sada poznati, te je dodala da je neupitno da 

gđi. Rezdeušek treba pomoći kao što joj je Općina i do sada pomagala, što je i sam načelnik 

potvrdio da će se taj krov sanirati da se gđu. Rezdeušek osnovno zaštiti.  

Vijećnica Jelena Obratov je pojasnila da je upravo gđa. Rezdeušek to i tražila.  

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

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova putovanja roditelju čije dijete ostvaruje pravo na uslugu boravka u 

Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin 
 

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

zaključio 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 19:38 sati.   

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                       Predsjednik vijeća:                                    

Marijana Pavić, dipl. iur., pročelnica                                                            Petar Jakovčev 

 

 

 


