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Zapisnik sa 24. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Tisno 

(neverificirani zapisnik) 

     

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je  dana 15.lipnja 2020.godine, 

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

Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno  jedanaest od trinaest vijećnika:  Petar 

Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov,  Andrea Vlaić,  Nevijo Bilan,  Ivana Vlašić, Marin 

Mikin, Zoran Bokan, Mario Vodanov, Daniel Crvelin i Lovre Crvelin.  Vijećnici Velimir 

Reškov i Angelina Jušić najavili su da će kasniti.  

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, Smiljana Kovačev, v.d. 

ravnateljice javne ustanove Dom za starije osobe Tisno, Petra Kranjac, ravnateljica javne 

ustanove Dječji vrtić Spužvica, Silvija Ćurić, ravnateljica javne ustanove Narodna knjižnica i 

čitaonica Tisno, Kate Šikić Čubrić, v.d. ravnateljice javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje, Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno, Ana Mijat, direktorica TZ 

Betina, Filip Henjak direktor TZ Općine Tisno, Nenad Milin, direktor TZ Jezera, 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.  

Na samom početku sjednice, a prije prihvaćanja dnevnog reda, predsjednik vijeća 

Petar Jakovčev preložio je dopunu dnevnog reda točkom 26. prijedlog Odluke o davanju 

prethodne suglasnosti na prijedlog ugovora za najam plovila.  

Predsjednik vijeća stavio je dopunjeni dnevni red na glasanje, a vijećnici su 

jednoglasno usvojili: 

DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno, 

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

2019.godinu, 

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 

2019.godinu,  

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 

2019.godinu,  

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica 

Tisno za 2019.godinu,  

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje,  

7. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2019.godinu  

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD- Tisno za 2019.godinu,  

9. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu,  

10. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu,  

11. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu,  
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12. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno, za 2019.godinu,  

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

01.01.2019.godine do 31.prosinca 2019.godine,  

14. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata iz 2019.godinu u Proračun za 

2020.godinu i Projekcije za 2021.g. i 2022.g.,  

15. Prijedlog  Programa mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza,  

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2019.godinu,  

17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2019.godinu,  

18. Izvješće o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2019.godinu,  

19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019.godinu,  

20. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,  

21. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019.godinu, 

22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja,   

23. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta javne 

ustanove Sportski objekti Općine Tisno,  

24. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Muzej 

betinske drvene brodogradnje, 

25. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice  javne ustanove Muzej betinske 

drvene brodogradnje. 

26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ugovora za najam plovila. 
 

Nakon prihvaćanja dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat. 

Za prvo pitanje na aktualnom satu javila se vijećnica Jelena Obratov s pitanjem zašto 

na dnevnom redu nema najavljene Odluke  o oslobađanju za plaćanje poreza na javne 

površine, s obzirom da je na prošloj sjednici i u medijima rečeno kako će na ovoj sjednici 

Općinskog vijeća ista biti donesena. Drugo pitanje vijećnice Jelene Obratov bilo je vezano za 

pitanje postavljeno na prošloj sjednici Općinskog vijeća vezano za koncesijska odobrenja, 

gdje je odgovor predsjednika vijeća bio da se još uvijek čeka očitovanje ministarstva pa je 

ovog puta pitanje bilo zašto je nekim ljudima izdan kompletan račun za koncesijsko 

odobrenje za štekate, odnosno isporučen račun u cijelosti bez ikakvih izmjena s dospijećem 

plaćanja u roku od 30 dana, a sve to iako se ne zna kakva će biti sezona i nema uputa od 

strane ministarstva. Treće pitanje vijećnice Jelene Obratov bilo je vezano uz nadoknadu 

troškova gospođi Aniti Korajliji za izgradnju rampe za ulazak u more za invalide, koju je 

Odlukom donijelo Općinsko vijeće Općine Tisno 09. rujna 2019.godine, odnosno pitanje je 

bilo zašto gospođi još uvijek sredstva nisu isplaćena odnosno kada će Općina izvršiti svoju 

obavezu.   

Na drugo pitanje vezano uz koncesijska odobrenja za odgovor se javio predsjednik 

vijeća Petar Jakovčev, objasnivši kako od ministarstva još nije stiglo ništa i nikakvih pomaka 

nije bilo od zadnje sjednice te su o tome obaviješteni svi koncesionari koji su bili u 

mogućnosti sami izabrati dali pristupiti ovom roku za podnošenje prijave za koncesijsko 

odobrenje ili ne. Predsjednik vijeća naglasio je kako odgovor daje kao član povjerenstva za 

koncesijska odobrenja. Oni koji su prihvatili postojeće uvjete, bez obzira što se sve malo 

odgodilo i što je dana prilika  da se i dalje jave. Oni koji su prihvatili te uvjete dobili su takve 

račune i sami su ih izabrali. Nisu svi uzeli koncesijska odobrenja i još uvijek ima ljudi koji su 

to odgodili. Ministarstvo se očitovalo još nije te se  na  vijeću odlučilo da unatoč onima koji 
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se još imaju prilike javiti, mogu prihvatiti uvjeti koji su sad u ovom trenutku na snazi, što 

skoro pa i nema veze s Općinom Tisno. Neki koncesionari su takve uvjete prihvatili i dobili 

su takva rješenja. Vijeće će se ove godine sastajati po potrebi zbog navedene krize pa čak ako 

bude potrebno i za svako odobrenje, vijeće stoji na raspolaganju. Tko ga je htio po 

postojećim uvjetima, izabrao ga je i vijeće mu je odobrilo. Svi su obaviješteni, a vijeće za 

koncesijska odobrenja će se trudit svakom izaći u susret maksimalno.  

Što se tiče prvog pitanja vezano za Odluku o oslobađanju za plaćanje poreza na javne 

površine, predsjednik vijeća Petar Jakovčev je rekao kako je navedena odluka već na snazi i 

kako se nitko ne žali, dok je na treće pitanje vezano za naknadu troškova gospođi Aniti 

Korajliji rekao kako nema informacija o tome te ponovio pitanje prisutnima ako tko na njega 

može dati odgovor.  

Ivan Klarin, općinski načelnik je odgovorio kako će vijećnica Jelena Obratov na to 

pitanje dobiti pisani odgovor. 

Vijećnica Jelena Obratov pitala je kako se to misli odgađati koncesijska odobrenja s 

obzirom da se radi uglavnom o štekatima za ugostitelje kojima sezona kreće i nemaju 

vremena odgađati.  

Predsjednik vijeća Petar Jakovčev ponovno je odgovorio da je zbog novonastale 

situacije vijeće za koncesijska odobrenja  spremno ako bude potrebno i dnevno se sastajati i u 

dogovoru su sa predstavnicima Lučke kapetanije i županije. Sjednica će se sazvati odmah u 

koliko se netko javi zainteresiran. Oni koji su prihvatili postojeće uvjete, a obaviješteni su da 

ne moraju i da nikakvih problema nema od strane vijeća za koncesijska odobrenja.  Olakšice 

ministarstva za korištenje pomorskog dobra Općina Tisno dobila nije, kao niti jedna druga 

općina, unatoč tome što su više puta obaviješteni pismeno s naše strane i od strane drugih 

općina.  

Vijećnica Jelena Obratov nadovezala se kako su koncesijska odobrenja isključivo 

prihod Općine i navela primjer kako je Općina Tribunj donijela odluku o oslobađanju u 

iznosu od 50%. 

Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru uvjetovana su s više strana i u samom 

vijeću anlazi se više članova, odnosno predstavnika Lučke kapetanije, predstavnika Županije 

i svi ostali. Nitko ga ne mora koristiti, koncesija na pomorskom dobru prema Republici 

Hrvatskoj i dan danas mora se platiti, osim ako neka Općina neće sama to financirati, što je 

nelegalno. Vijeće za koncesijska odobrenja stoji ljudima na raspolaganju na dnevnoj bazi i 

nitko ne mora platiti ni jedan dan više koncesije nego je potrebno, rekao je Petar Jakovčev 

predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno. 

Vijećnica Jelena Obratov ponovila je svoje pitanje i naglasila kako njeno pitanje nije 

shvaćeno jer u koliko izdan račun i plaćanje je u roku od 30 dana, jer ljudi moraju početi 

raditi, iz čega proizlazi da su ljudi bili primorani platiti ako misle početi raditi ili da počnu 

raditi bez odobrenja, stoga pita postoji li mogućnost za osobe koje su prihvatile sadašnje 

uvjete odgoda za plaćanjem iza ljeta na primjer. 

 Vijećnici Jeleni Obratov predsjednik vijeća Petar Jakovčev odgovorio je kako ju moli 

da ne krivi njegove riječi i još jednom ponovio kako vijeće za koncesijska odobrenja svima 

zainteresiranima stoji na raspolaganju na dnevnoj bazi i kako je to privatni izbor svakog tko 

je prihvatio te uvjete.   

Nakon odgovora predsjednika vijeća, vijećnica Jelena Obratov naglasila je kako je i 

na prošlom i na pretprošlom vijeću na svoja pitanja dobila odgovore kako će primiti pisani 
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odgovor u roku od 30 dana ali na nijedno pitanje odgovor nije dobila i zamolila da to uđe u 

zapisnik. 

Utvrđuje se da je sjednici pristupila vijećnica Angelina Jušić te da je sjednici prisutno 

dvanaest od trinaest vijećnika.  

Ivan Klarin, općinski načelnik odgovorio je kako će sve odgovore na pitanja sa 

prethodne tri sjednice dobiti do sljedeće sjednice.  

Sljedeći se za riječ javio  vijećnik Nevio Bilan koji se obratio vijećnicima i od nekoga 

od njih zatražio odgovor jer kako je naveo, načelnik općine ne daje odgovore na pitanja, a 

osvrnuo se na radove na plažama. Naglasio je kako nije protiv radova ali zapitao je jesu li ti 

radovi u redu. Svi ti radovi se rade na pomorskom dobru pa pita hoće li za godinu dana na 

primjer kada dođe neki novi načelnik, imati problema s time i hoće li netko tužiti općinu jer 

se sve to radi na pomorskom dobru. S obzirom da su to danas aktualne teme na vijestima, 

istaknuo je kako ima strah da po tom pitanju Općina Tisno neće dobro proći.  

Vijećnik Nevio Bilan također je istaknuo kako je primijetio da se ljudi u Jezerima sve 

više svađaju, svađaju se radi vezova, ili radi nečega što je netko rekao. Zar ne bi Općina tome 

trebala stati na kraj ili je to možda politika Općine da se ljudi što više svađaju pitao je 

vijećnik Nevio Bilan. Stajališta je da bi se ljudima trebalo izaći u susret i ljude miriti. Kako je 

naveo, u Općini Tisno je trenutno podijeljeno društvo što nikako nije dobro i ako se društvo 

ne može ujediniti da onda svakako nešto treba mijenjati, a to bi prvo bila vlast u Općini 

Tisno.  

Na pitanje vijećnika Nevija Bilana odgovor je ponudio predsjednik vijeća Petar 

Jakovčev, na što je vijećnik Nevio Bilan ustanovio kako pitanje nije postavljeno njemu i kako 

ne želi odgovor od njega jer je arogantan.  

Predsjednik vijeća Petar Jakovčev ustanovio je kako on htio odgovoriti na to pitanje 

ali u koliko ga vijećnik Nevio Bilan od njega ne želi prihvatiti da onda odgovor neće ni dobiti 

te naglasio da u koliko je on arogantan onda je vijećnik Nevio Bilan u najmanju ruku 

bezobrazan. Za sve zainteresirane vijećnike predsjednik vijeća Petar Jakovčev, objasnio je 

kako sva uređenja na plažama koja ne narušavaju uređenje prostora regulirana Odlukom o 

regulaciji parkovnog i plažnog prostora, sportsko rekreacijskih zona, dok se ne podižu 

nikakvi fiksni objekti ili izvode radovi nekakve zidarije, postoji pravo da se ulaže novac u 

takve opće sadržaje.  Isto tako ako itko misli da je netko podigao kućicu na plaži u Općini 

Tisno, to nije istina. Nikakvih problema po tom pitanju neće biti jer se takve radnje provode 

po odlukama i provode se već godinama. To što netko ne može upravljati gradnjom zidova i 

prizida na plažama to je njihov problem, a ne problem Općine Tisno. Isto tako predsjednik 

vijeća nadovezao se na temu svađe među ljudima i rekao kako to svakako nije tema za ovo 

vijeće. 

Sljedeći se za riječ javio vijećnik Danijel Crvelin i postavio pitanje vezano uz radove 

u Jezerima u ulici Don Antuna Božića gdje radove izvodi Elektra, a s obzirom da je zadnji 

dan izvođenja radova koji stvaraju buku, a radi se ulici koja vodi do plaže Zaratić i koja je u 

ovom trenutku potpuno raskopana i nemoguća za promet pa ga je zanimalo dali je Općina 

kako reagirala da se požuri s tim radovima da oni budu gotovi u što kraćem roku. Drugo 

pitanje vijećnika Danijela Crvelina bilo je upućeno načelniku Ivanu Klarinu, koji je na 

prošlom vijeću obećao da će se na dnevnom redu ovog vijeća naći Odluka o oslobađanju 

poreza na javne površine u Općini Tisno, međutim toga danas na dnevnom redu nema pa 

zašto toga nema i treće pitanje vijećnika Danijela Crvelina je bilo vezano uz zahtjev Anite 

Lauri Korajlija za nadoknadom troškova u iznosu od 50 tisuća kuna za radove na rampi za 
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ulazak u more za invalide. To je Odluka koja je donesena 09. rujna još prošle godine, 

međutim gospođi do danas nisu uplaćena sredstva pa ga je zanimalo zašto ta sredstva još nisu 

uplaćena.  

Načelnik Ivan Klarin odgovorio je da što se tiče ulice Don Antuna Božića u Jezerima, 

da je razgovarao s direktorom Elektre u Šibeniku te su komunalni redari Općine Tisno  

upozorili izvođače radova i  prema dogovoru s direktorom od sutra će kabeli biti položeni te 

bi ta ulica u roku od četiri do pet dana trebala biti zatrpana i asfaltirana. Općina Tisno ove 

godine je pomakla rok te zabrane radova, jer prošle godine ta zabrana je bila od 01.06., dok je 

ove godine od 15.06. Ostvarenje turističke sezone u privatnom smještaju je bilo do 30%, dok 

sada kada gledamo sve je manje od 20%, tako da će se u narednih pet, šest do sedam dana, 

ovisno o tome gdje se nalazi objekt na kojem izvode radovi dozvoljavati produljenje radova. 

Od toga su naravno izuzete opće i društvene građevine kao što je na primjer vrtić u Jezerima, 

ali ipak neće biti grubih građevinskih radova i već se požurilo s izvođenjem takvih radova, ali 

uvijek možemo pričati o unutarnjem uređenju, uređenju fasada. Što se tiče te ulice, od 

direktora Elektre znamo da se radi o njihovim kooperantima koji izvode te radove, a što se 

tiče takvih radova postoje problemi i sa Elektrom i Vodovodom jer na primjer Općina uopće 

nije bila informirana vezano za radove u Domagojevoj ulici u Jezerima. Kazao je kako su ti 

radovi došli preko noći jer to je županijska cesta koja se raskopala preko noći i stavio se 

semafor za regulaciju prometa na što je odmah reagirano kao i za radove u ulici Put Gušća, 

iako ovi što traže mirenje u Jezerima govore da on želi svoje kokoše osvijetliti, pa da su to 

radovi za njegovu štalu. Dodao je kako jedino što mu  nije bilo jasno kod izvođenja tih 

radova je bilo zašto toliko duboku išao taj ormar, jer građevna zona završava puno prije toga, 

te kod takvih situacija jednostavno ne možemo doći do pravovaljanog odgovora, dok je s 

Vodovodom situacija još gora. Vodovod je na pet, šest mjesto kopao u Općini, nisu 

asfaltirali, spojili su ljude, ljudi vrše pritisak na nas kad mi od njih tražimo određene uvjete, a 

svi žele da im se spoje nove kuće na struju i vodu i onda se događa to da oni započnu raditi i 

ne završe te se na kraju događa to da ulazimo u turističku sezonu, a radovi nisu gotovi. 

Općina je danas bila u situaciji da ispiše prekršajne naloge za Vodovod i Elektru, a sve to jer 

oni ne poštuju ništa, a do sada je već naplaćen prekršajni nalog na sudu od Vodovoda, a  sada 

ih je išlo nekoliko. Kazao je dalje kako ne voli  to raditi jer s Vodovodom Općina surađuje  

gotovo svakodnevno ali jednostavno je prisiljena i to  više prema firmama koje rade za njih 

kako bi im se  pokazao nekakav red, jer ljudi na kraju optužuju Općinu zašto nešto nije 

asfaltirala kao na primjer  slučaj  u ulici Don Ante Božića, u kojoj će se radovi završiti kroz 

koji dan ali će se na asfalt čekati sigurno još 20 dana, odnosno dok ponovno Općina ne 

pošalje kazne  rekao je načelnik Ivan Klarin. 

Načelnik Općine Tisno Ivan Klarin odgovorio je i na pitanje vezano za porez na javne 

površine rekavši kako Općina Tisno kao što je već i ranije rekao porez na javne površine neće 

naplatiti ove godine, samo se mora naći modalitet. Porez na javne površine je vezan uz 

Odluku o porezima i on se kao i svaki porez može odgoditi tek za 2021. godinu. Također 

načelnik Ivan Klarin naglasio je kako je on osobno poslao dopis Ministarstvu financija, kao i 

ostali kolege što je vidljivo kroz Udrugu općina i gradova. Formalno pravno Općina je u 

situaciji da kada bi se sada donijela odluka, trebala bi biti donijeta da se oslobađa od poreza 

za 2021. godinu jer ne može se donijeti retroaktivno odnosno ne može se donijeti odluka za 

ovu 2020. godinu. Ako se ne nađe taj pravni modalitet, onda će se tražiti način ili preko 

potpora ili će se izdati rješenja pa će vijeće potvrđivati. Uglavnom tu je sada nastao jedan 

pravni vakum odnosno praznina, međutim može se reći bilo kome tko pita za Porez na javne 
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površine i tu se mora naglasiti da Općina Tisno jedina koja će to provesti, odnosno on kao 

načelnik će to predložiti, a nada se da će vijećnici onda to i podržati. Sve ostale Općine u 

našem okruženju najniže što su spustile porez je 50%. Neki su krenuli idejom da neće za 3 i 4 

mjesec pa hoće za 7 i 8 i na kraju kada se sve zbroji dođe se najviše do 50%, a neki apsolutno 

nisu dirali ništa. Načelnik je najavio oslobađanje od poreza na javne površine i naveo kako 

ima gradova i općina s kojima je redovno u kontaktu, a koji će isto osloboditi od plaćanja tog 

poreza, ali zbog navedenog razloga mora se čekati odgovor Ministarstva ili će se na kraju ići 

kroz potpore. Pojasnio je kako uglavnom ugostitelji za 2020. godinu neće plaćati porez na 

javne površine u Općini Tisno, dok će formalna odluka još pričekati do sljedećeg saziva 

vijeća kad ono bude, a ako ne uspijemo Općina jednostavno neće fakturirati porez na javne 

površine. Izdat će se rješenja ali se neće fakturirati porez, a tu se  radi o gubitku Općine od 

nekakvih 800 do 900 tisuća kuna, što je rečeno i na prošloj sjednici.  Ivan Klarin, načelnik 

općine također smatra da je to pogođena odluka i svaki put bi se izvlačili neki segmenti kao i 

situacija sa građevinarima jer im je bilo onemogućeno iz razloga da uspiju uhvatiti onih 

mjesec dana koje su izgubili. Na kraju sve su to radna mjesta, gdje se ulijeva porez na 

dohodak kojeg na žalost u protekla tri mjeseca nije bilo.  

Što se tiče trećeg pitanja vezano uz nadoknadu troškova gospođi Aniti Lauri Korajlija, 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da dokumentacija i račun vezano za te radove, s 

obzirom da Općina nije bila u direktnom kontaktu s izvođačem radova je donesena nešto prije 

korone te kazao kako se obzirom na situaciju koja je bila, taj zahtjev mora još nadopuniti te 

se nada kako će do kraja 6. mjeseca to biti isplaćeno. Naglasio je  da se tu ne radi samo o 

jednoj osobi i to nije privatna rampa, već se izričito tražilo da to bude označena rampa za 

invalide koji se na tom dijelu žele spuštati u more. Kazao je kako obaveza postoji i obaveza 

će biti izvršena kako sada stvari stoje do kraja 6. mjeseca po računu, a još se mora nadopuniti 

dokumentacija jer je taj zahtjev došao nepotpun, a zna se da ako se sada napravi nekakva 

greška da se onda nakon koju godinu po tome dosta cjepidlači rekao je  Ivan Klarin, načelnik 

općine.  

Sljedeći se za riječ javio vijećnik Lovre Crvelin ustvrdivši kako je problem s plažama 

i ekološki, jer ako postoje sve dozvole, kako onda ljudi koji se bave ekologijom tvrde da to 

nije ekološki prihvatljivo, što je veliki problem, međutim drži da tu još postoji i problem 

estetike i samog osjećaja za prostor. Pojasnio je kako se generičke šljunčane plaže mogu bilo 

gdje naći, a naša hrvatska obala je specifična po tome što ima različite vrste plaža i ulaza u 

more, tako da treba kod uređenja plaža razmišljati i o tome. Sve sreća pa je spriječeno da se u 

Betini sve naspe do Plitke vale i da bude sve isto generičko. Isto tako vijećnik Lovre Crvelin 

skrenuo je pažnju na poplavu nastalu na Rudini u Tisnom, ali ne na poplavu od mora ili kiše 

već na poplavu fekalija. Naglasio je kako ga je zapahnuo miris fekalija na putu između 

Tisnog i Betine pa ga je zanimalo do kuda je došao projekt aglomeracije odnosno kada će se 

napraviti kanalizacija i da li postoji nekakvo rješenje da ne smrdi na određenim dijelovima 

otoka gdje se te fekalije bacaju i da li je to uopće legalno.  

Za odgovor na pitanje vezano uz generičke šljunčane plaže javio je predsjednik vijeća 

Petar Jakovčev kazavši kako nikakve zabrane nema vezano uz nasipanje plaža prema Plitkoj 

vali osim što je došlo do zastoja zbog korona virusa i punjenja proračuna i to je jedini 

problem s tim projektom. Predsjednik vijeća zamolio je vijećnika Lovru Crvelina da na tom 

potezu dođe pogledati nakaradne gadarije koje tamo još čekaju da ih se sruši, a onda na 

svakoj nakaradnoj gadariji neka prebroji ilegalne kanalizacijske cijevi za generičke šljunčane 

plaže i kada sve to vidi i sve to zbroji, onda neka dođe na vijeće i neka ponovno postavi to 
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pitanje. Osvrnuo se da  kada netko radi nešto ilegalno i ispumpava fekalije u more 

danonoćno, uzurpira to pomorsko dobro i to sve skupa nije problem, ali kada se radi 

generička šljunčana plaža onda je to ogroman problem. Smatra da je vijećnik Lovre Crvelin 

ovakvim navodima,  branitelj privatnih izgrađivača privezišta i pumpača fekalija, a on sam 

protiv njih. 

Nakon odgovora predsjednika vijeća Petra Jakovčeva, vijećnik Lovre Crvelin zamolio 

je da u zapisnik uđe da on nikada nije branio takvo nešto i zamolio da ga se za takvo nešto ne 

optužuje jer on to nije rekao i zamolio da se njegove riječi ne izvrću jer to nije fer. 

Dalje se za odgovor na temu plaža javio Ivan Klarin, načelnik općine, rekavši kako 

kod svake izrade plaže procedura je ista ili treba studiju utjecaja na okoliš ili ne treba. Općina 

Tisno je svaki puta za takve projekte tražila treba li takva studija biti provedena, a tu je i 

pročelnik upravnog odjela koji to može potvrditi i koji zna koliko to traje i koji je to 

postupak.  

Na pitanje vezano uz fekalije na Rudini Ivan Klarin, načelnik je naglasio kako je to 

jedno stvarno ozbiljno pitanje koje se tiče aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera, te dodao kako 

je  pročelnica Marijana Pavić je napravila sve potrebno što se tiče rješavanja vlasničkih  

odnosa: pojasnio je kako je Općina Tisno otkupila neka zemljišta koja su bila potrebna za 

kolektor u iznosu oko 4,5 milijuna kuna, možda čak nešto malo više, ucrtala ulice, izvlastila 

zemljišta, dodao dalje kako su napravljene su studije, novi troškovnici odnosno sve što je bilo 

potrebno. Kazao je kako je zadnji sastanak bio u Zagrebu prije početka proglašenja 

pandemije na kojem je dogovoreno da će se raspisati najprije javna nabava za Betinu i 

Murter, gdje je bio problem koji se riješen, a od tada novih informacija Općina nema.  Dakle 

Vodovod i odvodnja trebaju raspisati javnu nabavu za koju trebaju odobrenje ministarstva 

nadležnog za to, što znači da Općina više trenutno apsolutno  ne možemo utjecati na daljnji 

razvoj projekata jer sve što je bilo potrebno Općina je napravila odnosno  brojne milijune je  

Općina proteklih sedam, osam godina uložila u taj projekt, u izvlaštenja, u ucrtavanja. 

Naglasio je kako niti jedna ulica ili riva nije bila ucrtana kao vlasništvo Općine Tisno, a sad 

su sve upisane, što je sve  prošlo zahvaljujući tom projektu i sada ne preostaje ništa nego 

čekati. Smatra da su sada vjerojatno nastale neke stvari kao što primjerice Općina ima sada 

problem s vrtićem u Jezerima, gdje nas sada Agencija  koja nam je to i odobrila ne prati i sve 

se to slama preko naših leđa, Općina svojom likvidnosti plaća izvođače, s obzirom da 

Agencija zbog nacionalne komponente od 15% ne može pratiti Općinu,  a mi ne možemo 

zaustaviti radove jer bi došli u penalizaciju. Drži kako sigurno Vodovod i odvodnja za sve 

treba odobrenje nadležnog ministarstva, te dodao da jedini projekt aglomeracije koji je 

završen u vrijeme korone je projekt u Šibeniku, koji je započeo prije naših projekata te smo 

bili na više sastanaka  gdje je bilo rečeno da je sljedeći projekt Murter-Betina i Pirovac-

Tisno-Jezera.  Naglasio je da s obzirom da je sve spremno i napravljen je novi troškovnik, po 

nekim saznanjima do kraja godine nada se da će biti raspisan natječaj za izvođenje radova jer 

više nikakve zapreke nema. Općina nema više  što za napraviti jer sve već napravila u 

proteklih sedam godina, od plaćanja projektne dokumentacije, do kupovine zemljišta pa do 

izvlaštenja tih zemljišta. 

Sljedeći na aktualnom satu se za pitanje javio vijećnik Zoran Bokan koji je pitao 

predsjednika vijeća koliko je on svojih sredstava uložio ili projektirao u izgradnju plaža u 

Betini s obzirom da ih navodi kao svoje projekte. 

Predsjednik vijeća Petar Jakovčev je odgovorio da svojih sredstava nije uložio ništa 

niti projektirao jer je on po struci nešto drugo te dalje kazao da su svi projekti Općine Tisno 



8 

 

bili su javni, objavljeni, prezentirani, a to što gospodin Bokan nema nikakvog utjecaja u 

Betini to je isključivo njegov problem. Jedino je važno da su svi projekti bili javni, 

prezentirani, opće prihvaćeni na sveopće zadovoljstvo. Općina Tisno ih je financirala, a to što 

gospodin Bokan u Betini nema glavnu riječ, već on, može samo poručiti da pobjedi na 

izborima pa će onda moći voditi glavnu riječ.  

Vijećnik Zoran Bokan odgovorio je predsjedniku vijeća Petru Jakovčevu kako se taj 

projekt mogao puno bolje napraviti da se slušalo domaće ljude i da se svakih 200 metara 

samo kopira i ponavlja jedna trasa, ali dalje se to neće moći raditi jer se teren bitno uzdiže.  

Vijećniku Zoranu Bokanu odgovorio je predsjednik vijeća Petar Jakovčev kazavši 

kako se ogroman trud uložio u projekt kako bi se samo jedna vrulja sačuvala, a da bi se 

nastavilo dalje raditi i da bi ona i dalje tekla, ali to je nešto o čemu gospodin Bokan ne zna 

apsolutno ništa.  

Aktualni sat se nastavio pitanjem vijećnika Maria Vodanova, a bilo je vezano uz 

stanje na Prosici koja je puna smeća, a  sastavni je dio naše Općine koji je jako zapušten iako 

se ljudi tamo odalaze i kupati. Drugo pitanje bilo da li se razmatra smanjenje iznosa naplate 

komunalne naknade za poduzetnike zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom 

koronavirusa.  

Za odgovor na pitanje vijećnika Maria Vodanova javio se načelnik Ivan Klarin, 

načelnik općine i rekao da što se tiče Prosike da se svake godine organizira akcija 

prikupljanja otpada, a smeće se prikuplja redovno te dodao kako je tu prisutna i direktorica 

JKP Ježinac  koja  čula pitanje pa neka svakako pošalje svoju ekipu da provjere što se tamo 

dogodilo.  

Direktorica JKP Ježinac Sandra Perina rekla je kako su već bili na Prosici i da 

situacija kad su bili nije bila toliko alarmantna jer da nije bilo smeća van kanti, a svi na 

Prosici imaju svoje kante te dalje rekla  sada se nitko nije javio da postoji nekakav problem 

što se tiče smeća, a ako postoji mogu i komunalni redari izaći na teren i napraviti prijavu ako 

postoji nekakva situacija. 

Na ovu temu svoj odgovor je nadopunio Ivan Klarin, načelnik općine kazavši kako je 

veliki problem za vrijeme turističke sezone što tamo postoji odmorište na kojem ljudi znaju u 

prolazu  zaustaviti se i svoje smeće izbaciti, ali da je to nešto što Općina pokušava konstantno 

pratiti. Pojasnio je kako je Prosika je malo dislocirana ali ne može se složiti s time da se zbog 

toga zapušta. Daleko od tog da je stanje tamo  idealno ali nije ni na nekim  drugim lokacijama 

na otoku gdje isto postoje divlja odlagališta jer ljudi jednostavno  ne žele nazvati kamion 

Ježinca da im odveze stvari iako je to za prvi puta besplatno te dodao da takvih problem ima  

i u Lovšćima i na Gračini i na Jazini i kod Sportske dvorane u Tisnom te u Jezerima Put 

Koromašne Luke, koje su  lokacije za koje se zna da su kritične i tu se hvataju krivci za  

bačeno smeće.  Smatra da bi imena tih ljudi trebalo javno objaviti i staviti na stup srama, to 

ipak neće napraviti, ali zato su ti isti ljudi dobili prekršajne naloge. 

Na drugo pitanje vijećnika Maria Vodanova vezano uz komunalnu naknadu, načelnik 

Ivan Klarin rekao je da što se tiče  komunalne naknade za poduzetnike, komunalna naknada 

je bila ukinuta u periodu od tri mjeseca, što se tiče ugostitelja ona neće biti fakturirana, a što 

se tiče daljnjeg ukidanja komunalne naknade odnosno smanjenja to svakako ne.  

Na odgovor načelnika Općine Tisno nadovezala se ravnateljica JKP Ježinac  d.o.o. 

vezano uz račune za smeće i rekla kako je JKP Ježinac d.o.o. za vrijeme trajanja postroženih 

mjera vezanih uz pandemiju i na području karantene cijelo vrijeme prikupljao otpad te je 

trošak odvoza je ostao isti. S druge strane kazala je kako je Ježinac d.o.o. kao trgovačko 
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društvo koje se financira iz svojih prihoda nije obuhvaćen nijednom mjerom države, dakle 

sredstva od nikud nisu predviđena za njihov opstanak, dok su svi drugi poduzetnici mogli 

dobiti nekakva sredstva, a s treće strane ona kao direktor nije u mogućnosti donositi izmjene 

u cjeniku koji je donesen sukladno zakonskim odredbama gdje jasno i decidirano piše što on 

treba uključivati i kao zadnje nije postojao nikakav pritisak prema Ježincu tako da bi se 

ikakva inicijativa podnosila.  

Za kraj aktualnog sata vijećnik Zoran Bokan podsjetio je Ivana Klarina, načelnika 

općine da sada ne mora podnositi pisani odgovor vijećnici Jeleni Obratov s obzirom da je isti 

odgovor na isto pitanje dao vijećniku Danijelu Crvelinu.  

Predsjednik vijeća zaključio je aktualni sat. 

Nakon zaključenog aktualnog sata vijećnici su prešli na raspravu i odlučivanje o 

točkama dnevnog reda. 

 

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,  

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa  deset  (10) glasova 

„za“ i 2 (dva) „suzdržana“ glasa usvojili 

ODLUKU 

o verifikaciji zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno 

 

Točka 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za 

2019.godinu, 

Obrazloženje točke dnevnog dala je Sandra Perina, direktorica  Ježinaca d.o.o.  

rekavši kako  je Ježinac d.o.o.  2019. godinu završilo sa 455.864,00 kn dobiti, dakle neto 

dobiti odnosno nakon što je plaćen porez na dobit dok je sve ostalo je u bilješkama koje su 

vijećnici dobili te  je dostupna za pitanja. 

S pitanjem se javila vijećnica Jelena Obratov s pitanjem vezanim uz kratkoročna  

potraživanja u iznosu od 2,7 milijuna kuna pa ju je zanimalo koliki udio u tome su dužnici, a 

koliki Općina. 

Sandra Perina, direktorica je  odgovorila je kako je dug Općine oko 700.000,00 do 

800.000,00   kuna. 

Utvrđuje se kako je sjednici pristupio vijećnik Velimir Reškov te je na sjednici 

prisutno trinaest od trinaest vijećnika.   

Ivan Klarin, načelnik općine nadovezao se na odgovor direktorice Ježinca d.o.o. 

kazavši kako se ta sredstva neće prebaciti nikad iz razloga što će se dobit Ježinca d.o.o. 

prebaciti u općinski proračun.  

Vijećnica Jelena Obratov na odgovor načelnika kratko je komentirala kako je više 

ništa ne čudi pa ni to  da se jednom vijećniku ne daje odgovor, a drugom na isto pitanje daje, 

pa onda ju ne čudi ni to da umjesto direktorice Ježinca d.o.o. vezano uz pitanje u Ježincu 

d.o.o. odgovor daje načelnik općine, odnosno da neke stvari direktorica tog poduzeća ne zna, 

te je utvrdila da je to  klasično ponašanje načelnika.  

S obzirom da nije bilo više pitanja vezanih uz točku 2. dnevnog reda, predsjednik 

vijeća stavio je na glasanje,  a vijećnici su  10 (deset) glasova „za“ i 3 (tri) „suzdržana“ glasa, 

usvojili 
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ZAKLJUČAK 

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

 za komunalne djelatnosti, Tisno, za 2019.godinu 
 

Točka 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 

2019.godinu 

Obrazloženje točke 3. dnevnog reda dala je ravnateljica dječjeg vrtića Spužvica Petra 

Kranjac kazavši kako su vijećnici dobili materijale s izvješćem i da je u slučaju vrtića 

situacija malo drugačija jer postoji proračunska i pedagoška godina ali ako nekome  nešto iz 

izvješća nije jasno da je otvorena za pitanja.  

Pitanja vezanih uz ovu točku dnevnog reda nije bilo te ju je predsjednik vijeća stavio 

na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili, 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

ustanove Dječji vrtić „Spužvica“,  za 2019.godinu 

 

Točka 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 

2019.godinu,  

  Obrazloženje točke 4. dnevnog reda dala je v.d. ravnateljice, Smiljana Kovačev,  

rekavši kako su ukupni prihodi poslovanja ostvareni  u iznosu  od 1.876.317,00 kn, ukupni 

rashodi u iznosu od 1.851.112,00 kn, što ukupno s ostvarenim rashodima za nefinancijsku 

imovinu u iznosi od 11.000,00 kn daje ukupan rezultat od osostvarenih rashoda za 2019. 

godinu u iznosu od 1.862.233,00 kn. dalje je kazala kako je  2019. godini ostvaren  višak 

prihoda u iznosu od 14.084,00 kn, preneseni višak iz poslovanja iz prethodnog razdoblja u 

iznosu od 2.028,00 kn, što na kraju čini ukupan višak prihoda od 16.112,00 kn. 

Za pitanje na ovu točku dnevnog reda javila se vijećnica Jelena Obratov s pitanjem 

kako u obrazloženju stoji da je ustanova sa datumom 31.12. bila popunjena sa 18 korisnika, a 

dolje u tablici piše 19 korisnika.  Ravnateljica je dala odgovor kako Dom za starije osobe 

Tisno pruža usluge i poludnevnog boravka,  a razlika je nastala jer se u tablicu uključuje i 

jedan vanjski korisnik s poludnevnim boravkom. 

Vijećnik Nevio Bilan pitao je ravnateljicu koliko je zadovoljna situacijom u ustanovi 

Dom za starije osobe Tisno i kakvo je njeno mišljenje treba li nešto još popraviti, odnosno je 

li sve u redu ili ima nešto što i njoj ne odgovara. 

Smiljana Kovačev, v.d. ravnateljice je odgovorila kako je ona kao voditelj ustanove 

zadovoljna, ali da to pitanje treba postaviti i korisnicima, te ako vijećnik Nevio Bilan ima 

nekih saznanja neka ih slobodno iznese. Kazala je kako postoji dobar kontakt s Općinom, s 

obiteljima i korisnici su koliko ona može čuti i vidjeti zadovoljni, a tako i djelatnici. 

Ivan Klarin, načelnik općine nadovezao se na odgovor ravnateljice i rekao kako je 

Općina Tisno jedina općina u Hrvatskoj koja ima u svom vlasništvu Dom za starije osobe. 

Vijećnik Nevio Bilan pitao je ravnateljicu, s obzirom da je ona stručna osoba, smatra 

li da je tamo malo prostora za starije osobe i da li bi bilo bolje da je Dom na nekom drugom 

mjestu. Smiljana Kovačev je odgovorila kako smatra da ima dovoljno mjesta, a korisnici 

Doma su i onako ili nepokretne ili teško pokretne osobe za koje ima dovoljno mjesta  za 
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prošetati se oko Doma, što se tiče pozicije, da bi bilo bolje da je Dom uz neku šumu to 

svakako. 

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

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

javne ustanove Dom za starije osobe „Tisno“, za 2019.godinu 

 

Točka 5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica 

Tisno za 2019.godinu 

Obrazloženje na ovo točku dnevnog reda iznijela je Silvija Ćurić, ravnateljica 

ustanove Narodna knižnica i čitaonica Tisno, kazavši kako je iza njih jako uspješna godina 

kako financijski tako i poslovno iako ovo  financijski nekima može zvučati čudno jer jako 

malo profita ostvaruju obzirom da članarinu plaćaju samo zaposleni, a svi ostali imaju 

besplatano članstvo. U 2019.godini je tako knjižnica imala prihoda u iznosu od 18.000,00 kn 

te dodala da je u stvari jako puno za tako malu knjižnicu, osim toga od Ministarstva kulture i 

Šibensko-kninske županije dobili su za sve natječaje na koje su se prijavili 48.000,00 kn na 

što su jako ponosni i iz čaga su financirali mnoge projekte. Istaknula je kako se Knjižnica  

proširila pa i van prostora Hrvatske, kada se organizirao se i jedan veliki međunarodni skup 

knjižničara, za što je Knjižnica bila nominirana za Knjižnicu godine od strane struke.  

Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio na 

glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“  i 2 (dva) „suzdržana“ glasa usvojili  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća 

javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2019.godinu 
 

 Točka 6.  Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje,  

Predsjednik vijeća uoči rasprave o točki 6. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne 

ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje dnevnog reda predložio je vijećnicima da 

zajedno s ovom točkom rasprave i točku 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Ugovora o najmu plovila, jer se ista tiče ustanove Muzej betinske drvene 

brodogradnje što su vijećnici jednoglasno prihvatili.  

Kate Šikić Čubrić  v.d. ravnateljice ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

dala je objašnjenje za ove dvije točke dnevnog reda, kazavši kako se što se tiče Muzeja u 

prošloj godini dogodilo dosta dobrih stvari, otvoren je Muzej na otvorenom, održao se Forum 

pomorskih muzeja mediterana, tiskan je vodič kroz stalni postav i dobivena je nagrada vijeća 

Europske zajednice za edukaciju i podizanje svijesti Europa nostra, nadalje u  izvješću su 

prikazane brojke i gdje se vidi rast u prihodima na 189.000,00 kn, a bilo je nešto više i 

pomoći.  

Vezano uz točku 26. Kate Šikić Čubrić dala je objašnjenje kako se tu radi o 

raspisanom natječaju LAGUR-a za financiranje obnove pomorske baštine te je Muzej našao 

jedan brod iz 1921.godine dakle stogodišnja gajeta stare gradnje, stoga  bi se ispunila 
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dokumentacija za prijavu na natječaj potrebno je imati ugovor o vlasništvu i najmu plovila, 

budući da se taj brod ne može kupiti napravio bi se ugovor o najmu te dodala da kao što je 

vidljivo u priloženim materijalima taj ugovor o najmu je važeći isključivo samo ako se prođe 

na natječaju te se dobiju sredstva.  

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2019.godinu  
 

Točka 7. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2019.godinu  

Obrazloženje na točku 7. dnevnog reda Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno 

za 2019.g. dao je predsjednik Savjeta mladih Marko Jović rekavši kako je Savjet mladih 

Općine Tisno prema materijalima koji su predani i iz kojih se može vidjeti imao 

konstituirajuću sjednicu u veljači 2019.godine i nakon toga održao četiri redovne sjednice 

Savjeta mladih te redovne sastanke sa predstavnicima uprave i samouprave kao osnivačima 

Savjeta mladih. Dalje je kazao kako je uz to održan i program predviđen za rad Programa iz 

2019.godine što između ostalog uključuje i edukativna predavanja organizirana u osnovnoj 

školi Vjekoslava Kaleba, međunarodna sudjelovanja na sastancima  kao i organizaciju 

međunarodne konferencije u radu sa mladima održanoj u Betini u lipnju prošle godine. 

Također se sudjelovalo se i u  nekim drugim projektima kao što je Međunarodni dan mladih u 

suradnji sa Narodnom knjižnicom i čitaonicom Tisno. 

Pitanja na obrazloženje ove točke dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća 

stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2019.godinu 

 

Točka 8. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD- Tisno za 2019.godinu 

Obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda dao je  Zvonimir Čorkalo, predsjednik 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno, te kazao da kao što se vidi iz priloženih materijala 

prihod od Općine Tisno je bio 466.300,00 kn, dalje od Vatrogasne zajednice je dobivena  

subvencija za pola plaće sezonaca, vlastiti prihodi su vezani uz ugovore s kampovima, 

sufinanciranje Nacionalnog parka Kornati je također uređeno ugovorom, s obzirom da se dva 

mjeseca obavljalo dežurstvo te donacije od raznih udruga te se na kaju skoro sve potrošilo, 

ostalo 4.975,30 kn. 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  DVD- a Tisno za 2019.godinu 

 

Točka 9. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu 

Ana Mijat direktorica TZ mjesta Betina je kazala kako u 2019.godini Turistička 

zajenica mjesta Betina je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 1.111.404,50 kn od toga od 
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boravišne pristojbe 1.046.506,24 kn, a transfer koji ide Općini Tisno je iznosio 213.164,87 

kn, koji se kompenzirao na prethodnoj sjednici.  

Za raspravu na ovu temu javila se vijećnica Jelena Obratov s pitanjem kako Turistička 

zajednica mjesta Betina prolazi kroz ovu novonastalu korona krizu u financijskom smislu i 

kakva je situacija s manifestacijama. 

 Ana Mijat, direktorica Turističke zajednice mjesta Betina odgovorila je kako nije bilo 

dodatnih zaduživanja, te kako je baš pred korona krizu isplaćen prethodni kredit i kako se 

nada da se neće morati dalje zaduživati, što se tiče manifestacija, u planu je i dalje bogat 

program  za sezonu, malo financijski skromniji nego prethodnih godina ali da cijelo ljeto 

bude ispunjeno.  

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća TZ mjesta Betina 

o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu 

 

Točka 10. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu 

 

Nenad Milin, direktor TZ mjesta Jezera kazao je kako je ta turistička zajednica za 

2019.godinu ostvarila ukupno prihoda 881.160,78 kn od naplaćene boravišne pristojbe, 

transfer Općini Tisno je 302.688,17 kn, s time da su to sve računi od manifestacija i svega što 

se radilo za poboljšanje uvjeta turista, turističke infrastrukture i svega ostaloga, što se 

kompenziralo, s time da se direktno uplatilo općini 25.000,00 kn, stoga što se tiče duga prema 

Općini bi trebalo biti sve na nuli. Dalje je naglasio da je Turistička zajednica zadovoljna s 

time da je prihod bio oko 3.5% više od očekivanog za tu godinu, a kako će biti ove godine to 

ćemo još vidjeti te smatra da će ih spasiti kamperi i nautika.  

Vijećnica Jelena Obratov postavila je isto pitanje i direktoru Turističke zajednice 

mjesta Jezera, odnosno  kako Turistička zajednica mjesta Jezera prolazi kroz ovu novonastalu 

korona krizu u financijskom smislu i kakva je situacija s manifestacijama. 

Nenad Milin, direktor odgovorio je kako su za ovaj mjesec uspjeli izvući plaće za 

radnike i održavanje hladnog pogona, a kako će biti dalje ne znaju ni sami. Kazao je kako se 

kredit trebao dobiti kao i svi pod nekim uvjetima koje ni Ministarstvo ne zna te dodao kako 

su ostalom turističke zajednice osnovane prije općina tako da općine nisu bile osnivači 

turističkih zajednica, samo u nekim iznimnim situacijama i to na kontinentu gdje turističke 

zajenice nisu postojale. Stoga ističe kako je to razlog da Općina ne može biti jamac za kredit 

preko HBOR-a, stoga se sada se traže neka druga rješenja, a ako će to ispasti još se ne zna. 

Smatra da bi najbolje bi bilo da turista još malo bude pa da se preživi ova sezona. Što se tiče 

manifestacija načelnik je baš po tom pitanju nedavno sazvao sastanak na koji su se odazvale i 

udruge i svi će raditi na tome, a koliko će biti sredstava toliko će se napraviti.  

Slijedeći se  javio vijećnik Nevijo Bilan s pitanjem vezano u Dom u Jezerima i postoji 

li ikakva mogućnost  na primjer za održavanje manifestacija u Domu, jer smatra zašto plaćati 

šator za maškare kada se to može napraviti u Domu pa pita postoji li kakav plan za uređenje 

tog Doma unatoč ovoj korona krizi. 

 Nenad Milin je odgovorio kako je TZ ušao u jedan plan financija koji ide preko 

Europske zajednice kao Turistička zajednica gdje smo se mogli kao vlasnici tog Doma 

kandidirati, te je plan predan i čeka se koliko će se sredstava dobiti, a samo za taj projekt se 
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potrošlo 300.000 kuna, tako da se nada da će to proći barem djelomično. Kazao je kako je do 

sada Turistička zajednica Jezera u taj vrlo trošni Dom uložila oko milijun kuna što se tiče 

novog krova i betonskih deka jer to je bio stari Dom sa drvenarijom, a da li ćemo imati 

partnere u  Općini to će, s obzirom da je situacija svugdje teška, to još vidjeti odnosno, da li 

će Turističke zajednice biti i dalje vlasnici nekretnina i tko će biti čiji vlasnik to se više ne 

zna, turističke zajednice su imale sredstva koja su mogle usmjeravati i na takve stvari, 

međutim, sada od 01.01. po novom zakonu daju gradu Zagrebu 20%, županiji 15%, 30% daju 

Općini iz prijelaznog računa tako da Turističoj zajednici ostaje samo za hladni pogon i 

eventualno plaće, što znači da mogu raditi kao informativni i promidžbeni centri.  

Još jedno pitanje  direktoru Nenadu Milinu uputio je vijećnik Nevio Bilan, a pitanje je bilo 

vezano uz vlasništvo nekretnina Turističkih zajednica, a s obzirom da bi se prema nekim 

naznakama neke Općine moge gasiti, pa što ako se na primjer Općina Tisno ugasi i to za 

primjer postane vlasništvo Općine Vodice pa pita da li se slaže da to ostane u vlasništvu 

turističke zajednice.  

Nenad Milin je odgovorio kako on nije predsjednik Turističke zajednice već samo 

djelatnik te prema tome ne može ni dati takav odgovor, on je kao direktor mišljenja  da to 

treba ostati u Jezerima i žao mu je što mjesni odbori koji su trebali biti pandan u mjestima 

kao Jezera i Betina to više nisu kako  je to postojalo u 90-im i ranim 2000-tim,  ali danas na 

žalost više ne.  

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća TZ mjesta Jezera 

o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu 

 

Točka 11. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu 

 

Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno je obrazložio da u 2019.godini Turistička 

zajednica Općine Tisno ostvarila je naplaćene boravišne pristojbe u  iznosu od 1.051.899,79 

kn, prema planu potrošeno je 19,9% na bruto plaće, najviše na manifestacije, ukupan prihod 

je bio 1.550.000,00 kn, a transfer je bio na prošlom vijeću.  

Vijećnica Jelena Obratov postavila je isto pitanje i direktoru Turističke zajednice  

Općine Tisno, odnosno   kako TZ Općine Tisno prolazi kroz ovu novonastalu korona krizu u 

financijskom smislu, a drugo pitanje je bilo koliko su upoznati sa situacijom na Gardenu 

vezanu za najavu događanja jer festivali su odgođeni ali čitajući najave događanja i pozivanja 

većeg broja ljudi, glazbenu pozadinu i sve  ostalo, izaziva skepsu pogotovo zato što se radi o 

engleskim državljanima koji još uvijek ne mogu izaći iz svoje države pa su nekim dijelom 

najkritičniji, stoga pita ima li kakvih saznanja glede toga.  

Filip Henjak, direktor je  na pitanje vezano uz financijsku situaciju odogovorio da što 

se tiče financijske situacije stvari nisu obećavajuće jer ove prve mjere su se odnosile  na male 

iznajmljivače od strane države, dakle paušal boravišne pristojbe je prepolovljen za 50%, a 

boravišna pristojba je ujedno i najveći prihod Turističke zajednice. Kazao je kako je u igri još 

pravilnik o raspodjeli boravišne pristojbe nautičara gdje će ostati bez još nekih dodatnih 

200.000,00 kn, stoga ističe kako  nije bajno, a što se tiče financija TZ-a, osim tekućih 

obaveza nema nikakvih drugih dugovanja, tako da će se ići na nekakvo zaduženje, naravno 

sukladno uputama ministarstva, Hrvatske turističke zajednice uz financiranje kamata od 
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strane HBOR-a. Što se tiče Garden festivala, odgovorio je da su  zadnje najave koje su bile i 

za koje zna je da će kamp biti otvoren odnosno da će i ove godine biti u podnajmu kao The 

Garden Resort, a oni su rekli da očekuju 15-  20% dosadašnjih gostiju iako avionske linije iz 

Velike Britanije još nisu uspostavljene, očekuje se da će to biti oko 01.07. kada će se 

normalizirati avionski promet.  

Vijećnica Jelena Obratov nadovezala se na temu Garden rekavši kako ono što oni 

najavljuju bi trebali biti festivali u malom ili kakao prezentiraju odmor uz glazbenu pozadinu 

u privatnom zaljevu ne zvuči baš optimistično s obzirom na zdravstvenu situaciju. 

Filip Henjak je odgovorio da što se tiče organizatora njihova je dužnost naravno 

plaćanje pristojbi prema Turističkoj zajednici, a stvar privatnog organizatora je što će on  u 

svom prostoru organizirati i uz koje mjere i kako će to provesti u ovom trenu stoga stvarno ne 

može dati odgovor, jer što se tiče festivala to je teklo  svojim tijekom, a za ovo sada stvarno 

nema više informacija o tome.  

Vijećnik Nevio Bilan iznio je primjedbu na Izvještaj Turističke zajednice Općine 

Tisno jer su brojke izražene u postotcima, a ne u kunama.  

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća TZ Općine Tisno 

o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu 

 

Točka 12. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno, za 2019.godinu  

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća  predložio je da se vijeću predstave samo oni 

korisnici proračuna koji su zadovoljili i da se navedu oni čija su izvješća nepotpuna tako da 

se vijeće može informirati.  

Ivan Klarin, načelnik općine, obrazložio je kako je u članku 1. i članku 2. predanih 

materijala vidljivo  tko je predao izvješća odnosno čiji se izvještaji prihvaćaju te oni koji nisu 

predali izvješća  te se ne prihvaćaju i oni moraju dodatno priložiti materijale i opravdati 

dobivena sredstva. 

Za dodatno obrazloženje javila se pročelnica Danijela Bilan kazavši kako je Boćarski 

klub Betina predao izvješće, ali nisu opravdali sva dobivena sredstva već su obavješteni kako 

imaju rok od 30 dana za dopune financijska izvješća kao i UDVDR koji nije dostavio 

izvještaj, odnosno  obaviješteni su da u koliko u navedenom roku ne opravdsaju sredstva da 

će ista morati vratiti. 

Ivan Klarin, načelnik općine je vezano za ovogodišnje ugovore za udruge, glede čega 

je bilo je dosta upita, naime ugovori nisu potpisani prema natječaju koji je bio raspisan iz 

razloga slabijeg punjenja proračuna, a kasnije će se vidjeti da je planirani porez na dohodak u 

prvih šest mjeseci ove godine ostvaren u iznosu malo manje od 15%. Naglasio je kako 

nijedna udruga zbog toga nije ostala zakinuta u svom radu i definitivno da se pokušavaju 

pratit i u ovom periodu je pa je bilo  isplata prema nekim udrugama pogotovo u zadnjih 

mjesec dana kada su se počele aktivirati, međutim, govorio da se sada radi o  smanjenju od 

50% za kulturne i sportske udruge. Ističe da ne zna kako će se puniti proračun kao što ne zna 

niti kakva će biti turistička sezona jer to je zakon spojenih posuda. Kazao je da u prvih šest 

mjeseci od toga tri mjeseca ništa nije funkcioniralo, a jedan od naših najvećih problema je taj 

što je država ukinula porez na dohodak, što je prihod lokalne samouprave, zato je ta brojka od 

15% alarmantna, ali od srpnja se počinje vraćati taj porez. Slijedom  navedenog  ističe kako 
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se s udrugama  još neće potpisivati ugovori već su oni u planu za 9 ili 10 mjesec, ali opet to 

ne znači da je udrugama ograničen rad jer naime sve su udruge obaviještene i zamoljene da 

ove godine svoje rashode smanje na nekakve minimume.  

S obzirom da su prije ove točke svoja izlaganja imale turističke zajednice  Ivan 

Klarin, načelnik općine je naglasio kako je imao sastanke sa svim predstavnicima turističkih 

zajednica i da će se kulturna ljeta ove godine prvenstveno organizirati na temelju resursa 

Općine, a pri tome se misli na muzej, knjižnicu, ali i udruge, tako da se i tu pokuša uštedjeti 

maksimalan iznos sredstava, a da se pri tome ne zakinu gosti koji nam dolaze. 

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

 

ZAKLJUČAK 

o   izvještajima udruga  koje su korisnici  Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu 

 

Točka 13. – 21.  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Općine Tisno za 

razdoblje od 01.01.2019.godine do 31.prosinca 2019.godine, Prijedlog Odluke o raspodjeli 

financijskog rezultata iz 2019.godinu u Proračun za 2020.godinu i Projekcije za 2021.g. i 

2022.g., Prijedlog  Programa mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza, prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2019.godinu, Izvješće o 

izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, Izvješće o 

izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019.godinu, Izvješće o izvršenju 

Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu, Izvješće o izvršenju Programa socijalnih 

potreba Općine Tisno za 2019.godinu, 

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

da je godišnji financijski izvještaj je pripremljen u propisanim zakonskim tablicama, naime, 

od Općine se traži da se podnese izvješće i prema ekonomskoj i prema funkcijskoj i prema 

izvorima. Smatra da je  izvješće  jako komplicirano i za nas financijere kao i pratiti izvršenje 

na ovakav način. Kazala je kako se pokušalo se  kroz obrazloženje dati jedan presjek situacije 

i uz ovo izvješće ide i izvješće o zaduženju gdje kaže da nije bilo zaduženja Općine u 

2019.godini te nije dirana pričuva niti su dana jamstva. Kroz opisni dio se provalo nekako sve 

to sistematizirati, a izvješće o programskoj klasifikaciji dano je detaljno kroz sve programe 

kroz koje se proračun Općine odvija, a na kraju dužni smo dati izvještaj o izvršenju Plana 

razvojnih programa iako je zakonodavac najavljivao da če ukinuti ovo izvješće o Planu 

razvojnih programa, s obzirom da se može pratiti kroz posebni dio proračuna međutim, on 

čak dobiva na značenju te će se kod proračuna za sljedeću godinu taj dio morati davati i 

detaljnije. Dodala je kako je uz sami financijski izvještaj predložena  i preraspodjela, a to je 

mogućnost koja je dana načelniku da može do kraja godine pojedine proračunske stavke do 

5% korigirati u odnosu na stavku koja se smanjuje, ali je o tome dužan obavijestiti vijeće. 

Kazala je dalje kako imamo Odluku o raspodjeli financijskog rezultata, dok su programi dani 

svi do kraja i svi su jasni i čitljivi.  

Ivan Klarin, načelnik općine  nadovezao se i rekao da što se tiče proračuna najviše što 

trenutno brine je pad prihoda koji je prema stavkama kao  porez na dohodak je 32% , a porez 

na nekretnine je 14,48%, a radi se o prihodima  koji su pali zbog korona krize i na žalos 

ovakvi prihodi će biti vidljivi i u sljedećim razdobljima. Kazao je dalje kako se treba naglasiti 

jedna stvar koja je jako problematična, a to su situacije za jezerski vrtić koje su zaprimljene u 
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prošloj godini i koje nisu od strane Agencije podmirene, odnosno Agencija za plaćanje u 

poljoprivredi preko koje se vrši plaćanje tog vrtića, a s druge strane se penalizira u slučaju 

nezavršetka radova i dozvoljeno je produljenje samo u trajanju koliko su trajale i mjere 

sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Sukladno tome  Općina Tisno je svoju likvidnost 

u iznosu od 5 milijuna kuna potrošila na taj projekt, što je dovelo do jednog problematičnog 

odnosa i sa izvođačem radova i sa Agencijom. Kazao je kako postoje nekakve naznake da će 

jedan dio toga biti prebačen sada u sedmom mjesecu te sada traju analize kompletnog 

projekta od strane Agencije što su oni usporili, a  konzultant Općine koji radi na tome kaže da 

je problem nacionalna komponenta tih 15% s obzirom na sve projekte. Naglasio je da će se 

napravit  sve da se taj projekt nastavi iz naše likvidnosti kako se on ne bi zaustavio i tu je 

situacija dosta dosta teška. Što se tiče likvidnosti, rekao je da Općina podmiruje sve obveze 

prema svim ustanovama i nema planiranih zaduživanja iako pogledom na zaduživanja 

okolnih gradova i općina, na primjer Općina Rogoznica na prošloj sjednici 25 milijuna kuna, 

Grad Vodice 20 milijuna kuna, Općina Murter-Kornati 10 milijuna kuna kredita, Općina 

Tribunj na zadnjoj sjednici 7,5 milijuna kuna kredita. U tim općinama i gradovima 

obrazloženja su, uz završavanje započetih projekata poput vrtića i dvorana je i rečenica o 

pokrivanju tekuće likvidnosti što je jedan jako širok pojam, jer se na primjer digne kredit za 

vrtić pa se od toga isplaćuju plaće u općini i sve ostalo. Nada se da se neće doći u tu situaciju 

i ovakva se situaciju ni u snu nije očekivala. Dodao je kako će se vidjeti kako će se odvijati 

drugi dio godine, a od strane Agencije očekujemo povrat jer Općina Tisno je za taj projekt 

napravila sve prema propisu i ocjenjeni je kao prolazni projekt.  

Pitanje prema pročelnici Danijeli Bilan uputio je vijećnik Zoran Bokan upitavši koliki 

se dio od tih 5 milijuna kuna odnosi na plaćanje vrtića, a koliki dio bi Općina treba naknadno 

dobiti. 

Ivan Klarin, načelnik općine je objasnio kako se cijeli minus ne odnosi samo na na 

vrtić već i na neke ostale projekte koji su završeni u vrijeme korone, naime,  projekti koji su 

započeti, a tu se govori o tri veća započeta projekta, vrtić u Jezerima, situacija sa rivom u 

Tisnome i projekt plaže u Jezerima, od kojih su se neki baš završavali u najgore vrijeme 

korone. Sve to najviše zbog te mjere poreza na dohodak, gdje država ukida dohodak 

jedinicama lokalne samouprave umjesto da smanji stopu pdv-a, a ostavila 50% poreza na 

dohodak, što smatra  dosta delikatnim stvarima ali o njima se odluke donose negdje drugdje.  

Sljedeća se pitanjem javila vijećnica Jelena Obratov koja je pokušala pojednostaviti 

pitanje za pročelnicu Danijelu Bilan. Pitanje je bilo koliko od navedenih 2.427.000,00 kn iz 

2019.g. koliki je udio za vrtić jer koliko se ona sjeća za vrtić se dignuo kredit od 1.000.000,00 

kn koji  se odobravao na Općinskom vijeću.  

Daniela Bilan je odgovorila da se ne može  to tako gledati jer kredit o kojem govori vijećnica 

Jelena Obratov je prispio u 2020.godini,  a sve se ostalo odnosi na kapitalne projekte.  

Vijećnica Jelena Obratov pitala je znači li to onda da je iz 2018.godine ostalo 

nepodmireno 2.750.000,00 kn i 2.420.000,00 kn  iz 2019.godine  i dignuo se kredit od 

1.000.000,00 kuna za vrtić. 

Daniela Bilan je odgovorila da se ne može to gledati to na takav način i kroz 

2019.godinu su se podmirivale obaveze iz 2018.godine, onako kako su dospijevale, a kredit 

koji se spominje je odluka donesena u 2019.godini ali dospijeće je 2020.godine, dakle 

dugovanje od ovih 5.000.000,00  kuna odnosi se na kapitalne projekte. 

Raspravu na ovu temu dalje je nastavila vijećnica Jelena Obratov koja je kazala da  

obzirom da godina završava sa 2,5 milijuna kuna u minusu, a zaduživali smo se u 
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2019.godini što dolazi na naplatu u 2020.godini, što znači da nije istina da se nismo 

zaduživali, a općine koje prethodno spominje načelnik su  godinu završile u plusu, dok mi 

završavamo u minusu, s druge strane imali smo godina gdje smo imali kapitalne projekte i 

završavali ih u plusu jer je  tada bilo sredstava od Jazine. Ono što je njoj u tom izvješću 

najžalosnije je da su kamate na oročena sredstva 8,42 kune, što bi značilo da Općina onih 

obećanih novaca spremljenih na računu nema pa smatra žalosnim  to što načelnik kaže da se 

mi ne zadužujemo dok se drugi zadužuju, kada smo mi u zadnjih nekoliko godina potrošili 30 

milijuna kuna od prodaje zemljišta na kapitalne projekte za koje smo sada u minusu 

2.500.000,00 kuna, plus što imamo prenesenih iz prijašnjih godina 2.700.000,00 kuna minusa 

što je sve ukupno 5.180.000,00 kn. Kaže se da će pokriće od 2.800.000,00 kuna biti kroz 

2020.godinu pa je zanima logika s obzirom da je izvršenje od 14% i 30 % u prvih 6 mjeseci 

odnosno ako su  prihodi Općine  toliko smanjeni na koji će se način uz redovno poslovanje 

pokriti još i taj manjak iz prethodnih godina. 

Danijela Bilan je odgovorila kazavši da kao prvo ovo je sve procjena i prvo se mora 

vidjeti što će biti sa sezonom, a načelnik je naveo kako će biti i ušteda prema proračunskim 

korisnicima, te dodala kako se danas  na sjednici razgovaralo o smanjenju nekih naknada, te 

naglasila kako je sve to lijepo smanjiti, ali ističe kako ovdje govorimo o prihodima Općine. 

Nadalje je kazala da u ovome trenutku kada se govori o procjeni za naredne tri godine može 

se stvarno govoriti samo o procjeni, te treba uložiti napor i provesti uštede koje su najavljene, 

a treba uložiti napor da se kapitalni projekti završe pogotovo vrtić koji Agencija financira i da 

se odradi ovu sezona jer će to biti presudno ne samo Općini Tisno nego puno općina. 

Vijećnica Jelena Obratov nastavila je raspravu pitanje o uštedama prema korisnicima, 

sportskim klubovima, kulturno-umjetničkim društvima hoćemo li govoriti i o smanjenju 

plaća djelatnicima, jer iako  je ona načelno protiv smanjenja plaća djelatnicima jer su to stvari 

koje utječu na potrošnju i sve ostalo, međutim, ako s jedne strane ukidamo klubovima realno 

bi bilo onda da se smanje plaće djelatnicima. 

Daniela Bilan je kazala da glavna stvar ovisi o porezu na dohodak koji se slijeva u 

općinski proračun i o svemu će se raspravljati ako bude potrebno jer sve su to lančane 

reakcije.  

Predsjednik vijeća Petar Jakovčev ustvrdio je kako je zadnje pitanje vijećnice Jelene 

Obratov što će biti ako bude i da je prerano o tome govoriti jer ukoliko sezona oživi spasit će 

se i proračun uz minimalan rebalans, a u koliko se se to ne dogodi doći će i ta tema na dnevni 

red.  

Vijećnik Lovre Crvelin pitao je da mu se pojasni onih 1.000.000,00 kuna kredita s 

obzirom da se kaže kako se to ne zove kreditom. 

Ivan Klarin, načelnik općine objasnio je da kada se govori o kreditu, kredit općini 

mora odobriti najprije Vlada Republike Hrvatske, a ova Općina je dignula minus po tekućem 

računu na godinu dana i tu se radilo isto o bajpasu kada Agencija nije prebacila sredstva pa se 

trebalo reagirati. Kazao je kako taj kredit još nije vraćen, a treba biti podmiren do 20.rujna 

ove godine, međutim kada se govori o većim kreditima onda to ide sasvim drugim putem. 

Pojasnio je da na primjer jedinice lokalne samouprave čije je kredite prije spomenuo 

općinsko vijeće je donijelo odluku o zaduženju s rokom vraćanja i onda vijeće kao općina ili 

grad se zadužuje kod Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo financija mora izdati 

suglasnost za to zaduženje i tek onda ide na sjednicu Vlade, dakle minus po tekućem računu 

se dozvoljava do milijun kuna, a sve više ide kako je naveo odnosno kako se službeno 

zadužuje jednica lokalne samouprave. Dodao je kako je to iznimna situacija koju naravno 
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nitko od općina uz more nije priželjkivao, i nada se kako neće morati doći do smanjenja 

plaća, iako turističko tržište za koje smo usko vezani polako oživljava, uz sve mjere koje su 

donjele pa na primjer tri mjeseca Općina je plaćala kompletan iznos vrtića i nije bilo 

sufinanciranja od strane roditelja i na kraju godine će se to sve popisati i vidjeti realno, ali već 

do sada je ta cifra negdje oko 2.000.000,00 kuna. Ponovio je kako je najveći udarac na 

Općinu ukidanje poreza na dohodak koji je napravila Vlada Republike Hrvatske, a što se 

direktno odnosi na jedinice lokalne samouprave, jer  se sigurno  jedan dio općina u Šibensko-

kninskoj županiji ne bi morao zadužiti da nije ukinut taj porez. Najavio je kako se taj porez 

sada vraća od 01.srpnja, a bez tog poreza situaciju bi usporedio kao da umirovljeniku uzmete 

70% mirovine. 

Vijećnik Lovre Crvelin zahvalio se načelniku Ivanu Klarinu na odgovoru i 

komentirao kako se promatrajući proračun u njegovim očima konstantno javlja isti problem iz 

godinu u godinu, a taj je što on nigdje ne vidi mogućnost stvaranja radnih mjesta koji nisu 

opterećenje za Općinu već koja bi tu bila zbog razvoja gospodarstva. Jednostavno ne vide se 

napori da se privlači investicija i privlače investitori i da se stvaraju radna mjesta. Dalje je 

kazao da što se tiče organizacije javnog sektora ona ne bi nužno trebala ići na smanjenje 

plaća već u reorganizaciju i da se vidi koja su sva radna mjesta potrebna i da li se tu može 

optimizarati nešto. Stajališta je da ova kriza koja se dogila, a trebalo se već prije misliti o 

tome i razmišljati u tom smjeru i da se racionalizira javni sektor, a ne da se stvara tip vlasti 

zaposli me i glasat ću za tebe. Smatra da to nije oblik vladavine kakvom bi trebali težiti. 

Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Lovri Crvelinu kako se iz svih 

izvjeća iznesenih danas na vijeću od strane institucija općine vidi likvidnost, najbolji 

pokazatelj tome je dječji vrtić u koji danas ima 7 ili 8 programa za djecu dok nekoć nije bilo 

skoro pa ništa. Dodao je kako se  uvijek može govoriti o tome na primjer je li potrebno da 

muzej ima 2 zaposlenika da bi lani privukao 8 ili 9 tisuća posjetitelja. Ističe da kada bi ova 

kriza potrajala duže, a nada se neće i sve naznake su da neće,  na tapet bi došlo puno toga. 

Usporedio je kako smo na primjer toliko maleni kada gledamo i uzmemo za primjer 

propadanje ogromnih avionskih ili automobilskih kompanija gdje se radi o milijardama eura, 

jer naime zatreslo se gospodarstvo svijeta u tjedan dana. Naglasio je kako se za s sada  jos sve 

može financirati, a ako na primjer dođe do drugog vala i opet se sve  zatvori na tri mjeseca 

sljedeći potez bi onda bio smanjenje plaća, otpuštanje radnika i zatvaranje ustanova, dizanje 

kredita, ali ističe kako to sada nije potrebno i kad se pogleda onda sva ova izvjeća ne bi bila 

ovakva, a ona će biti ovakva i za 2020.godinu samo možda ne u tom iznosu. Istaknuo je kako 

su u posljednjem prostornom planu donesene sunačne elektrane za područje zone u Dubravi 

za koje već postoje dva pisma namjere od kojih je jedan HEP, međutim sve je to sada stalo i 

svi su na oprezu, jer svi se oslanjaju  na turizam  od Rovinja, Umaga do Cavtata. Drži kako će 

ova kriza otvoriti mnoga pitanja pa i to koliko je turizam kao takav samoodrživ kada ga jedna 

ovakva kriza kao što je ova sruši na 10% ukupno, dodao je da se proračun općine ne oslanja 

samo na turizam ali bez obzira kada se govori o takvom padu onda možete zaključitio kojim 

omjerima se radi. 

Predsjednik vijeća Petar Jakovčev zaključio je raspravu za točke dnevnog reda od 13. 

do 21. te predložio glasanje za svaku pojedinu točku zasebno. 

 

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

(jedan) „suzdržan“, 5 (pet) glasova „protiv“ usvojili 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno 

za razdoblje od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. 

 

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

(šest) glasova "protiv“ usvojili 

ODLUKU 

o raspodjeli financijskog rezultata iz 2019.godinu u Proračun za 2020.godinu i Projekcije za 

2021.g. i 2022.g., 

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

(šest) glasova "protiv“ usvojili 

 

PROGRAM 

mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza, 

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

(jedan) „suzdržan“, 5 (pet) glasova „protiv“ usvojili 

 

                                                     ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2019.godinu, 

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

(šest) glasova "protiv“ usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

za 2019.godinu 

 

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

(šest) glasova "protiv“ usvojili 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019.godinu 

 

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

„suzdržanih“ glasova  usvojili 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju  Programa javnih  potreba  u sportu 

za 2019. godinu 

 

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

„suzdržanih“ glasova  usvojili 

 

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Plana javnih potreba u kulturi  
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za 2019. godinu 

 

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

„suzdržanih“ glasova  usvojili 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba 

Općine Tisno za 2019.godinu 

 

Točka 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja,   

Obrazloženje na ovu točku dnevnog reda iznio je Ivica Pirjak, pročelnik koji je rekao 

kako se tu radi isključivo o tehničkoj stvari i naplati parkirališta putem sms puruka. 

Vijećnica Jelena Obratov pitala je zašto se u člancima odluke prebacuje odlučivanje s 

načelnika na općinsko vijeće. 

Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio  kako je odluka tehničke naravi i uz ono što 

je naveo Ivica Pirjak izmjena je i u tome da ono što je prije donosio načelnik sada donosi 

općinsko vijeće. 

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

(šest) „suzdržanih“  glasova usvojili 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

 

Točka 23. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta javne 

ustanove Sportski objekti Općine Tisno 

 

Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio kako je što se tiče ove Odluke sve trebalo 

biti poznato jer je diskutirana već nekoliko puta i tu se sada radi o statutu na koje je dobiveno 

pozitivno mišljenje ministarstva te je ovo je finalni akt prije osnivanja same ustanove. 

 Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“, 2 

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

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta javne ustanove  

Sportski objekti Općine Tisno 

 

Točka 24. i 25 Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove 

Muzej betinske drvene brodogradnje i prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice  javne 

ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje. 

Obrazloženje o ove dvije točke dnevnog reda dao je Ivan Klarin, načelnik općine 

rekavši kako nakon imenovanja vršitelja dužnosti komisija je imala dužnost provesti natječaj 

i ocjenjivanje kandidata te predlaže se za ravnateljicu javne  ustanove Muzeja drvene 

betinske brodogradnje ponovno imenuje Kate Šikić Čubrić.  
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Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili 

RJEŠENJE 

o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje 

 

 

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

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice  javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje. 

 

Točka 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o najmu plovila 

Predsjednik vijeća je podsjetio vijećnike da je obrazloženje o ovoj točki dnevnog reda 

dano tijekom izlaganja o točki 6. dnevnog reda stoga smatra da se nema što za dodati.  

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

vijećnici su jednoglasno usvojili 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o najmu plovila 

 

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

zaključio 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 18:53 sati.   

 

 

Zapisnik izradila:                                                                                       Predsjednik vijeća:                                    

Marijana Pavić, dipl.iur.                                                                               Petar Jakovčev 

 

 


