Zapisnik sa 28. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
28. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 15.siječnja 2021.godine,
petak, putem videokonferencije, odnosno korištenjem tehnologije za održavanje sastanka na
daljinu, s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Marin Mikin, Daniel
Crvelin, Velimir Reškov, Ivana Vlašić, Mario Vodanov, Zoran Bokan i Nevijo Bilan.
Svoj izostanak opravdao je vijećnik Lovre Crvelin.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, općinski načelnik, Miljenko Meštrov, zamjenik
općinskog načelnika, Josip Perina, direktor trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Ivica Pirjak,
pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te
komunalne poslove, Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode te
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno.
Na samom početku sjednice, a prije prihvaćanja dnevnog reda, predsjednik vijeća
Petar Jakovčev konstatirao je kako je predloženi dnevni red dopunjen točkom 11. Prijedlog
za donaciju vijećničkih naknada u korist humanitarne akcije za obnovu potresom oštećene
kuće na području Sisačko-moslavačke županije kojeg je podnijela vijećnica Jelena Obratov.
Predsjednik vijeća stavio je dopunjeni dnevni red na glasanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2019.godinu,
3. I. izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija
proračuna za 2022.g. – 2023.g.,
4. I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu,
5. Izvješće općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje 01.07.2020.- 31.12.2020.g.,
6. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP Banke d.d.,
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnini
nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.13463/15 K.O.Murter Betina,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja,
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca
porotnika Županijskog suda u Šibeniku.
11. Prijedlog za donaciju vijećničkih naknada u korist humanitarne akcije za obnovu
potresom oštećene kuće na području Sisačko-moslavačke županije.
Nakon prihvaćanja dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.

Aktualni sat
Prvi se za riječ na aktualnom satu javio vijećnik Nevijo Bilan koji je naveo neke
probleme koji se pojavljuju u Jezerima. Rekao je kako nije zadovoljan što u Jezerima nisu
asfaltirane sve ceste koje su u zoni gradnje i smatra kako bi svaka kuća trebala imati
asfaltirani prilaz odnosno cestu. Pitanje za vladajuće je bilo kada će to sve biti asfaltirano jer u
suprotnome svi oni koji nemaju asfaltiranu cestu do svoje kuće mogu odbiti plaćati
komunalije. Također vijećnik Nevijo Bilan je istaknuo kako smatra da svaki građanin treba
imati kako vodu i struju tako i asfaltirani prilaz kući. Drugo pitanje vijećnika Nevija Bilana
bilo je vezano uz cestu u Jezerima koja vodi prema Lokvi i zanimalo ga je da li je ta cesta
upisana u prostorni plan jer ona se devastira, a on je emocionalno vezan uz tu cestu i Lokvu
pa ga je zanimalo što se planira poduzeti po pitanju saniranja te ceste. Treća stvar koju je
naveo vijećnik Nevijo Bilan bila je molba da se napravi čišćenje uvale u Jezerima koja je
prepuna smeća i s obzirom da su Jezera turističko mjesto smatra kako bi se trebali organizirati
i poduzeti sve mjere da se nađu ronioci i to profesionalno očisti. Zaključio je kako se trebaju
naći sredstva pa ako je potrebno i da oni ljudi koji se koriste vezovima da izvrše uplate u
svrhu čišćenja te uvale u Jezerima.
Ivan Klarin, načelnik općine, na prvo pitanje vijećnika Nevija Bilana odgovorio je da
što se tiče asfaltiranja cesta kako u Jezerima tako i u ostalim mjestima u općini je asfaltirano
preko 90% cesta, s naglaskom da su neke u lošijem neke u boljem stanju. Prošle godine su se
asfaltirale dvije nove ulice, ulica Put sv. Roka i ulica Zaratić, ali uvijek se može bolje i
kvalitetnije. Za doći do svake kuće asfaltom kuće trebaju biti legalizirane, ali ima kuća koje se
nalaze u uvalama koje su udaljene i po 4-5 kilometara od centra mjesta i naravno tumačenje
da smo mi dužni sve napraviti je u redu ali sukladno proračunskim mogućnostima. To će se
svakako nastaviti raditi ali kojim intenzitetom to ovisi o proračunskoj godini i prilivu u godini
koja je ispred nas, rekao je Ivan Klarin, načelnik općine. Na drugo pitanje vijećnika Nevija
Bilana vezano uz cestu do Lokve u Jezerima, Ivan Klarin, općinski načelnik rekao je da što se
tiče nasipanja koje se tamo odvija nažalost nije ni prvo ni zadnje i ono je krenulo još prije 20
godina. Kazao je kako je prije nekoliko dana stigla prijava da je prvi kamion bačen i na
području Blata, koja je druga zaštićena površina u Jezerima. Općina Tisno izvršila je prijave
za sve ono što je primijećeno međutim uklanjanja se ne može izvršiti bez državnog
inspektorata zaštite okoliša, konkretno, za slučaj kuće koja je nasula u ulici preko puta sv.
Roka koji je rubni dio Lokve, komunalno redarstvo Općine Tisno je izvršilo prijavu i dobilo
odgovor od inspekcije da ona nije prekršila niti jedan zakon, te dodao kako se tu nažalost više
ne da ništa poduzeti jer inspekcija dalje treba dati nalog za uklanjanje smeća. On osobno vidi
što se sve tu događa posljednjih 20 godina i isto tako Općina Tisno sve to prijavljuje, te se
neki uspiju spriječiti od daljnje devastacije, međutim devastacija prostora je ponovno uzela
maha, a to se događa svaki puta kada institucije koje bi trebale kažnjavati, a u ovom slučaju to
je prvenstveno inspekcija zaštite okoliša. U tom slučaju, kazao je da na našu prijavu vlasnica
kuće u ulici sv. Roka kao i mi smo dobili obavijest da ona nije prekršila nijedan zakon i da to
smije raditi za potrebe građenja svoje kuće na svojoj parceli, bez obzira što je to na Lokvi. Na
treće pitanje odnosno molbu vezanu uz čišćenje uvale u Jezerima Ivan Klarin, načelnik općine
složio se s vijećnikom Nevijom Bilanom da je potrebno čišćenje uvale, te kazao kako je to
problem koji nije novi te on postoji od izgradnje marine, međutim, kazao je, kako se uvala
ovo godine neće očistiti jer nažalost ove godine nema sredstava da se ona očisti.
Vijećnik Nevijo Bilan javio se replikom Ivanu Klarinu rekavši kako kod prvog pitanja
vezanih uz asfaltiranje cesta je mislio na zonu gradnje, a ne na legaliziranu zonu koja je

zadnje donesena gdje se u uvali može napraviti kuća i legalizirati. Zona gradnje koja je
dozvoljena za izgradnju, do jedna cesta nebitno dali je ona 10 ili 20 metara duga mora biti
asfaltirana jer u suprotnosti vlasnik objekta koji nema asfaltirani pristup objektu može
podnijeti zahtjev za odbijanjem plaćanja komunalija. Smatra kako bi stvarno bilo pošteno da
se u zoni gradnje svakom tko plaća komunalije asfaltira prilaz do kuće, umjesto da se asfaltira
cesta koja ne vodi nikuda. Na odgovor na drugo pitanje vijećnik Nevijo Bilan je rekao da ako
je nešto zaštićeno onda je zaštićeno i ne zna koji bi zakon mogao tu utjecati. Kazao je kako na
toj Lokvi postoje i neke životinje i biljke koje bi se sve trebalo zaštiti od uništavanja. Vezano
uz treći odgovor vijećnik Nevijo Bilan rekao je kako se u uvali radi o smeću koje proizvode
mještani Jezera, bilo da se tu radi o smeću iz marine ili smeću nakon fešte, ali proizvode ga
mještani Jezera, stoga bi se trebali pobrinuti da njihovo smeće bude u njihovim rukama i da
se ono baci tamo gdje treba, a ne da to stoji na dnu mora.
Ivan Klarin, načelnik općine nadovezao se na temu asfaltiranja cesta i rekao kako što
se tiče svih zona koje su se proglasile bi tako bilo idealno i svi to priželjkuju. Na primjer tu se
napravila zona u Jezerima 2014. godine koja je imenovana ulicom Martina Klarina koja ide
od ulice Brošćica, znači kompletan jedan krug i to u dužini od nekakvih 1,5 kilometara te
ističe da kada bi postojala sredstva za sve to napraviti bilo bi idealno ali teško je očekivati u
ovakvoj godini.
Vijećnik Nevijo Bilan javio se s replikom naglasivši kako je mislio na prostor gdje se
nalaze kuće odnosno gdje postoji kuća mora postojati i asfaltirani prilaz i rasvjeta.
Sljedeći se s pitanjem javio vijećnik Daniel Crvelin koji je ponovio pitanje s prošle
sjednice Općinskog vijeća vezano uz popis plovila u jezerskoj uvali, na kojoj je rečeno kako
do tada još nije postojala komunikacija s Lučkom upravom vezano uz taj popis plovila pa ga
je zanimalo da li se nešto promijenilo od prošle sjednice odnosno je li se stupilo u kontakt s
Lučkom upravom i s obzirom da se ide u rješavanje tog problema da li je Općina Tisno
razmišljala o osnivanju ustanove, kao na primjer što se osnovala ustanova za upravljanje
sportskim objektima, a koja bi se bavila jezerskom uvalom i potencijalno ostalim uvalama i
lukama u Općini, te bi se na taj način sve objedinilo, pa na primjer ako bi u budućnosti išao
nekakav natječaj u dogovoru s Lučkom upravom tj. na koji način se planiramo zaštititi u
slučaju da se na taj natječaj jave neke firme upitnih namjera.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Danielu Crvelinu da što se tiče
Lučke uprave da tamo upravo dolazi do promjena gdje je ako se na vara baš taj dan gospođa
Fržop stupila na čelo županijske Lučke uprave te se s gospođom Fržop stupilo u kontakt i
naravno Lučka uprava je isto kao i Općina zainteresirana da se krene s tom realizacijom, te je
osim načelnika i pročelnik Ivica Pirjak u komunikaciji s Lučkom upravom što se tiče ostalih
komunalnih stvari u sređivanju stanja da bi došli do naplate, nada se, ovo ljeto. Što se tiče
stanja s plovilima, kazao je kako je trenutno u postupku uklanjanje plovila koji nemaju
registracijsku oznaku, a koja su vezana i danas su puštena prva rješenja. S obzirom da je od
prošle sjednice prošlo mjesec dana, a zbog blagdana dosta službi nije radilo malo se kasni, ali
tu se ide na uklanjanje plovila kojih je do sada zabilježeno 14 bez registracijske oznake,
točnije radi se o plovilima koji ne zadovoljavaju nikakve uvjete da budu na vezu niti da budu
u kontaktu s površinom ili pomorskim dobrom te se kreće s ispisivanjem brojeva odnosno
numeracijom jezerske vale. Kroz nekoliko dana kao i što se najavilo, u suradnji komunalnog
redarstva i komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o. kreće se sa upisivanjem brojeva na sve
vezove, počevši od Zaratića pa do slipa odnosno do prostora obuhvata koncesije marine. Ističe
kako su to trenutne aktivnosti na kojima se intenzivno radi.

Vijećnik Daniel Crvelin na odgovor načelnika Ivana Klarina je rekao kako nije dobio
odgovor kakve su ambicije Općine Tisno u razgovorima s Lučkom upravom i razmišlja li se o
osnivanju ustanove pri Općini koja bi to sve objedinila i na koji način da u slučaju sutra Lučka
uprava, što vjerojatno i hoće inzistirati na nekom natječaju, se misli zaštititi od vanjskih
faktora utjecaja koji će vjerojatno tu probati staviti svoje ruke.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da uvijek kada se raspisuju natječaji postoji
opasnost, a što se tiče ustanove, naj zadovoljavajuće stanje bi bilo kao u Splitsko-dalmatinskoj
i Primorsko-goranskoj županiji gdje ima više Lučkih uprava koje objedinjuje jedna županijska
Lučka uprava i onda ne bi bilo straha jer bi se na primjer mogli povezati s Općinom MurterKornati i osnovati svoju Lučku upravu i preko toga izvršavati naplatu. Pojašnjava dalje kako
ovako nema ustanove nego se daje u podkoncesiju ili se raspisuje javni natječaj, gdje može
doći, od čega on i strahuje cijelo vrijeme, do pojave koncesionara, ali onda je definitivno da
će se natječaj poništiti i da se dalje neće nastaviti s tom procedurom. Kazao je kako se iz
prakse sa ostalim gradovima i općinama vidi da je to prepušteno prvenstveno u upravljanje
komunalnim društvima, a da se prihod od tog dijeli i tu su omjeri pregovaranja sa
županijskom Lučkom upravom te naveo kako takav slučaj postoji u Tisnom ali na jako malom
dijelu, tako bi se uspostavio red, jer ovo je sada uistinu kompletan nered i što se sve događa s
prodajom vezova i to više ne liči na ništa. Ističe da ako se ovo ne napravi u ovom trenutku, u
narednih 5 do 10 godina u jezerskoj uvali je za očekivati da više neće biti vezan nit jedan
drveni brod i to u omjeru 30% jezerani 70% ostali koji prebacuju svoja plovila iz marine na
komunalni vez. Smatra da su to omogućili jezerani koji su to radili, stoga je došlo vrijeme da
se to uredi, jer kao što je rekao kroz nekoliko godina više se neće moći tamo vezati brod, a
uvala je dovoljno velika da svi domaći vlasnici broda ga imaju gdje vezati.
Sljedeće pitanje načelniku općine na aktualnom satu je postavila vijećnica Jelena
Obratov koju je zanimalo do kuda se došlo u sudskom procesu vezanom uz Vilu u Tisnom.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio kako je postupak vezan uz Vilu u Tisnom na
Općinskom sudu u Šibeniku gdje se vodi već dugotrajan spor između Općine Tisno i grada
Tuzle. Prije dvije godine ušlo se u trag ugovoru koji je tadašnji Općinski odbor 1952. ili 1953.
godine sklopio sa gradom Tuzlom, znači oni su imali pravo korištenja prostora za odmor
svojih učenika s područja grada Tuzle. Naime, kazao je kako u postupku Općina cijelo
vrijeme tvrdi da se radi o postupku koji nije naplativ, odnosno gdje je sklopljen ugovor bez
ikakvog plaćanja, dok oni tvrde suprotno, međutim na jednom od posljednjih ročišta od strane
zastupništva Državnog odvjetništva jer njih predstavljaju državni odvjetnici, a ne kao kod nas
privatni, dostavljen je ugovor iz 1952. ili 1953. godine u kojem stoji kako je Općinski odbor
Općine Tisno tada primio iznos vrijednosti u određenim tisućama dinara i nakon toga je
Općinski sud u Šibeniku dosudio u korist grada Tuzle, te nakon tog dokaza koji je predan u
spis Općina Tisno se žalila županijskom sudu, međutim u međuvremenu se angažiralo i
Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, građanski odjel da se uključe u parnicu i oni su se
uključili u parnicu dopisom Županijskom sudu u Šibeniku, tako da se sad na županijskom
sudu vodi spor u drugom stupnju između Republike Hrvatske koju zastupa Općinsko državno
odvjetništvo u ime Općine Tisno, a smatra kako je glavna stvar vještačenje tog ugovora,
odnosno da li je on uistinu proveden i sklopljen što će biti svakako presudni moment. Ono što
je on vidio, a za što čisto sumnja je krivotvorina i ako je uistinu Općinski odbor Općine Tisno
početkom pedesetih godina prošlog stoljeća to za određena sredstva prodao gradu Tuzli, onda
se u principu može pozdraviti s Vilom.
Pitanja više nije bilo i predsjednik vijeća Petak Jakovčev zaključio je aktualni sat i
predložio da se prijeđe na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.

Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2019.godinu,
Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2019.
godinu obrazložio je direktor trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Josip Perina koji je kazao da
je trgovačko društvo Prisliga d.o.o. osnovano odlukom Općinskog vijeća Tisno 2001. godine
kada započinje i sa svojim radom, društvo čini strukturu u vlasništvu od 70% udjela u
vlasništvu Općine Tisno, a 30% u dioničkom udjelu dvije fizičke osobe s osnovnim ulogom u
iznosu od 20.000,00 kn. Primarni zadatak u 2019. godini kao i u svim godinama prije, kazao
je, odnosio se na pripremu i uređenje prostora za kampiranje, saniranje nedostataka vezanih
uz sanitarije, kako i održavanje zelenih površina i hortikulturnog djela. Svi troškovi i ulaganje
realizirani su kroz tekuće poslovanje i održavanje. Dugoročno ulaganje glede vlasništva u
uvali Jazine zbog poznate situacije i statusa autokampa još uvijek nisu mogući. Dalje je kazao
da osim navedenog veći dio posla odnosi se na pripremu parcela za mobilne kuće,
postavljanje instalacija, vode struje i ostalog, do priključaka za internet i satelit, a priprema za
postavljanje mobilnih kućica vršila se u više faza, čišćenje terena, nasipavanje, izgradnja
potpornih zidova i slično. Osim sedam postojećih djelatnika, potreba za izvedbom navedenih
radova zahtijevala je da je u prvom dijelu godine bilo zaposleno pet djelatnika, dok je za
potrebe sezone zaposleno još pet sezonskih djelatnika, dakle sveukupno 20 djelatnika u
sezoni, od čega je preko HZZ-a i HZZMO-a bilo prijavljeno 17 djelatnika, dva djelatnika
preko studentskog ugovora i jedan djelatnik preko učeničkog ugovora. Istaknuo je kako su sve
financijske obveze prema dobavljačima i državi poput koncesija su podmirene te nema
zaostalih potraživanja. Dalje je izvijestio da je za vrijeme sezone 2019. godine autokamp
Jazinu je posjetilo ukupno 3200 gostiju, od čega 528 domaćih i 2672 stranih gostiju.
Ostvarenih noćenja bilo je 31942, s time da je u usporedbi s prethodnom godinom povećan
broj gostiju, ali smanjen broj ukupnih noćenja. Smatra važnim naglasiti i status mjesne plaže
što se naglašava svake godine koja je ujedno i javna plaža te otvorena za sve korisnike kojih
je svakodnevno u velikom broju, naime svake godine vrši se veliki pritisak na kamp odnosno
na sanitarne čvorove i potrošnju tople vode uslijed čega se naravno onda događa i mnogo
reklamacija. Kazao je da su na samoj plaži postavljena su 4 tuša za korištenje kupačima koje
koriste gosti kampa kako bi se na taj način smanjilo korištenje tuševa kampa, no usprkos tome
tuševi kampa se koriste što automatski dovodi do povećane potrošnje tople vode, materijala za
čišćenje te ostalih potrepština potrebnih za održavanje i normalno funkcioniranje sanitarija.
Na kraju je dodao da je Godišnji financijski izvještaj je dostavljen u prilogu ovog izvješća.
Na obrazloženje direktora Prislige d.o.o. s pitanjem se javila vijećnica Jelena Obratov
koju je zanimalo kod navedenih ostalih vanjskih troškova zašto postoji porast i da li se on
odnosi na navedeno uređenje parcela za kamp ili nešto drugo. Direktor Prislige d.o.o., Josip
Perina odgovorio je vijećnici Jeleni Obratov kako su ti ostali vanjski troškovi povećani, ali su
zato smanjeni ostali troškovi i to je samo stvar knjigovođe kako će to prikazati, naime, kao što

se vidi u koloni ostali troškovi su pali, a vanjski su se povećali, te je istaknuo da su se svakako
ti troškovi povećali zbog ulaganja, ali je vezano i za samo knjiženje.
Vijećnica Jelena Obratov ustvrdila je kako knjiženje nije promijenjeno jer je u prošloj
godini bilo 330.000,00 kn, a sada 1.163.000,00 kn, te pita odnosi li se sve to na troškove
uređenja kampa jer nisu nabavljane sirovine i materijali nego ide sve u ostale troškove, a u
financijskim izvještajima je obično uputa da se oni izbjegavaju.
Josip Perina odgovorio je da je to isključivo stvar knjigovođe, odnosno kako ona to
knjiži, uglavnom tu je došlo do zamjene jer jedni troškovi su smanjeni, a drugi povećani,
odnosno zamijenili su se ostali troškovi i vanjski troškovi.
Vijećnica Jelena Obratov ustvrdila je kako nije nigdje došlo do ovolikog povećanja pa
je s tim razlogom i uputila pitanje.
Josip Perina ponovio je kako je to isključivo stvar knjigovođe i kako bi od nje trebalo
dobiti odgovore na ta pitanja zašto je na taj način knjižila.
Sljedeći se za riječ javio vijećnik Nevijo Bilan koji je rekao kako vezano uz temu
velike potrošnje tople vode pa ga je zanimalo postoje u kampu Jazina solarni paneli za
grijanje vode ili neki drugi izvori obnovljive energije.
Josip Perina je odgovorio kako na žalost još uvijek tako nešto nemaju, međutim, kako
su sanitarije kampa dosta blizu plaže i posjetitelji plaže to koriste. Iako postoje tuševi na plaži
koji nisu spojeni na toplu vodu posjetitelji koriste tuševe i sanitarije kampa i teško je to
izbjeći. Kazao je dalje kako su se prošle godine napravili i ključevi za wc-e koji su podijeljeni
gostima kampa, tako da se koliko toliko bar uspjela sačuvati privatnost gostiju.
Vijećnik Nevijo Bilan ustvrdio je kako je upoznat s takvim problemom i na drugim
mjestima, ali da s obzirom da u današnje vrijeme postoji puno mogućnosti vezanih za uštedu
energije i toplu vodu da bi svako trebali razmišljati o jednom takvom ulaganju za budućnost.
Josip Perina je odgovorio da se svakako o tome razmišlja, ali tu se naravno radi i o velikom
financijskom izdatku.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 ( sedam) glasova
„za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno,
za 2019.godinu
Točka 3. I. izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija
proračuna za 2022.g. – 2023.g.,
Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, obrazložila je
kako postoje tri izmjene odnosno kako se mijenjaju tri stavke, odnosno postoje dva projekta
vezano za kulturu. Jedan projekt koji se odnosi na prostorije KUD-a Hartić koja stavka je
postojala u proračunu donesenom u 12. mjesecu prošle godine, međutim procjena je takva i
samo se premjestilo s prvog razdjela na program kulture, naime, dio koji se odnosi na
kulturno-glazbenu scenu, su također prostorije KUD-a Hartić koje je projektom podijeljeno i s
obzirom da je natječaj objavljen iz Ministarstva regionalnog razvoja, odlučeno je da će se
prijaviti na taj natječaj i prilikom same prijave mora postojati taj projekt vidljiv u proračunu.
Kao treća izmjena, kazala je, je prikupljanje sredstava odnosno inicijativa za izgradnju kuće
jednoj obitelji čija je kuća stradala u potresu što će detaljnije obrazložiti načelnik Općine
Tisno, te kratko obrazlaže da će biti potrebne odluke vijeća vezano uz tu temu, ali ovo je

,može se reći jedna gruba procjena, gdje će biti potrebno oko 400.000,00 kn gdje se planira
prikupiti oko 200.000,00 kn sredstava, a 200.000,00 kn Općina Tisno, te je to u ovom
trenutku gruba procjena koja se načelno uvodi u proračun.
Ivan Klarin, načelnik općine nadovezao se na pročelnicu Danielu Bilan i rekao da što
se tiče prostorija KUD-a treba istaknuti da su dobivena sredstva na jednom natječaju za
Europska sredstva, a ujedno se kandidira i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja za
koji je svake godine osiguran iznos, samo treba decidirano prijaviti određeni projekt. S
obzirom na oba natječaja on kao načelnik Općine Tisno predlože amandman da se na toj
poziciji podigne iznos na 130.000,00 kn, kako bi se mogla objediniti ta javna nabava i da se
na suprotnoj strani na komunalnom doprinosu koji će vjerojatno biti puno značajniji, jer je i
danas zaprimljena značajna uplata, a očekuje se i gradnja trgovačkog centra, da se stavi
130.000,00 kn da bi se mogla zatvoriti ta javna nabava i da bi se mogli ugovoriti navedeni
radovi za osigurana sredstva jer 20 do 30% ovisno o troškovniku kojeg još nema jer otvaranje
ponuda tek slijedi, a onda će se i znati o kojem se iznosu točno radi, stoga da se ne bi
dogodilo to da zbog nekih 50.000,00 kn ne bi mogli potpisati ugovor predlaže navedeni
amandman te da se stavi na glasovanje zajedno s rebalansom.
Što se tiče inicijative izgradnje kuće jednoj obitelji iz Sisačko-moslavačke županije,
kazao je kako u suradnji s gradskom upravom grada Siska, koji su dostavili popis tri obitelji
koje su ostale bez svog doma, a koje ispunjavaju kriterije koji su postavljeni. Izabrana je
obitelj iz mjesta Stare Drenčine, kod koje se sljedeći tjedan ide zajedno s arhitektima,
statičarem i geodetom, kako bi se izmjerila kuća i napravio glavni projekt te da se uputi
dozvola u grad Sisak. Radi se o peteročlanoj obitelji u kojoj je jedno malodobno dijete
bolesno, obitelj je ujedno i slabog imovinskog stanja. Kazao je kako se u ovom trenutku ne
zna koliko će biti procijenjeni troškovi i oni se za sad mogu izračunati na temelju nekih
poznatih činjenica te bi iznosili negdje oko 800 eura po kvadratu kuće bez namještaja i
opremanja. Dalje je objasnio da je kuća je stara preko 100 godina i ona je ocijenjena za
rušenje, stoga treba detalje vidjeti s obitelji s obzirom da se ide na građevinsku dozvolu, a više
o svemu će se znati sljedeći tjedan nakon što se obiđe ta kuća i porazgovara s obitelji. Radi se
o mjestu Stare Drenčine koje se nalazi između Siska i Petrinje, a nalazi se na području koje je
naviše stradalo u potresu. Rekao je kako se za izgradnju kuće planira iznos između
400.000,00 i 500.000,00 kn, te je do jučer bilo prikupljeno oko 120.000,00 kn, a postoji
najava još nekih poduzetnika da će izvršiti uplatu. S obzirom da će taj projekt potrajati imamo
potporu i nekih poduzetnika koji su već uplatili sredstva, a koji su rekli da će naš projekt
pratiti i dalje te bi u konačnici bili jako zadovoljni kad bi se prikupilo 50% sredstava. Kazao
je kako isto vrijedi za sve četiri općine jer komunicira se i s Općinom Murter- Kornati,
Općinom Pirovac i Općinom Tribunj. Smatra da kada bi se prikupilo po 200.000,00 kn, a
ostatak da plati Općina iz svog proračuna, što bi bio doprinos općine kao jedinice lokalne
samouprave, uz sve ostalo što se tiče rada, organizacije i izgradnje, na kraju krajeva i
prebacivanja akata koji će biti potrebni, a koje će donositi ovo Općinsko vijeće, s obzirom da
s treba poštovati sve zakonske procedure kako ne bi došlo do nekog problema u sljedećih
nekoliko godina iako se radi o samo jednom objektu. Dodao je kako koristi priliku za naglasiti
kako u 5 mjesecu dolaze lokalni izbori i predstavnička tijela će se raspustiti sredinom ožujka
ili početkom travnja, odnosno 30 dana prije lokalnih izbora, tako da će do tada vjerojatno biti
još nekoliko sjednica vjerojatno s manjim brojem točaka, da bi ne samo ovu stvar već isve
ostalo što bude potrebno izglasali do raspuštanja ovog saziva Općinskog vijeća i to iz razloga
jer će jedinice lokalne samouprave sigurno dva mjeseca biti bez predstavničkog tijela.

Vijećnik Nevijo Bilan rekao je kako je on podržava pomoć tim ljudima i kako je
apsolutno nevjerojatno što se sve dogodilo i zanimalo ga je postoji li nekakav rok za izgradnju
te kuće i kako se došlo do te obitelji kojoj će se izgraditi kuća.
Ivan Klarin, načelnik općine je rekao kako je rok što prije, ali naravno sukladno
zakonskoj proceduri, a zakonska procedura je da se napravi glavni projekt koji će se raditi
sigurno mjesec dana i na temelju kojeg se predaje građevinska dozvola, sve u suradnji s
obitelji i gradom Siskom, te je dodao da je već u komunikaciji s gradonačelnicom grada Siska
i smatra kako bi ta građevinska dozvola trebala biti izdana žurno, pogotovo jer se ta obitelj
nalazi u dosta teškoj situaciji i trenutno žive u kamp kućici te je jako teško s ove razine
percipirati kakva je to gore tragedija tim ljudima i pa i sam način na koji su živjeli prije
potresa, a kamoli sad, potres je samo točka na i tog kraja. Smatra da bi idealni rok bio tri do
četiri mjeseca, ali svako treba imati u vidu da nakon dozvole treba raspisati postupak javne
nabave za gradnju te kuće. Kazao je kako se naime u Općinu Tisno javlja puno donatora koji
bi radili struju, vodu, pločice i ostalo, međutim iz sigurnosnih razloga to se ne može prihvatiti,
naime, ne može se prihvati nečiji dobrovoljni rad jer postoji odgovornost za gradnju te kuće,
te ističe kako je zahvalan na takvoj želji za pomoći, ali mora ih odbiti jer sukladno
troškovniku treba raspisati javnu nabavu i da jedan izvođač i sam nositelj radova bude
odgovoran za gradnju te kuće, kao i imenovati stručni građevinski nadzor koji će pratiti cijelu
tu gradnju te su to jedni od osnovnih uvjeta koji se moraju ispuniti. Nadalje je odgovorio da
što se tiče obitelji, odjel za socijalnu pomoć gradske uprave Grada Siska je dao prijedlog za
nekoliko obitelji i od njih se tražilo da na terenu naprave pregled. U suradnji s mjesnim
odborima tih mjesta, jer dosta je mjesta koja administrativno pripadaju Gradu Sisku, a koji
imaju svoje mjesne odbore, puno se ljudi javilo za obnovu i zbog mogućeg straha od prevara,
strogo u koordinaciji s predsjednikom mjesnog odbora tog mjesta, gradonačelnicom Grada
Siska te nadležnim gradskim upravnim odjelom, došli do te obitelji i vidjeli da nemaju drugih
nekretnina, da se uistinu radi o obitelji koja je u teškom stanju i čija je kuća dobila crvenu
naljepnicu i više nije uporabljiva za život.
Na odgovor načelnika Ivana Klarina replicirao je vijećnik Nevijo Bilan pitajući
načelnika, s obzirom da se planira rok izgradnje od minimalno 3 mjeseca zar ne bi bilo bolje
da se tim ljudima kupila jedna montažna kućica koja bi zadovoljila potrebe te obitelji, što bi
bilo instant rješenje s obzirom da obitelj treba preživjeti tri mjeseca do izgradnje kuće.
Na pitanje vijećnika Nevija Bilana odgovorio je predsjednik vijeća Petar Jakovčev
kazavši kako bi se tako nešto sigurno i napravilo da se zaključilo da je to bolje.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Neviju Bilanu da se na području
tri grada, Sisak, Petrinja i Glina popisalo 3125 objekata koji su srušeni, a ukupno u ovoj
inicijativi načelnika i gradonačelnika postoji oko 30 ozbiljnijih te 20 još potencijalnih koji će
ulagati, što nije niti 10% objekata koji će se napraviti. Nažalost postoji veliki problem svih
ostalih o kojima će računa morati voditi država preko Europskog socijalnog fonda, a s
obzirom na situaciju u Zagrebu od koje je prošlo skoro godinu dana, boji se da će loše proći.
U koordinaciji je aktivno 30-ak načelnika i gradonačelnika i rade se trajna rješenja. Kazao je
kako ta obitelj je konkretno s djecom smještena u apartmanu u Crikvenici, a pola obitelji je
smješteno u kamp kućici i to je prijelazno rješenje, te pojasnio kako gradnja mobilne kućice
zahtjeva također rok izgradnje od 90 dana plus građevinsku dozvolu što je identičan postupak
te se zato i odlučilo na čvrstu gradnju, naravno strogo po protupotresnim pravilnicima i
standardima, tako da za na primjer za pet godina nemamo ponovno potres slične magnitude pa

se ponovno sruši objekt koji se gradio. Ističe kako će puno prije biti gotove ove kuće čiju
izgradnju preuzmu gradovi i općine od onih koje preuzme država.
Petar Jakovčev zamolio je Ivan Klarina, načelnika općine da za potrebe zapisnika
ponovi amandman kako bi isti stavio s točkom na glasovanje.
Ivan Klarin, načelnik općine, predložio je amandman na prijedlog I. izmjene i dopune
Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija proračuna za 2022.g. – 2023.g.,
koji glasi: „ da se stavka uređenje prostorija glazbene škole KUD-a Hartić podigne za
130.000,00 kn na rashodovnoj strani, a na prihodovnoj strani da se podignu sredstva od
komunalnog doprinosa.“ .
Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio da možda taj iznos bude i manji, ali u
ponedjeljak ide postupak javnog nadmetanja te iz straha da se ne bi dogodilo da zbog
30.000,00 ili 40.000,00 kn osiguranih iz proračuna ne može biti potpisan ugovor se ne isplati
riskirati s manjim iznosom, pogotovo jer su sredstva osigurana i šteta je da se ona ne počnu
trošiti.
Na temu proračuna još se nadovezao vijećnik Nevijo Bilan koji je rekao kako
stanovnici područja Gušća u Jezerima gdje i on živi imaju velikih problema sa zgradom stare
plinare i smatra da bi se trebalo ubaciti u proračun da se taj problem jednom riješi, stoga ako
će se asfaltirati cesta put Gušća onda bi se taj dio trebao riješiti jer tamo se jednostavno više
ne može proći, tamo je puno kuća i tamo se širi mjesto, a postoji problem te stare plinare koja
ako je u vlasništvu Općine Tisno, stoga smatra da bi trebalo naći načina da se sruši i da se
napravi jedan normalan prolaz da može proći kamion od smeća na primjer, stoga bi volio
kada bi se taj prijedlog uvrstio u projekciju Proračuna za 2022. i 2023.godinu jer to je stvarno
veliki problem kad se tamo parkiraju auti pa kamion od smeća ne može proći.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Neviju Bilanu kako se prije
mjesec dana raspravljalo o proračunu, a kako se sad raspravlja o rebalansu.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća utvrdio je kao u proračunu postoje pozicije za
uređenje javnih puteva i takvih stvari koje su već označene i vijećnik Nevijo Bilan se bori za
to da bi iz tog dijela dobili sredstva za to, ali ovdje se ne raspravlja o njima.
Ivan Klarin, načelnik općine je rekao kako ta zgrada stare plinare nije u vlasništvu
Općine Tisno, već je dio u vlasništvu Školjića i drugi dio u vlasništvu jedne obitelji, stoga o
potrebi čišćenja bi trebalo upozoriti vlasnike, a što se tiče ulaganja ili otkupa, definitivno za
to nema sredstava u ovoj godini.
Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode ispravila je
amandman načelnika općine kazavši kako se radi o izmjeni na poziciji „Prostor kulturnoglazbene scene“.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog s navedenim amandmanom načelnika općine na
glasovanje, a vijećnici su sa jednoglasno usvojili
I. izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i
Projekcija proračuna za 2022.g. – 2023.g.
Točka 4. I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio kako se ova točka odnosi direktno na
objekt koji će se graditi i da se on uvodi na tu poziciju.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa jednoglasno usvojili
I izmjene i dopune

Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu
Točka 5. Izvješće općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje 01.07.2020.- 31.12.2020.g.
Ivan Klarin, načelnik općine, zamolio je za odgodu Izvješća za sljedeću sjednicu s
obzirom da će sljedeća sjednica biti vrlo brzo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o odgodi točke 5. dnevnog reda, Izvješće općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje
01.07.2020.- 31.12.2020.g., za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 6. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP Banke d.d.
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio kako se tu radi o istoj stvari kao što se
radilo i početkom prošle godine, naime, drugi dio vrtića, kao što je u obrazloženju članka 2.
napisano, obveze Agencije za plaćanja u poljoprivredi ili Europska agencija ako ćemo
plastičnije nazvati, prema Općini Tisno za izgradnju dječjeg vrtića u Jezerima su u iznosu od
1.700.000,00 kn, koje nisu prebacili. Prebačeno je 50% prvog iznosa od kojeg je vraćen prvi,
odnosno do 31.12 smo bili dužni vratiti minus, te pojasnio da će ova sredstva će biti
usmjerena kompletno na račun izvođača gradnje vrtića, tvrtku Reliance d.o.o., kako ljudi ne bi
čekali sredstva iz agencije. Kazao je dalje kako po dosadašnjoj praksi ta sredstva bi mogla biti
do sredine ožujka u nekom realnom roku ili u travnju u nekom pesimističnijem roku,
međutim, nažalost iz iskustva kroz proteklih godinu i nekoliko mjeseci izgradnje objekta ta
europska sredstva dosta štekaju, s obzirom na nacionalnu komponentu. Dodao je kako će ova
će sredstva biti kompletno usmjerena tamo, a uplatom agencijskih sredstva bit će zatvoren
ovaj minus, stoga ističe da se ne govorimo o zaduženju jedinice lokalne samouprave već o
premošćenju jaza kao što je obrazloženo u Odluci. S time će obveze dječjeg vrtića u Jezerima
u cijelosti biti plaćene, jer je Općina Tisno 20% iznosa sukladno ugovoru prema izvođaču
podmirila prošlo ljeto. Istaknuo je kako će 25. siječnja će biti predaja objekta dječjeg vrtića u
Jezerima i do tada se planira zatvoriti sve kartice prema izvođaču, da se dostave atesti i onda
se kreće u naredna dva do tri tjedna po uporabnu dozvolu i opremanje objekta. Opremanje
objekta je osigurano također iz europskih sredstava i po nekoj realnoj procjeni početkom ili
do sredine ožujka novi vrtić bi trebao biti otvoren i stavljen u pogon.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“, 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom i 4 (četiri) glasa „ protiv“ usvojili
ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP Banke d.d.
Točka 7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnini
nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.13463/15 K.O.Murter Betina
Obrazloženje ovog prijedloga Odluke dao je Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za
imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove rekavši
kako se tu praktički radi o tehničkoj odluci i čija je izreka odluke vrlo jasno definirana. Kazao
je kako obrazloženje ove odluke i prilozi bi trebali biti dosta jasni, a sve s ciljem realizacije

gospodarskog projekta, a samim time i ostvarenja cilja učinkovitog gospodarskog razvoja od
interesa za Općinu Tisno, odnosno omogućavanje realizacije izgradnje građevine gospodarske
namjene trgovačkog centra, a unutar građevinskog područja naselja Betina. Dalje je pojasnio
da donošenjem ove Odluke omogućilo bi se već na prvom sljedećem vijeću donošenje Odluke
o raspisivanju javnog natječaja o namjeri zamjene dijela ove čestice odnosno novoformiranog
broja nastalog od dijela ove 13463/15 K.O. Murter-Betina, a koja onda više ne predstavlja
cestu na poziciji označene strelice sa novoformiranim dijelom nove prometnice na lokaciji
sukladno odredbama prostornog plana koja trasa prave nove prometnice koja treba zadovoljiti
priključenje i spoj na nerazvrstanu cestu je prikazana na skici izvoda iz prostornog plana, a
koja je priložena ispod obrazloženja ove Odluke i sve to s ciljem omogućavanja realizacije
izgradnje građevine gospodarske namjene te u konačnici povezivanjem i priključenjem ove
gospodarske zone s javnom cestom i budućim rotorom koji se planira izvesti na predmetnoj
lokaciji kako je to planirano i u grafici prostornog plana.
Pitanja na obrazloženje pročelnika Ivice Pirjaka nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova
„za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnini nerazvrstane ceste katastarske
oznake čest.zem.13463/15 K.O.Murter Betina
Točka 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i
planiranje te komunalne poslove, obrazložio je kako je ovo sada isključivo tehnička stvar s
obzirom na upravo donesenu odluku s prethodne točke današnjeg dnevnog reda, gdje se ulica
Bristina briše iz popisa ulica nerazvrstanih cesta u naselju Betina iz Odluke o nerazvrstanim
cestama.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova
„za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
Točka 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja
Ivica Pirjak je uvodno obrazložio kako je ova Odluka bila na dnevnom redu 24.
sjednice održane 15. lipnja 2020. godine međutim nije imala prethodnu suglasnost nadležnog
ministarstva koje mora dati suglasnost na takvu odluku prije samog donošenja, a s obzirom da
je suglasnost MUP-a u međuvremenu dobivena sada se stavlja ponovno ova Odluka s
dopunom članka 7. na način da se iza prve rečenice u članku 7. dopunjava još jedna rečenica,
a koja bi glasila „Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Izmjenama i
dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja Službeni glasnik Općine Tisno
br. 4/20.“
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje prijedlog odluke s dopunom u čl. 7.,
a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ glasa i 1 (jednim) glasom
„protiv“ usvojili

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Točka 10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca
porotnika Županijskog suda u Šibeniku
Ivan Klarin, načelnik općine rekao je kako se tu radi o imenovanju sudaca porotnika te
pitao ima li kakvih prijedloga od strane vijećnika te naglasio kako članovi političkih stranaka
to ne mogu biti.
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva rekla je kako u obrazloženju piše kakvi se
prijedlozi traže pa je dano na volju vijećnicima s obzirom da se radi o prijedlogu kandidata
Općinskog vijeća da predlože nekoga za koga misle da ogovara tim uvjetima, napomenula je
kako sudci porotnici imaju pravo na naknadu putnih troškova, dnevnice, nagradu za svoj rad
na sudovima.
Predsjednik vijeća je s obzirom da nitko od vijećnika nije predložio kandidata za sudca
porotnika stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno
ZAKLJUČAK
o odgodi točke 10. dnevnog reda, Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku, za slijedeću sjednicu
Općinskog vijeća Općine Tisno uz poziv vijećnicima da predlože kandidate koji bi
se mogli imenovati
Točka 11. Prijedlog za donaciju vijećničkih naknada u korist humanitarne akcije za obnovu
potresom oštećene kuće na području Sisačko-moslavačke županije
Vijećnica Jelena Obratov koja je i predložila ovaj prijedlog za dnevni red obrazložila
kako bi bilo lijepo na taj način doprinijeti izgradnji te kuće toj obitelji o kojoj je načelnik
govorio, te poziva vijećnike da daju svoj prijedlog na koji način bi ovaj prijedlog mogli
realizirati, a smatra da je najjednostavniji način da se usmjere njihove vijećničke naknade u
tu svrhu.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako je zaprimio već nekoliko upita
vijećnika i prije ove sjednice s istim prijedlogom, samo ga je vijećnica Jelena Obratov
službeno i formalizirala, a na koji način će se to provesti najbolje bi bilo da to pojasni
pročelnica Daniela Bilan.
Danijela Bilan, pročelnica je rekla da što se tiče same provedbe, vijećničke naknade
se smatraju drugim dohotkom i Općina kao isplatitelj tu obračunava porez, a porez se naravno
isplaćuje prema OIB-ima što znači da sam način da se obračuna i isplati porez bio bi pogrešan
i suprotan pravilniku o računovodstvu. Ističe kako je obračunati porez, a ne isplatiti osobama
kojima je to namijenjeno također pogrešno, stoge predlaže da se poslije svake sjednice
vijećnicima isplate naknade, s obzirom da će i onako u ovom mandatu biti još svega nekoliko
sjednica, a onda oni po svojoj volji sredstva preusmjere na taj posebni račun.
Vijećnica Jelena Obratov rekla je kako ona nema ništa protiv takvog načina isplate
naknada samo bi voljela da u tom slučaju svi vijećnici dokažu uplatu, a ne da ispadne da je
jedan vijećnik izvršio uplatu pet svojih naknada, a drugi jednu, dodaje da bi bilo dobro ako se
ide na taj način da onda predsjednik vijeća potvrdi da su te naknade stvarno i uplaćene na taj
zaseban račun u tu svrhu.
Vijećnica Jelena Obratov predložila je dopunu prijedloga koja glasi: „ da se
vijećnicima onda nakon svake sjednice isplati naknada koju oni onda trebaju uplatiti na taj

poseban račun te da se na svakoj idućoj sjednici pročita jesu li vijećnici ispunili svoju ono što
je odlukom doneseno“.
Ivan Klarin, načelnik općine složio se tim prijedlogom i smatra kako je to najbolji
način.
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva podsjetila je samo kako se naknada za
predsjednika vijeća obračunava na mjesečnoj osnovi, a vijećnička naknada se obračunava po
održanoj sjednici.
Predsjednik vijeća predložio je da se usvoji ovako nadopunjen prijedlog vijećnice
Jelene Obratov, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o donaciji vijećničkih naknada u korist humanitarne akcije Općine Tisno za obnovu potresom
oštećene kuće na području Sisačko- moslovačke županije
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je
zaključio 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 18:20 sati.
Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.

Zapisnik izradila:
Marijana Pavić, dipl.iur.,v.r.
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