Zapisnik sa 29. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
29. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 11.veljače 2021.godine,
četvrtak, putem videokonferencije, odnosno korištenjem tehnologije za održavanje sastanka
na daljinu, s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Marin Mikin, Velimir
Reškov, Ivana Vlašić, Mario Vodanov, Zoran Bokan i Nevijo Bilan.
Svoj izostanak opravdali su vijećnici Lovre Crvelin i Daniel Crvelin.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: 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. Ivan Klarin, općinski načelnik opravdao je izostanak sa sjednice jer mu je određena
samoizolacija.
Predsjednik vijeća stavio je dnevni red na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno,
Prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno,
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
zona luke posebne namjene- marina s brodogradilištem,
Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala kralja Petra Krešimira IV u
naselju Betina,
Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina,
Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Dolac u naselju Betina,
Prijedlog Odluke o prodaji pokretnina.

Nakon prihvaćanja dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
Prvi se s pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Nevijo Bilan, koji je rekao kako je
zadovoljan renovacijom ceste u njegovom susjedstvu u Jezerima koja se odvija unatoč cijeloj
situaciji, ali smatra da ako se već pristupilo tom poslu onda bi ga trebalo napraviti kako treba i
da bi se moglo za nekakve minimalne novce to napraviti još bolje. Glavno pitanje je u stvari
vezano uz pitariće koji se nalaze uz cestu i iz kojih rastu svakakva stabla i smatra kako bi
tome trebalo stati na kraj. Smatra kako se to treba riješiti i da se stvarno treba reći da se to
tako ne može svima onima koji to naprave. Drugo pitanje vijećnika Nevija Bilana bilo je
vezano uz koncesije, s obzirom da je dosta ljudi ogorčeno time da će se u Jezerima naplaćivati
koncesija, a u drugim mjestima ne, što uopće ne djeluje pozitivno na ljude, odnosno da će se
morati naplaćivati vezarina za brodove, kaže da je pitanje je koliko je to pošteno da će se u
Jezerima to naplaćivati, a nigdje drugdje neće.

Predsjednik vijeća Petar Jakovčev odgovorio je vijećniku Neviju Bilanu kako nije
upoznat s problemom pitarića ali je rekao kako se svakako to treba uvesti u zapisnik i dati
komunalnom odjelu da to pogledaju.
Na drugo pitanje vijećnika Nevija Bilana vezano uz plaćanje koncesije, predsjednik
vijeća je odgovorio kako je ta koncesija izvrsna stvar ako se došlo u pravnu situaciju da se
može naplatiti. Iz vlastitog iskustva vezanog uz također jedan tako mali porat može reći da bi
bilo odlično kad bi se ta nekakva simbolična vezarina plaćala pa da svaka osoba koja je plaća
i ima registriran brod ima svoje mjesto i da tamo vlada nekakav red. Situacija na primjer u
Betini je i da ako imate brod i imate volje platiti vezarinu nitko vam ne garantira da ćete se
vezati. Već se dugo godina na razini Općine pokušava uvesti reda na način da se domaćem
stanovništvu omogući nešto što se zove komunalni vez, a da se u isto vrijeme izbjegne
situacija privatnog koncesioniranja da bi ta lučica završila pod koncesijom nekog privatnika
koji bi onda diktirao cijenu na način kao što to rade marine. Budući da je to u Jezerima
konačno došlo do nekakve realizacije, što mu je jako drago te se nada da će se uskoro riješiti i
u ostalim mjestima, smatra da će svatko moći za tu simboličnu cijenu vezati svoje plovilo i da
u stvari dobije jedan broj odnosno jedno mjesto.
Vijećnik Nevijo Bilan odgovorio je predsjedniku vijeća kako on sve to razumije ali ga
boli to što se to događa u mjestu gdje on živi jer će se morati nešto naplatiti da bi se uveo
nekakav red. Žao mu je što je to ponovno udar po novčaniku svih ljudi koji tu imaju plovilo.
Slaže se da se treba uvesti red, ali napomenuo je kako na primjer u Tisnom ima toliko veza da
se takvo nešto ne treba provesti i iz tog razloga tamo je besplatno.
Sljedeća se s pitanjem na aktualnom satu javila vijećnica Jelena Obratov koja je kazala
kako svi u Tisnom koji su vlasnici apartmana strepe i čekaju što će biti s Garden Festivalom
ove godine te je zanima kakve su informacije s obzirom na situaciju u Britaniji i sve ostalo i
što organizator planira i može li se okretati ostalim gostima ili čekati, s obzirom da dosta
iznajmljivača ima rezervacija koje su prebačene od prošle godine, a ne zna se hoće li tih
festivala uopće biti, stoga s obzirom da načelnik nije prisutan na sjednici pitanje postavlja
pročelnicima.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove rekao je kako nema nikakvih informacija na tu
temu, a Marijana Pavić pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je također kako nema
nikakvih informacija i da bi pretpostavlja možda načelnik mogao znati više.
Vijećnica Jelena Obratov rekla je da i ako načelnik nema da bi bilo dobro da se do
sljedeće sjednice sazna neka konkretnija informacija o toj temi.
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev konstatirao je kako se tu radi o jako ozbiljnom
pitanju koje se tiče same srži prihoda ljudi koji su uložili u apartmane, pa i dignuli krediti da
ulože u apartmane. Boji se da s obzirom na trenutnu situaciju nitko pa tako ni načelnik u
ovom trenutku ne može znati što će od tog festivala biti.
Vijećnica Jelena Obratov komentirala je kako se prošle godine bila slična situacija i
kako se krajem trećeg ili početkom četvrtog mjeseca imala informacija da festivala neće biti
pa se moglo orijentirati na druge goste te smatra kako bi bilo dobro što prije saznati bar što
organizatori planiraju.
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je pitanje jako ozbiljno i kako će se potruditi da
se to pitanje što prije pošalje i dobije informacija te se slaže kako je za male iznajmljivače to
kritičan moment.

Sljedeći se s pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Zoran Bokan koji je
predsjednika vijeća pitao vezano uz ulicu Žal u Betini odnosno da li je što u planu što se tiče
asfalta i rasvjete u toj ulici.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio je kao ta ulica već dugo vremena dolazi
na red za asfaltiranje i onda kada dođe red na nju uvijek se taj asfalt potroši na neku drugu
stranu, te bez obzira na skraćeni proračun ove godine očekuje kako će se ove godine konačno
riješiti u smislu redovnog održavanja negdje u petom mjesecu, od strane koncesionara koji to
održava, a to je tvrtka Sarađen d.o.o., te dodao kako postoje sredstva u proračunu koja su
namjenska za puteve i prema zadnjim razgovorima ta površina koja zaista nije velika trebala
bi se napraviti. Ono što ga muči tamo je samo kontradiktorna informacija o postojanju kabela
za rasvjetu ili ga treba provesti s centralnog dijela iz ulice prema crkvi. Svakako kako to ne bi
bila velika investicija da bi bilo pametno da se položi taj kabel i stave dva rasvjetna stupa i taj
problem jednom riješi, zaključio je predsjednik vijeća Petar Jakovčev.
Vijećnik Zoran Bokan rekao je kako prema njegovim saznanjima ne postoji, pa bi
trebalo provući kabel u navedenoj ulici, a da isti problem postoji i u Varošu.
Predsjednik vijeća ustvrdio je kako zna i za taj problem te se svakako ta dva rasvjetna
tijela i u Varošu trebaju napraviti.
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 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno,
Predsjednik vijeća obrazložio je kako se tu radi o promjeni Zakona, kao što se moglo
vidjeti u materijalima.
Detaljnije obrazloženje ove točke dnevnog reda dala je Marijana Pavić, pročelnica
Tajništva Općine Tisno, koja je rekla kako je ova izmjena Statuta rađena u svjetlu izmjena i
dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te kako se obrazloženju
same odluke detaljnije razrađeno što se točno mijenja i zašto, a naglasak je stavljen na
brisanje odredbi Statuta koje se odnose na instituciju zamjenika načelnika općine te je dodala
da se zapravo najveći broj članaka Statuta upravo zbog toga i mijenja. Dalje je kazala kako
najbliže što bi bilo funkciji zamjenika, a to je privremeni zamjenik koji načelnika zamjenjuje
u slučajevima njegove duže odsutnosti i nemogućnosti obavljanja funkcije duže vremena, a
koji se imenuje iz reda članova općinskog vijeća, a kada je na toj dužnosti ne može naravno
biti i na dužnosti vijećnika općinskog vijeća. Nadalje je kazala kako se detaljnije uređuju
odredbe vezane uz zborove građana, a novina je da će konstituirajuću sjednicu sazivati će
Općina sama odnosno nadležni upravno odjel što će ujedno ostaviti i manevarskog prostora da
se svi zajedno dogovorimo oko datuma održavanja. Važno je za naglasiti da veći dio članka

odluke odnosno izmjena statuta stupa na snagu danom donošenja odluke o raspisivanju
lokalnih izbora, kada će se one početi primjenjivati u budućem mandatu.
Pojasnila je kako je u istom tom svjetlu napisane i izmjene Poslovnika prvenstveno da
se izbrišu odredbe koje su sadržavale instituciju zamjenika općinskog načelnika. Također
važno je spomenuti da se dala mogućnost kao što se može u materijalima vidjeti, održavanja
sjednica elektronskim putem zbog izvanrednih okolnosti, te dodala da će se svi složiti kako se
nama ovdje ovaj način održavanja sjednica korištenjem tehnologije za održavanje sastanaka
na daljinu pokazao i najkvalitetniji.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Tisno
Točka 3. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno
S obzirom da se obrazloženje ove točke dnevno reda dalo u sklopu prethodne točke
dnevnog reda predsjednik vijeća stavio je prijedlog odluke na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 4. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
zona luke posebne namjene - marina s brodogradilištem
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev ponudio je obrazloženje ove točke dnevnog reda i
reda kazavši kako obuhvat koncesije koji treba biti definiran u poslovanju brodogradilišta i
marine. Ona je u naravi registrirana za obavljanje dvije djelatnosti, jedna je djelatnost marine,
a druga je djelatnost brodogradnje. Bez obzira što je dio brodogradnje već riješen u
prethodnim situacijama, kompanija podnosi redovni zahtjev za dodjelu koncesije na području
marine, zbog čega su stupile na snagu određene minimalne izmjene unutar tog obuhvata, a
riječ je o granicama koje se tiču brodograđevnog dijela i granicama koji se tiču dijela vezanog
za marinu i također firma smanjuje obuhvat na moru. Dalje je pojasnio kako u prethodnim
verzijama brodogradilište i marina imala je jako širok obuhvat koncesioniranog područja
morske vode, toliko da se imalo skoro pa 300 metara obuhvata koncesije morske vode koja
zaista ništa ne znači, a mora se platiti. Kaže kako je problem dakle u tome da bi se stiglo na
redovnu prijavu prema ministarstvu treba se donijeti Odluka o II. izmjenama i dopunama
UPU-a zone luke posebne namjene – marine s brodogradilištem, koje će se najvjerojatnije u
budućnosti s nekim drugim vijećem nastaviti III. Izmjene i dopune UPU-a jer kako se firma
stalno razvija tako se stalno nešto mijenja i takav razvoj će trajati sigurno još koju godinu.
Pitanja vijećnika vezanih uz ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća
stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa deset (10) glasova „za“ i jednim (1)
„suzdržanim“ glasom usvojili
ODLUKU
o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona luke posebne
namjene - marina s brodogradilištem

5. – 7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala kralja Petra Krešimira IV u naselju
Betina, Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina, Prijedlog
Odluke o grafičkom prikazu ulice Dolac u naselju Betina
Predsjednik vijeća je predložio da obzirom da su sljedeće tri točke dnevnog reda
tematikom slične predsjednik vijeća da te tri točke objedine za raspravu, a da o svakoj
zasebno glasaju što su vijećnici jednoglasno prihvatili.
Ivica Pirjak obrazložio je kako se tu radi o identičnoj situaciji za sve tri navedene ulice
te kako će takvih situacija biti i u budućnosti. Pojasnio je kako se sva tri prijedloga odluka o
grafičkom prikazu ulica predlažu se samo s ciljem kako bi se uskladio registar prostornih
jedinica s geodetskom upravom, područnim uredom za katastar u Šibeniku. S obzirom na
trenutnu situaciju nesklada, ulice su već od prije imenovane i u popisu su ulica iz odluke o
nerazvrstanim cestama Općine Tisno, međutim uvidom u katastarski registar prostornih
jedinica, primijećeno je preklapanje i nesklad obuhvata pojedinih ulica, nama iz nepoznatih
razloga, a koji nedvojbeno mogu raditi probleme kod provedbe elaborata evidentiranja
izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Posebno je naglasio vezano za ulicu Pačipolje koja
uskoro ide u evidentiranje pa da nemamo problema kod provedbe jer geodetski elaborati
moraju svi biti precizno usklađeni sa registrom prostornih jedinica, što u ovom slučaju ne bi
bilo moguće u koliko se on ne uskladi sukladno Odluci o grafičkom prikazu. Kazao je kako će
se ista stvar naknadno raditi i sa svim ostalim ulicama za koje se ustvrdi nesklad obuhvata,
kako ne bi bilo problema kod provedbe, stoga se svime navedenim predlaže donošenje ovih
odluka koje u prilozima jasno prikazuju obuhvat protezanja pojedine ulice i čine obvezni
prilog svake od ovih odluka.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su s devet (9) glasova „za“ i dva
(2) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o grafičkom prikazu ulice Obala kralja Petra Krešimira IV u naselju Betina
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su s devet (9) glasova „za“ i dva
(2) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su s devet (9) glasova „za“ i dva
(2) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o grafičkom prikazu ulice Dolac u naselju Betina
Točka 8. Prijedlog Odluke o prodaji pokretnina
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je da kao što i piše u
obrazloženju da je proveden postupak te da je bio jedan ponuditelj Ježinac d.o.o. koji je
ponudio cijenu koja je sadržana u Odluci i predlaže se s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti
ugovor o kupoprodaji tih pokretnina.
Daljnjih pitanja vezanih uz ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća
stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

ODLUKU
o prodaji pokretnina
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je
zaključio 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 17:26 sati.
Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.

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

