Zapisnik sa 31. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
(neverificirani)
31. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 06.travnja 2021.godine,
utorak, putem videokonferencije, odnosno korištenjem tehnologije za održavanje sastanka na
daljinu, s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Marin Mikin, Velimir Reškov, Ivana
Vlašić, Zoran Bokan i Nevijo Bilan.
Svoj izostanak opravdali su vijećnici Lovre Crvelin, Jelena Obratov, Daniel Crvelin i
Mario Vodanov.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, općinski načelnik, Kate Šikić-Čubrić ravnateljica
Muzeja betinske drvene brodogradnje, Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko
pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove i Marijana Pavić,
pročelnica Tajništva Općine Tisno.
Predsjednik vijeća stavio je dnevni red na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i
Projekcija proračuna za 2022.g. – 2023.g.,
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2021.- 2023.
godine,
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2021.godinu,
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2021.godinu,
6. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Zona luke posebne namjene –
marina s brodogradilištem i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno,
7. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko- turističke zone
Rastovac i s time povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno,
8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina,
9. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.goini na području
Općine Tisno,
10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi,
11. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na privremeno ili
povremeno korištenje prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno,
12. Prijedlog Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju Cjenika usluge
privremenog ili povremenog korištenja prostora sportskih objekata u vlasništvu
Općine Tisno,
13. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i održavanje te korištenje sportskih
građevina javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno,

14. Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Sportski objekti
Općine Tisno,
15. Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Dječji vrtić
Spužvica
16. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom
zaduživanju Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP banke.
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
Na aktualnom satu za riječ se javio vijećnik Zoran Bokan koji je rekao kako s obzirom
da se nalaze na kraju mandata trećeg u nizu načelnika, ponovno spomenuo stvar koju je više
puta spomenuo, a tiče se rasvjete u Betini. Naime, pojasnio je da od 2009. godine kada je
došao načelnik Ivan Klarin, on je kao predsjednik Mjesnog odbora u više navrata spominjao
ulice bez rasvjete Žal i Varoš u Betini, a prije toga i ulicu Matije Gupca, dakle ulica u kojoj i
predsjednik vijeća stanuje, a do dana današnjeg nije napravljeno ništa te smatra da je sramota
pogotovo jer se radi o staroj jezgri Betini, a sama ulica Matije Gupca, što zna i predsjednik
vijeća jer zadnji stup u toj ulici završava malo iza njegove kuće, a ostatak polovice ulice je u
zadnjih 10 godina dobio koliko je on nabrojao sedam novih objekata, što stambenih zgrada,
što privatnih kuća, a to su sve ljudi koji su platili komunalne doprinose i sve ove godine se
nije bilo u stanju, uz stotine rasvjetnih stupova koji su se promijenili da se i to dovrši. Smatra
kako to doista nije u redu, a na prošlom vijeću i vijećnica Jelena Obratov rekla je kako i velika
ulica gdje ona stanuje je bez rasvjete. Kazao je dalje da se s druge strane moglo se vidjeti kao
su prije nekoliko dana stavljena svijetleća slova u Tisnom te ga u vezi toga zanima koliko je
taj projekt uopće koštao i kako se uopće došlo na tu ideju, da li je to Općina Tisno inicirala
taj projekt i kolika je cijena tih slova. Prisjetio se kako je predsjednik vijeća na prošloj
sjednici rekao kako će te ulice u Betini do ljeta u sklopu tekućeg rješavanja rasvjete to
napraviti, ali s obzirom da se vijeće uskoro raspušta mišljenja je da se to ipak do tada neće
napraviti.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Zoranu Bokanu da ako će se
vraćati 12 godina unazad njegovog mandata mogao bi izvući podatke o postavljanju javne
rasvjete jer u svim mjestima uključujući i Betinu postavljene su na stotine rasvjetnih tijela i u
svakom mjestu postoje mjesta gdje se nisu postavila, ali provedena je velika modernizacija
javne rasvjete i jedina su jedinica lokalne samouprave u Šibensko-kninskoj županiji koja je to
obavila što nije zanemarivo. Što se tiče ulica i javne rasvjete, bilo ih je i bit će ih i ulice se
grade i proširuju i to je jednostavno jedan proces koji traje i koji će trajati. Što se tiče slova,
odnosno uređenja Gomilice u Tisnom odgovorio je da se radi o investiciji u suradnji s
komunalnim poduzećem Ježinac te je ideja i razrada je došla od strane Ježinca d.o.o., a
Općina je sudjelovala u gradnji parkova. Kazao je dalje kako će komunalno poduzeće Ježinac
će platiti navedena slova i na žalost u ovom trenutku ne može reći točan podatak, ali ako je
potrebno na pitanje će dobiti i pisani odgovor, s obzirom da zbog samoizolacije trenutno nije
prisutna pročelnica odjela za financije koja bi mogla dati točniju brojku.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća rekao je kako je vijećnik Zoran Bokan postavio
dobro pitanje i konstatirao kako postoji potreba za postavljanjem nekoliko rasvjetnih stupova
u ulici ispod crkve u Betini i koja postoji već godinama, a doslovno je riječ o četiri rasvjetna
stupa lijevo i desno, postojećom infrastrukturom ne bi trebalo biti problema da se to konačno
riješi te je postojala najava da će se do sljedeće turističke sezone to napraviti, što je on i javno

iznio. Pojasnio je da je problem u ulici Matije Gupca taj što je to veći infrastrukturni zahvat
jer kabel tamo ne postoji te je plan je bio završetkom obalnog pojasa Petra Krešimira doći do
ulaza u ulicu Matije Gupca i s donjom stranom se spojiti na postojeći kabel koji se paralelno
postavlja s uređenjem ulice Petra Krešimira. Kazao je dalje kako je nažalost prošle godine taj
zahvat ispao iz proračuna zbog svima znanih okolnosti i taj kabel nije došao na izlaz te ulice.
Ističe da što se tiče prethodno spomenuta četiri stupa misli da bi se to moglo naručiti i
realizirati jer je stvar o zaista malom zahvatu.
Ivan Klarin, općinski načelnik nadovezao se kako stavka u proračunu što se toga tiče
postoji odnosno postoji za komunalnu infrastrukturu, ali pojašnjava kako nema sredstava za
neke velike ulice koje iziskuju kabliranje i 15 stupova, ali ako se tu uistinu radi o četiri stupa i
postoji infrastruktura nema razloga da se to ne napravi. Istaknuo je kako će uvijek postojati
dijelovi ulica koji nisu osvjetljeni ali kada bi rekao da su za njegova mandata postavljene
stotine novih stupova ne bi puno pogriješio. Za neke takve situacije ne znači ništa što je kraj
mandata i što je ovo zadnje Općinsko vijeće u ovom sazivu, a s obzirom na krizu koja vlada i
koja bi mogla biti gora nego prošle godine ne treba očekivati neke velike stvari u ovom
periodu. Što se tiče održavanja komunalne infrastrukture i postavljanje nekoliko stupova i
asfaltiranja dijelova ulica, za to postoje sredstva u proračunu i to nije upitno. Teško je da sada
kaže da će do izbora biti napravljene ulice koje iziskuju kabliranje i postavljanje 15 do 20
stupova jer to su jednostavno prevelike investicije.
Vijećnik Zoran Bokan nadovezao se na ovu temu i rekao kako su stotine rasvjetnih
tijela promijenjene i prešlo se na LED rasvjetu. U ulici Matije Gupca problem je bio s
opterećenjem ali prelaskom na LED rasvjetu to se dosta rasteretilo i nije bio problem riješiti to
dalje. Zna da je problem bio u kabelu i da je trebao novi kabel ali s obzirom da to nije uređena
ulica nije uopće problem staviti taj kabel. Kazao je dalje kako sve ovo spomenuo je jer je
nedavno bio i u Jezerima i što se zadnji put spominjalo gdje je postavljeno pet rasvjetnih
stupova koji idu nigdje, dakle tamo nema niti jedna kuća, malo je asfaltirano, 100-200 metara
novog asfalta i pet rasvjetnih stupova, a niti jedne kuće, stoga je normalno onda se upitati
kako to. Tu se ne radi o bilo kakvoj poziciji to je centar Betine, to se ne može ne vidjeti. Ističe
kako ljudi koji plaćaju komunalne doprinose za gradnju velikih objekata i na kraju ne dobiju
rasvjetu silne godine, tu se dakle ne može izvlačiti nismo znali ili stavljalo se drugdje, to se
jednostavno ignoriralo ali nije mu jasno iz kojeg razloga.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da što se tiče postavljanja javne rasvjete u
ulici Put Vrška u Jezerima već su neki vijećnici iz Jezera pokušali to predstaviti na način da je
to iz razloga jer on u toj ulici živi. Ulica Put Vrška je kompletnim dijelom bila kablirana kada
se gradila za crkvu sv. Koštancija i kablirana je s ulicom Pod Njivice prema tome floskule o
tome da je on u ulici u kojoj živi stavio četiri stupa je suludo. Kazao je kako se asfaltiralo
puno ulica i stavili su se brojni stupovi, stoga takav prigovor izgleda stvarno jeftino, a da
nema objekta u toj ulici isto nije istina jer ako se pogleda ulica Put Vrška, barem dio na kojem
on živi je asfalt u najgorem stanju prema tome ne treba mu se takvo nešto prigovarati, jer ako
navede što je on napravio kao načelnik i za koju ulicu, mnogi će se posramiti. To je stvarno
jeftina propaganda koja nema smisla. Jako dobro se zna koliko se u Betinu uložilo i te
primjedbe koje su na granici sarkazma na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća izgledaju
potpuno irelevantno. Pojasnio je kako do 2009. godine, gdje je stranka čiji je član vijećnik
Zoran Bokan 12 godina vladala, Betina je sličila na najgori sajam i gdje se iz kamiona
izlijevao smrad u centar Betine i onda nakon ovih 12 godina njemu netko ima nešto reći
vezano za uređenje Betine. Za takvo stajalište nema podrške ni u Betini, a kamoli šire.
Projekti koje je on napravio zajedno sa svojim suradnicima posljednjih 12 godina u Betini

malo su jači od nekoliko rasvjetnih stupova pa na kraju tako nešto jeftino implicirati je ispod
svake razine.
Vijećnik Nevijo Bilan pitao je s obzirom da u ovo doba pandemije postoje ove
digitalne sjednice i svatko se spaja iz svog doma, stoga pita da zašto se onda neki koji su u
samoizolaciji ne spajaju na sjednicu, s obzirom da se ne moraju udaljavati iz svojeg doma,
kao na primjer pročelnica odjela za financije Danijela Bilan.
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev je rekao kako on ne može ulaziti u to u kakvom je
stanju netko kod svoje kuće, naime, svakome je omogućen pristup sjednici putem poveznice
ali on ne može nikoga prisiliti na to.
S obzirom da daljnjih pitanja vijećnika nije bilo, predsjednik vijeća Petar Jakovčev
zaključio je aktualni sat.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točke 2., 3., 4., i 5. - Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Tisno za
2021.godinu i Projekcija proračuna za 2022.g. – 2023.g., Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana
razvojnih programa za razdoblje 2021.- 2023. godine, Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu i Prijedlog I. Izmjena i
dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu
Predsjednik vijeća je predložio obzirom da su točke dnevnog reda povezane da se
rasprava objedini za točke 2. -5. dnevnog reda dok će se odlučivati o svakoj točki posebno što
su vijećnici jednoglasno usvojili.
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio kako II. Izmjene i dopune Proračuna
zajedno s I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa, Programa održavanja
komunalne infrastrukture i Programa građenje komunalne infrastrukture za 2021.godinu tiču
se dvije stavke koje su dobili na natječaju, a to je Muzej na otvorenom koji je dobio
500.000,00 kn iz europskih fondova i Dječji vrtić koji iz FLAG-a Galeb za projekt koji su
nazvali Modri stolić dobio određena financijska sredstva, kao i sredstva koja su dobili za
uređenje plaže u Betini od strane Županije u iznosu od 200.000,00 kn za koje se nije znalo
hoće li se dobiti. S obzirom na navedeno, a da se ulazi u dane kada će se raspustiti ovaj saziv
općinskog vijeća bilo je potrebno objediniti to što se tiče rebalansa te prikazati ga na
prihodovnoj i rashodovnoj strani. Što se tiče Programa održavanja i gradnje komunalne
infrastrukture oni su tu svi nabrojeni tablično i pripremljeni pa u koliko ima pitanja vijećnika
on će dodatno pojasniti.
Pitanja vijećnika o navedenim točkama dnevnog reda nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa sedam (7) glasova „za“, jednim (1)
„suzdržanim“ glasom i jednim (1) glasom „protiv“ usvojili
ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekciju
proračuna za 2022.g. – 2023.g

Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa sedam (7) glasova „za“, jednim
(1) „suzdržanim“ glasom i jednim (1) glasom „protiv“ usvojili
ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za razdoblje
2021.- 2023. godine
Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa sedam (7) glasova „za“, jednim
(1) „suzdržanim“ glasom i jednim (1) glasom „protiv“ usvojili
ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2021.godinu
Predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa sedam (7) glasova za, jednim
(1) suzdržanim glasom i jednim (1) glasom protiv usvojili
ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za
2021.godinu
Točka 6. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Zona luke posebne namjene –
marina s brodogradilištem i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove obrazložio je kako se tu radi o inicijativi i
prijedlogu društva Brodogradilište i marina d.o.o. Betina, zaprimljenoj u Općini Tisno dana
18.01.2021.godine, a sve ovo iz razloga i s ciljem kako bi se omogućio će se daljnji razvoj
gospodarskih aktivnosti marine i brodogradilišta koji su smješteni unutar obuhvata Plana i
predstavljaju iznimno važan gospodarski subjekt Općine Tisno. Dalje je ukazao da je prema
ovom prijedlogu Odluke dobiveno mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje
zaštita okoliša i prirode, od nadležnog županijskog odjela, izdano dana 18.ožujka 2021.g.,
kojim se potvrđuje da za planirane III. Izmjene i dopune UPU Zona luke posebne namjene marina s brodogradilištem i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno nije potrebno
provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, a sve to prema
odredbama članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju, koji naglašava da Odluku o
izradi prostornog plana područne (regionalne), odnosno lokalne razine donosi predstavničko
tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave po prethodno
pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i
prirode.
Ovim prijedlogom Odluke u članku 3. definirani su razlozi izrade, nema ih smisla
čitati obzirom da ste materijale za ovu sjednicu vijećnici pravovremeno dobili. Kazao je kako
se plan odnosi na čitav obuhvat, a granica obuhvata UPU-a će se minimalno izmijeniti u
odnosu na važeću, s obzirom na prenošenje Plana na nove podloge. Izmjene i dopune PPUO
Tisno odnose se isključivo na obuhvat UPU-a.
Predsjednik vijeća nadodao je kako se tu u stvari radi o premještanju jednog ogradnog
zida za 1,5 metara.

Ivica Pirjak je dodao kako se u stvari tu radi o podlogama koje ne odgovaraju
stvarnom stanju te se iz tog razloga naručila nova geodetska podloga od središnjeg ureda
državne Geodetske uprave i na kojima će se raditi cijeli postupak izrade tog Plana.
S obzirom da pitanja vijećnika nije bilo, predsjednik vijeća Petar Jakovčev stavio je
točku na glasovanje a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom
usvojili
ODLUKU
o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Zona luke posebne namjene – marina s
brodogradilištem i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno
Točka 7. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko- turističke zone
Rastovac i s time povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove obrazložio je da se tu radi isključivo o tehničkom
propustu općine odnosno njega i izrađivača plana, obzirom da je za ovaj postupak još dana
25.ožujka 2019.godine (na 15.sj.OV) i s danom 26.ožujka 2019.godine u Službenom glasniku
Općine Tisno br.3/19, objavljena donesena Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna UPU
ugostiteljsko-turističke zone Rastovac i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno, ali se
u roku od dvije godine od dana njezine objave nije objavila javna rasprava o prijedlogu plana
što je tada stajalo u odredbama članka 87.stavak 3. Zakona o prostornom uređenju, prema
kojem je spomenuta Odluka o izradi donesena, ta odredba brisana je u Zakonu o izmjenama i
dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je donesen 15.travnja 2019.godine, ali u istom
tom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, u članku 62. navedeno
je da se postupci izrade i donošenja prostornih planova započeti po prijašnjem Zakonu o
prostornom uređenju, do dana stupanja na snagu novoga Zakona, imaju dovršiti po tom
prijašnjem Zakonu. Slijedom navedenog, a iz razloga što je prošlo dvije godine od objave
Odluke o izradi predmetnog plana, a nije objavljena javna rasprava, ističe kako je potrebno
donijeti novu Odluku o izradi. Napominje da se prijedlog Odluke o izradi predmetnog plana
ne razlikuje od prethodne Odluke o izradi – doslovno identična Odluka o izradi izuzev popisa
javnopravnih tijela kod kojih su neki u međuvremenu promijenili nazive. Kazao je dalje kako
je važno naglasiti da je prema ovom prijedlogu Odluke o izradi dobiveno mišljenje sukladno
posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, od nadležnog županijskog
odjela, izdano dana 01.travnja 2021.g., kojim se potvrđuje da za planirane II. Izmjene i
dopune UPU ugostiteljsko-turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO
Tisno nije potrebno provesti postupak strateške procjene odnosno ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš, sve prema odredbama članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom
uređenju, koji naglašava da Odluku o izradi prostornog plana područne (regionalne), odnosno
lokalne razine donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne
samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se
uređuje zaštita okoliša i prirode. Pojasnio je još jednom kako Odluka o izradi u odnosu na
prethodnu se nije mijenjala, razlozi, obuhvat i ciljevi izrade plana su navedeni u prijedlogu
Odluke o izradi i sada je na nama da ispravimo grešku i ponovimo cijeli postupak do javne
rasprave, provedemo javnu raspravu i s izrađivačem odradimo kompletnu proceduru do
donošenja Plana, sve kako bi se omogućila učinkovita provedba Plana i potakao daljnji razvoj
turizma Općine Tisno.

Pitanja na obrazloženje pročelnika Ivice Pirjaka nije bilo te je predsjednik vijeća točku
stavio na glasovanje, a vijećnici su sa sedam (7) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ glasa
usvojili
ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko- turističke zone Rastovac i s time povezane
Izmjene i dopune PPUO Tisno
Točka 8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je kako je pročelnik Ivica
Pirjak na prošlom vijeću već dao uvod u ovo točku dnevnog reda i naveo razloge samog
razloga zašto se predlaže zamjena nekretnina, nakon čega je proveden javni natječaj gdje je
komisija odlučila tko je najpovoljniji ponuditelj, u ovom slučaju to je društvo Plodine d.d., što
je i logično jer su oni vlasnici te nekretnine, međutim s obzirom da smo obveznici članka 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima tako smo obveznici provođenja javnog
natječaja. Izvršena je procjena vrijednosti nekretnina i kao što se vidi one su jednake
vrijednosti i sukladno tome pretpostavlja se da jedna strana nema obveze drugo nešto
nadoknaditi. Paralelno s ovime na prošloj sjednici donesena je odluka o prodaji nekretnine,
međutim tu nije bio niti jedan ponuditelj, stoga sukladno odredbama javnog natječaja koje je
ovo vijeće raspisalo predlaže se njegovo ponavljanje.
Predsjednik vijeća t stavio na glasovanje, a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i
jednim (1) „suzdržanim“ glasom usvojili
ODLUKU
o zamjeni nekretnina
Točka 9. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.godini na
području Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine obrazložio je kako se tu radi o tehničkoj odluci
donošenja Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Tisno.
Obveznici smo donijeti ovakav Plan svake godine i ono što je važno tu za izdvojiti su sredstva
koja se izdvajaju iz proračuna prvenstveno Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tisno za
njihov rad. Dakle odluka je tehnička i dužni su je donijeti za svaku godinu.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje a vijećnici su jednoglasno usvojili
PLAN
operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.godini na području Općine Tisno
Točka 10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove je obrazložio kako je posrijedi tehnička odluka i
kako se tu radi o taksativnom navođenju čestica zemljišta koje predstavljaju sastavni dio
nerazvrstane ceste – ulice Pačipolje, koja je naravno već evidentirana u popisu ulica nerazvrstanih cesta iz Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Tisno, a sve s ciljem i

nekakvim dodatnim osiguranjem kako bi se omogućila sigurnija realizacija gospodarskog
projekta i time ostvarenje ciljeva gospodarski učinkovitog razvoja od interesa za Općinu
Tisno odnosno omogućavanja realizacije izgradnje građevine gospodarske namjene poslovne - pretežito trgovačke (K2), unutar građevinskog područja naselja Betina, a sve
naravno sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tisno, obzirom da je pristup
građevnoj čestici unutar predmetne zone određen s nerazvrstane ceste odnosno ulice
Pačipolje. Spomenuo je da je postupak evidentiranja izvedenog stanja predmetne
nerazvrstane ceste u tijeku, ali da se ne ovisi o provođenju tog elaborata, sukladno Zakonu o
cestama, kroz katastar i zemljišne knjige, predlaže se donošenje ove odluke, kako bi se
građevinska dozvola za definirane sadržaje mogla nesmetano izdati, inicijativa investitora
Plodine d.d. , a i obveza nas kao jedinice lokalne samouprave.
Pitanja vijećnika nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Točke 11., 12., 13., i 14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na
privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno,
Prijedlog Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju Cjenika usluge privremenog
ili povremenog korištenja prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno, Prijedlog
Odluke o davanju na upravljanje i održavanje te korištenje sportskih građevina javnoj
ustanovi Sportski objekti Općine Tisno, Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne imovine
javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno i Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne
imovine javnoj ustanovi Dječji vrtić Spužvica
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno obrazložila je kako se navedene
točke odnose na novu ustanovu Sportski objekti Općine Tisno, obzirom da su do sada ti
sportski objekti bili u okviru Općine Tisno, ovo vijeće je donijelo odluku kao i cjenik na koji
način će se ti objekti davati na korištenje i po kojim cijenama, sada se to prepušta javnoj
ustanovi Sportski objekti Općine Tisno odnosno ovlast da oni donesu ponajprije jedan
pravilnik na koji način će to regulirati, zatim cjenik usluga, a u krajnjoj liniji jednom od
odluka na njih se prenose i svi ti objekti na upravljanje, brigu i korištenje iz tog razloga
predmetne odluke više nisu potrebne te se stavljaju van snage.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i
jednim (1) „suzdržanim“ glasom usvojili
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje
prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju Cjenika usluge privremenog ili
povremenog korištenja prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i
jednim (1) „suzdržanim“ glasom usvojili
ODLUKU
o davanju na upravljanje i održavanje te korištenje sportskih građevina javnoj ustanovi
Sportski objekti Općine Tisno
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa sedam (7) glasova „za“ i
dva (2) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno
Točka 15. Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Dječji vrtić
Spužvica
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno obrazložila je kako se radi o
prijenosu opreme dječjem vrtiću Spužvica odnosno točnije njegovom novoizgrađenom
područnom odjeljenju u Jezerima, te je dodala kako se posljednjoj sjednici ustanovi dao na
korištenje prostor u Jezerima, a sada se na ustanovu prenosi oprema koja je u tom prostoru.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Dječji vrtić Spužvica
Točka 16. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom
zaduživanju Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP banke
Kate Šikić-Čubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje obrazložila je
kako dok se ne dobiju sredstva od dobivenog projekta trebaju ih sami platiti, a onda
financiranje ide po izvršenoj uplati, kako se radi o većem iznosu koji neće biti moguće
uprihoditi ove godine potrebna je pozajmica u vidu minusa na tekućem računu, te do kraja
godine sve mora biti uplaćeno i isplaćeno.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje a vijećnici su sa osam (8) glasova „za“ i
jednim (1) „suzdržanim“ glasom usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom
zaduživanju Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP banke
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je
zaključio 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 17:45 sati.

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

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.

