Zapisnik s 2. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
(neverificirani)
2. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 26. srpnja 2021.godine,
ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika: Nikša
Pirjak, Karlo Klarin, Angelina Jušić, Ivan Klarin, Marko Barin Turica, Ivana Vlašić, Kažimir
Bračanov, Bruno Frkić, Jere Pavić, Matija Brkić, Zvončica Dora Modrušan, Petra Kapov i
Ante Magazin.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Kristijan Jareb, općinski načelnik, 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, Sandra
Perina, direktorica komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., Petra Kranjac, ravnateljica javne
ustanove Dječji vrtić Spužvica, Joško Perina, direktor društva Prisliga d.o.o., Smiljana
Kovačev, ravnateljica Doma za starije osobe Tisno, Kate Šikić-Čubrić, ravnateljica Muzeja
betinske drvene brodogradnje, Silvija Ćurić, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Tisno,
Marko Jović, predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno, Zvonimir Čorkalo, predsjednik
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno te 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 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za
2020.godinu,
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2020.godinu,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za
2020.godinu,
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za
2020.godinu,
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica
Tisno za 2020.godinu,
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene
brodogradnje za 2020.godinu,
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2020.godinu,
9. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu,
10. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu,
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata iz 2020.godine u Proračun za
2021.godinu i Projekcije za 2022.g. i 2023.g.,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2020.godinu,
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,
14. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2020.godinu,

15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020.godinu,
16. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2020.godinu,
17. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2020.godinu,
18. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno, za 2020.godinu,
19. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu,
20. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu,
21. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju
uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021.godinu,
22. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
23. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za lokalnu samoupravu,
24. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za priznanja Općine Tisno,
25. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
26. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske
oznake čest.zem.9971/1, 9970/1, 9969/2, 9973 i 9975/2 K.O. Tisno za zahvat u
prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije),
2.a skupine – DV 110 kV VODICE – KAPELA, DIONICA: STUP br. 41 – TS
KAPELA, ukupne duljine od oko 5.7 km,
27. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno,
Uska ulica 1,
28. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Tisno za 2021.godinu,
29. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu „Rekonstrukcija
sportskog centra Jezera“,
30. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje opreme- mobilno reciklažno dvorište
vlasništva Općine Tisno trgovačkom društvu Ježinac d.o.o.,
31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg
vrtića Spužvica od roditelja- korisnika usluga,
32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje
sportskim objektima Općine Tisno „Sportski objekti Općine Tisno“,
33. Zamolba društva BTP d.d. za oslobađanje obveze plaćanja najma prostora, poreza
na korištenje javne površine za štekat i komunalne naknade sve za prostor restorana
„Na moru“ u Betini.
Nakon usvajanja dnevnog reda Nikša Pirjak, predsjednik vijeća predložio je
vijećnicima da se nakon aktualnog sata napravi pauza od pola sata kako bi se vijećnici mogli
ići žalovati povodom smrti člana obitelji službenice Općine Tisno.
Vijećnici su prihvatili prijedlog predsjednika vijeća, koji je zatim otvorio aktualni sat.
Aktualni sat
S pitanjem na aktualnom satu javila se vijećnica Ivana Vlašić, koja je postavila pitanje
u kojoj je trenutno fazi projekt Gospodarske zone u Dubravi i razmišlja li se na koji će se
način taj projekt financirati.
Kristijan Jareb, općinski načelnik Općine Tisno je odgovorio vijećnici Ivani Vlašić
kako je što se tiče zone u Dubravi, zemljište je dobiveno od države te je geodetski već sve
provedeno i u fazi je ishodovanje građevinskih dozvola za prometnice, što je prvi preduvjet
da bi uopće mogli dalje, odnosno sastavni dio dokumentacije da se aplicira na neki natječaj.
Sljedeći se pitanjem na aktualnom satu javio vijećnik Jere Pavić koji je upitao vezano
uz vodovodnu mrežu Betini, s obzirom da je u zadnje vrijeme primio puno pritužbi te koja je

Betini jako loša, stoga je upitao postoji li kakav plan kada će se ona renovirati s obzirom da je
stara vodovodna mreža u Betini jako loša.
Kristijan Jareb, općinski načelnik Općine Tisno odgovorio je kako se u Vodovodu i
odvodnji d.o.o. skuplja naknada i sredstva za rekonstrukciju i proširenje vodovodne mreže
stoga će se iza ljeta planira napraviti plan za svako mjesto i koji će se onda realizirati fazu po
fazu, uglavnom, sredstva za rekonstrukciju vodovodne mreže se akumuliraju.
Dalje se za riječ javio vijećnik Ivan Klarin koji je rekao da što se tiče vodovodne
mreže, svake godine vijeće donosi plan ulaganja u vodovodnu mrežu. Trenutno postoje dvije
naknade i sredstva se akumuliraju na posebnim računima vodovoda na kojima je oko 1,5 do 2
milijuna kuna i na koji bi se sigurno trebalo uliti oko 700.000,00 do 800.000,00 kuna, s
obzirom da je potrošnja vode tijekom ljeta znatno veća. Svaku godinu se dobivaju financijska
izvješća. Kazao je kako se u zadnjoj godini njegovog mandata tih sredstava jako malo trošilo,
najviše za neke hitne intervencije, što je dovelo do toga da su to sada značajna sredstva koja
se mogu ulagati u vodoopskrbu svih mjesta, a čekati kanalizaciju za to, smatra da nije
pametno.
Kristijan Jareb, općinski načelnik, zaključio je da s obzirom da su u vijeću vijećnici iz
svih mjesta Općine da bi bilo dobro da i oni predlože što bi se trebalo promijeniti u njihovim
mjestima i da se napravi jedan zajednički plan te se utroše ta namjenska sredstva.
Sljedeće pitanje na aktualnom satu postavio je vijećnik Jere Pavić koji je naveo kako
postoji dosta kritika vezano uz novouređenu plažu u Betini, za koju plažu je financijski limit
bio je oko pola milijuna kuna i koliko se napravi, napravi. Smatra kako, bez obzira što se
postigao taj financijski limit, neke stvari su se mogle još napraviti, naime, nije se trebalo još
toliko sredstava uložiti, ali u neke sigurnosne mjere moglo se uložiti 30.000,00 do 40.000,00
kuna u naprimjer klupice, rukohvate i slične stvari. Kazao je kako je ovogodišnja sezona dosta
dobra i smatra kako se više ne može vaditi na korona krizu kad su takve stvari u pitanju te
smatra da se ne traži ništa previše već tih nekoliko stvari da se poboljša ponuda i smiri ljude.
Kristijan Jareb, općinski načelnik odgovorio je kako je upoznat s time da na toj plaži
nedostaje sadržaja, ali datum je taj koji je, jer je tijeku zabrana izvođenja radova na
otvorenom i tu je doslovno vaga jer ako želiš postaviti rukohvat tada netko mora s bušilicom
postaviti taj rukohvat.Pojasnio je kako će nastavak biti čim se bude moglo, a s obzirom da je
sezona u tijeku sada nije realno očekivati takvo nešto.
Vijećnik Ivan Klarin nadovezao se na ovu temu rekavši kako su radovi na toj plaži
krenuli dosta kasno s obzirom na čekanje na odluku županije koja je financirala malo manje
od polovine projekta. Usprkos svemu, s obzirom na pandemijsku godinu, krizu i smanjenje
budžeta odlučilo se krenuti u taj projekt, a što se tiče same plaže ona je proširena više nego što
je bilo predviđeno projektom i tu je nastala ključna razlika u financiranju. Pojasnio je kako je
predviđeno je bilo od prilike oko 1000 metara kubnih, a završilo je s 1500 metara kubnih,
tako da se tu baš i ne govori o maloj razlici, te dodao kako nitko tu plažnu površinu neće
oduzeti, ali definitivno je da je tu nastala razlika.
Vijećnik Jere Pavić replicirao je i rekao da sve to navedeno stoji ali da misli kako bi se
svi trebali složiti da nedostaje sadržaja i kako se tu ne radi o velikoj količini novca.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako bi on i svi ostali bili najsretniji da se sve završilo i
da se stavio i kamen i rukohvati i ostali plažni sadržaj. Kazao je kako se plaža još radila u
trenutku kada je njemu isticao načelnički mandat, odnosno betoniran je dio i već tada je bilo
dosta nervoze, naime, postojalo je dosta upita u vezi ulaska u more i to se riješilo dodatnim
nasipanjem pijeskom.

Stanje je trenutno takvo kako je i Općina Tisno će se svakako truditi poboljšati plažni
sadržaj zaključili su i Kristijan Jareb, općinski načelnik i Nikša Pirjak, predsjednik vijeća.
Pitanja više nije bilo stoga je predsjednik vijeća zaključio aktualni sat i predložio da
se prijeđe na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća Općine Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno
usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o., Tisno za
2020.godinu
Sandra Perina, direktorica komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., Tisno obrazložila je
kako je protekla godina u Ježincu d.o.o. bila teška kao i svugdje, ali na kraju je za Ježinac
d.o.o. sve prošlo u redu. Kazala je kako j na kraju godine ostvarena je dobit od 314.983,00 kn,
bilo je pada u prihodima, međutim, sukladno tome smanjili su se rashodi i sve u svemu
godina je završena pozitivno.
Vijećnik Bruno Frkić postavio je pitanje Sandri Perini, direktorici da li je društvo
Ježinac d.o.o. zaduženo za održavanje sportskih terena na području Općine Tisno i upravljanje
rasvjetom na istima, na što mu je Sandra Perina odgovorila da Ježinac d.o.o. nije zadužen za
održavanje sportskih terena.
Vijećnik Ivan Klarin nadovezao se i rekao kako terenima upravlja ustanova Sportski
objekti Općine Tisno.
Sljedeća se s pitanjem javila vijećnica Zvončica Dora Mordrušan koja je direktoricu
Ježinca d.o.o. Sandru Perinu pitala zašto se u nekim ulicama, na primjer u ulici gdje ona živi
otpad odvozi dva puta tjedno, a u susjednoj glavnoj ulici Put Jazine otpad odvozi svaki dan, a
na upit djelatnicima zašto ne sakupe smeće dobije se odgovor da se spusti kanta tamo gdje će
oni proći, pitanje je zašto bi se ta kanta spuštala kada plaća kao i svi drugi.
Sandra Perina, direktorica, odgovorila je vijećnici Zvončici Dori Modrušan kako se
prema rasporedu Ježinca d.o.o. otpad odvozi dva puta tjedno za fizičke osobe, međutim otpad
se u glavnim ulicama odvozi svaki dan radi pravnih osoba, u tom slučaju kada netko iznese
kantu djelatnici je svakako pokupe, ali inače raspored je za svih jednak i otpad se odvozi dva
puta tjedno.
Daljnjih pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio
prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o.,
Tisno za 2020.godinu

Nikša Pirjak, predsjednik vijeća objavio je stanku 15:30 radi odlaska na žalovanje.
Sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno nastavljena je 18:35 sati, te je ponovnom
prozivkom utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika te da postoji kvorum
za valjano odlučivanje.
Točka 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2020.godinu
Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2020.
godinu obrazložio je Josip Perina, direktor trgovačkog društva Prisliga d.o.o. 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. Trgovačko društvo Prisliga d.o.o. s početkom u 2020. godini u
zimskom periodu obavlja poslove uglavnom redovnog održavanja kampa, sitne popravke ali i
unapređenje postojećeg kampa i prostora za mobilne kućice. Dalje je pojasnio kako su
planirani radovi u predsezoni prekinuti su 23. ožujka uslijed proglašenja pandemije korona
virusa te su svi zaposleni poslani na korištenje slobodnih dana, a 14. travnja uveden je rad po
tjednima, tako da se kroz taj jedan period prilagođavalo situaciji, s time da se kasnije s
redovnim radom krenulo od 27. svibnja 2020. godine. U sezoni kada su potrebe za radnom
snagom povećane, društvo je zaposlilo pet djelatnika što je znatno manji broj nego prijašnjih
godina, a od pet zaposlenih djelatnika troje ih je radilo preko student servisa, dok je preostalih
dvoje preko ugovora na određeno vrijeme. Kazao je kako je u 2020. godini dvoje stalnih
zaposlenika društva steklo uvjete za odlazak u mirovinu, što je i realizirano. Primarni zadatak
2020. godine, kao i svih godina prije odnosio se na pripremu i uređenje prostora za
kampiranje, saniranje sitnih nedostataka vezanih za sanitarije kampa, održavanje zelenih
površina, a sva ulaganja i troškovi realizirani su kroz tekuće održavanje i poslovanje.
Dugoročna ulaganja glede vlasništva i prostornog plana u uvali Jazina još uvijek nisu moguća
zbog poznatog statusa autokmpa Jazina. Nadalje je obrazložio kako se s danom 4. rujna 2020.
godine društvo našlo u statusu ugroženosti poslovanja do čega je dovelo djelovanje bivšeg
stečajnog upravitelja stečajne mase Rastovac d.d. u stečaju, Ivana Rude. Cijeli predmet i
sudski spor vezano za isto vodi opunomoćenik odvjetnik Mladen Oštro i čije se prvo ročište
još uvijek čeka te dodao kao je nesporno da je sve navedeno utjecalo na prekid rada za četiri
djelatnika koji su od 1. prosinca do 1. ožujka imali prekid ugovora u radu te su upravo te četiri
osobe bile kasnije vraćene na radno mjesto. Struktura gostiju prošle godine u kampu Jazina je
bila takva da je zabilježen pad dolazaka gostiju u iznosu od 48%, dok je noćenja bilo 60% u
odnosu na godinu prije. Važno je naglasiti i status plaže Jazina koja je ujedno i javna plaža te
je otvorena za sve korisnike kojih je svakodnevno u velikom broju i samim time se vrši
pritisak na sanitarne čvorove, zbog čega svake godine dolazi do problema. Na kraju je kazao
kako je financijski izvještaj o poslovanju društva priložen u prilogu izvještaja o radu iz kojega
se vidi da su prihodi u 2020. godini bili manji oko 60% nego godinu prije, a danas društvo
posluje stabilno i čeka se da počne sudsko ročište i da sve završi kako bi mogli nesmetano
krenuti dalje.
Vijećnik Marko Barin Turica pitao je Josipa Perinu, direktora društva Prisliga d.o.o. na
što se odnose rashodi u izvještaju ako nije bilo toliko poslovanja, odnosno zašto je tolika
visina rashoda i na što se oni odnose, naime, ukupni rashodi su 2.000.000,00 kuna.

Josip Perina, direktora društva Prisliga d.o.o. je odgovorio da se većina tih rashoda iz
godine odnosi na situaciju s bivšim stečajnim upraviteljem Rastovca koji je poslao zadužnice
na društvo bez prava na njih, zbog čega se sada i vodi spor na sudu. Taj gubitak pokriven je iz
zadržane dobiti i zato su toliki rashodi, dakle ukupni rashodi su rashodi društva plus rashodi
po zadužnicama.
Vijećnik Marko Barin Turica pitao je kako napreduje ta cijela situacija račišćavanja
svih tih problema, na što mu je . Josip Perina, direktor društva Prisliga d.o.o odgovorio kako
odvjetničko društvo u njihovo ime vodi postupak i čeka se prvo ročište koje je najavljeno za
jesen 2021. godine, dakle nije još bilo ni prvo ročište.
Vijećnika Marka Barin Turicu zanimao je i način plaćanja odvjetnika, da li se
odvjetnik plaća mjesečno ili paušalno.
Josip Perina,direktor je odgovorio kako se prije odvjetnik plaćao mjesečno, a sada se
plaća paušalno. Isti odvjetnik zastupa društvo još od 2014. godine kada je postojao sukob sa
bivšim stečajnim upraviteljem Ivanom Rudom, naime, postojala je tada situacija gdje je
stečajni upravitelj Ivan Rude dao kamp nekom drugom u najam i tu su nastali problemi te od
tada društvo ima odvjetnika.
Daljnjih pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio
prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa
usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o.,
Tisno za 2020.godinu
Zbog hitnih obaveza Smiljana Kovačev, ravnateljica Doma za starije Tisno, zamolila
je predsjednika vijeća Nikšu Pirjaka da se obrazloženje točke dnevnog reda broj 5. Izvješće o
radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2020.godinu koje
ona obrazlaže ubaci ispred točke dnevnog broj 4., što je predsjednik vijeća Nikša Pirjak i
dozvolio.
Točka 5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za
2020.godinu
Smiljana Kovačev, ravnateljica Doma za starije osobe Tisno obrazložila je kako u
2020. godini prihodi su bili u iznosu od 1.888.000,00 kn, a rashodi 1.903.000,00 kn što
ukupno s ostvarenim rashodima za nefinancijsku imovinu u iznosu 5.399,00 kn daje ukupan
rezultat ostvarenih rashoda za 2020. godinu u iznosu od 1.909.000,00 kn. U 2020. godini
ostvaren je manjak prihoda poslovanja od 4.787,00 kn, preostali iznos manjka poslovanja iz
2020. godine u iznosu od 4.784,00 kn bit će pokriven iz vlastitih sredstava koji je planiran u
2021. godini.
Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio prijedlog na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješćajavne ustanove
Dom za starije osobe Tisno za 2020.godinu

Predsjednik vijeća Nikša Pirjak predložio je vijećnicima da se za raspravu spoje točka
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica, Tisno za
2020.godinu i točka broj 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za
naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od roditelja- korisnika usluga, s obzirom da su vezane
uz istu ustanovu, a da će o svakoj zasebno glasovati, što su vijećnici i prihvatili.
Točka 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica, Tisno za
2020.godinu
Petra Kranjac, ravnateljica javne ustanove Dječji vrtić Spužvica, obrazložila je kako je
2020. godina bila dosta zahtjevna ali je na kraju uspješno odrađena, a ova 2021. godina
svakako daje nadu za puno više napredovanja. Kazala je kako je u priloženim materijalima
sve je dobro vidljivo pa u koliko ima kakvih pitanja ona stoji na raspolaganju.
Pitanja o ovoj točki dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio prijedlog na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dječji vrtić Spužvica,
Tisno za 2020.godinu
Točka 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg
vrtića Spužvica od roditelja- korisnika usluga
Petra Kranjac, ravnateljica javne ustanove Dječji vrtić Spužvica, obrazložila je kako je
u protekle tri godine otvaranjem novih jaslica na području Općine Tisno proširen kapacitet u
jaslicama u Tisnom i Jezerima te cjelodnevni boravak u Betini prošle godine i na samim
anketama za ljetne programe došlo se do zaključka da je preko 95% roditelja potreban ljetni
boravak djece u vrtiću. Kako su većinom mlađi roditelji i bake i djedovi još uvijek rade
jednostavno je tendencija predškolskog odgoja da se ide na cjelodnevne programe, što je
kvalitetnija usluga i boravak, a roditeljima je to i potrebno, pogotovo sada nakon što je vrtiću
prošao veliki projekt kojim će se napraviti produljenje dnevnog boravka vrtića, čime će se
svakako poboljšati kvaliteta rada odgojno obrazovnog programa.
Prvi se s pitanjem na ovu točku dnevnog reda javio vijećnik Matija Brkić, koji je
ustvrdio kako se slaže s cjelodnevnim boravkom djece u vrtiću, ali ga je zanimalo zašto barem
jedna grupa nije ostala za poludnevni boravak za one roditelje koji bi djecu držali do 14:00
sati i naravno koji bi željeli platiti manje, odnosno za roditelje koji ne rade, nebitno u kojem
vrtiću, ali da se jedna grupa za poludnevni boravak organizira, da ljudi imaju izbor, a ne samo
da je cjelodnevni boravak djece.
Petra Kranjac, ravnateljica odgovorila je vijećniku Matiji Brkiću kako je to dosta
specifična stvar s obzirom da su vrtići u tri mjesta i gdje onda organizirati takav poludnevni
boravak djece, odnosno na koji način će se postaviti prioritet gdje postaviti taj poludnevni
boravak, u kojem mjestu. Druga stvar je da će se svi ti roditelji naviknuti jer tu je pet obroka
za minimalnu cijenu, kada se zna da je ekonomska cijena prelazi 2.000,00 kn, a koju
sufinancira Općina Tisno, dok treća stvar je da je to svakako poboljšanje usluge predškolskog
odgoja.

Vijećnik Ivan Klarin javio se za riječ i kazao kako je to odluka koja se počela
pripremati još za vrijeme njegovog načelničkog mandata i odluka koja je izazvala neke
polemike. Pojasnio je kako naime, još 2009.godine kada je on prvi puta postao načelnik
Općine Tisno, postojao je jedan vrtić u Tisnom u jako lošem stanju, dosta manji u Jezerima
samo s poludnevnom grupom i identičan kao i danas vrtić u Betini. Velikim ulaganjem 2015.
godine u Tisnome, a 2020. godine u Jezerima izgradnjom novih vrtića i zapošljavanjem
određenog kadra, došlo se do razine koja se može usporediti s urbanim gradskim središtima.
To je nešto što je na toj ljestvici ide uzlaznom putanjom. Nakon što je 15. ožujka 2021.
otvoren novi vrtić u Jezerima, došlo je do povećanja udjela sufinanciranja od strane Općine
Tisno prema ustanovi, što je u ovome trenutku skoro neodrživo i izvrsno je što je sad vrtiću
prošao novi projekt, na kojem je čestitao ravnateljici, jer tu se radi o značajnim sredstvima
koja će svakako rasteretiti proračun Općine Tisno. Što se tiče poludnevnog boravka djece, bit
je da onim roditeljima kojima vrtić nije potreban, a koji moraju djecu upisati, zauzima se
prostor da bi oni doveli dijete u 9:00 a odveli ga u 12:30. U komunikaciji i s ravnateljicom
zaključio je kako je tih situacija dosta, a zauzima se mjesto nekome tkome to treba i da bude
direktan smatra kako tim roditeljima ne treba vrtić. Ne zna da li se vara, ali ako vam treba
odgojno obrazovna ustanova znači da se djeca tamo odgajaju i uče nekim vještinama.
Konstatirao je kako će podržati ovu odluku i smatra kako da se ostavila jedna grupa za
poludnevni boravak, gdje je staviti, Tisno, Jezera, Betinu ili Murter. Kazao je kako je veliki
problem situacija s vrtićem u Murteru, koja opterećuje našu ustanovu na način da vrtić tamo
nije izgrađen iz poznatih razloga, a kada će se napraviti još se zna, zbog čega su u sklopu
naše ustanove sad sva murterska djeca, koja idu u objekt u murteru koji da se odvoji od našeg
vrtića ne bi dobio dozvole za rad, odnosno ta zgrada, ako se čitalo zapisnike vijeća, koje se
poteže od 2015. godine, a jedan je veliki dio roditelja iz Murtera koji koristi betinski vrtić,
jaslice u Tisnom i sad jaslice u Jezerima, te kada se sve to zbroji ako će se zadovoljiti sve to
po njemu i rasteretiti financije Općine Tisno što se tiče ulaganja u vrtić uz ovaj projekt,
svakako je i ukidanje poludnevnog boravka djece i uvođenje cjelodnevnog boravka djece u
vrtiću za sljedeću pedagošku godinu.
Petra Kranjac, ravnateljica, dodala je kako se trenutno u Murteru traži uporabna
dozvola za korištenje prostora starog vrtića, a trenutno ima malo djece u Murteru od 3 do 7
godina i ako bi se dobila od Ministarstva dozvola za rad onda bi od 1. rujna bila upisana
murterska djeca, ali naravno ako bi se dobila dozvola za promjenjene uvjete, koja se trenutno
čeka.
Sljedeći se za riječ na ovu točku dnevnog reda javio vijećnik Jere Pavić koji se
zahvalio vijećniku Ivanu Klarinu na pojašnjenju i rekao kako on smatra da je uvođenje
cjelodnevnog boravka djece u redu, ali isto i opterećenje roditeljima koji su do sada za dijete
plaćali 350 kn, a sada nastaje velika promjena bi bilo dobro razmotriti o smanjenju te cijene
na primjer na 600 kn, što bi svakako bi bilo lakše roditeljima, a imali su dosta upita od
roditelja pa smatra kako bi o tome trebalo razmisliti, to je njegov prijedlog.
Vijećnik Matija Brkić nadovezao se rekavši kako je cjelodnevni boravak u redu, ali da
bi bilo dobro da postoji opcija i da roditelji mogu birati. Ne zna koliko to košta Općinu, ali
smatra da bi izbor trebalo postojati.
Kristijan Jareb, općinski načelnik, replicirao je vijećniku Matiji Brkiću da što učiniti
tada u slučaju da svi žele poludnevni boravak, onda ponovno nema mogućnosti izbora. Realno
da se otvori jedna grupa s na primjer 20 mjesta, a da dođe do interesa za 70 djece, onda opet
nema prava izbora.

Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako je 2020. godina promijenila puno i nakon 12
godina njegovog načelničkog mandata kada je došla takva godina, koja se može usporediti s
ratnom i koja se svih snašla i koja je promijenila puno toga. Tu se moglo dobro vidjeti koliko
se malo koristi vrtić, a koliko puno Općina za to izdaje, tu su kuhari, čistačice, odgojiteljice,
pedagog, da li je broj zaposlenika prevelik ili ne, treba vidjeti na svakoj pedagoškoj godini.
Ako se sada ova odluka izglasa i sve grupe budu cjelodnevne trebati će i veći broj
zaposlenika. U svakom vrtiću postoje kuhari i pomoćni radnici koji dostavljaju hranu i u
svakom vrtiću je više prostora, na primjer u Tisnom su tri prostora, u Jezerima dva, u Betini
tri od kojih jedan otpada na Murter. Taj kuhar, na primjer će i ovako i onako raditi. Ako će se
staviti ta poludnevna grupa pa će kao što je i načelnik Kristijan Jareb rekao onda svi tražiti tu
poludnevnu. Što se tiče cijene sa 690,00 kn smanjiti na 600,00 kn to je uvijek dobro i
popularno, međutim izračunati po broju djece koliko će to nedostajati u budžetu vrtića, za
primjer da je upisano 180 djece, to je jednostavno izračunati, a zna se tko će pokriti razliku.
Petra Kranjac,ravateljica naglasila je kako je jako važno za napomenuti da niti jedan
vrtić u Hrvatskoj nema da je drugo i svako sljedeće dijete u obitelji u potpunosti oslobođeno
plaćanja vrtića.
Vijećnica Anđelina Jušić istaknula je kako ta razlika od 300-tinjak kuna mjesečno
znači jednu kavu dnevno.
Petra Kranjac, ravateljica istaknula je kako se kod cjelodnevnog boravka djece u vrtiću
radi o pet obroka dnevno i obrazovno odgojni program djeteta na visokoj razini. Isto tako
naglasila je kako i ankete pokazuju da postoji sve veća potreba za cjelodnevnim boravkom
djece u vrtiću, a to se jako dobro vidi jer preko 90% djece koji su na cjelodnevnom boravku
ostaju i ljeti u vrtiću. Samim time dolazi do potreba za zapošljavanjem još ljudi jer se ne
mogu pokriti. S cjelodnevnim boravkom doveli bi do toga da i ne moramo toliko puno
zapošljavati, stoga postoji stvarno puno opravdanih razloga.
Vijećnik Karlo Klarin rekao je kako se i on slaže da se uvede samo cjelodnevni
boravak djece u vrtiću jer sve više to pokazuju i potrebe roditelja, pogotovo ako se pogledaju
potrebe roditelja kojima su djeca u vrtiću i njihova razmišljanja. Obitelji s djecom sve se više i
doseljavaju u naš kraj i svakako postoji sve veća potreba za tim.
Pitanja više na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio
prijedlog na glasovanje, a vijećnici su s 8 (osam) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova
usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od
roditelja- korisnika usluga
Točka 6. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica
Tisno za 2020.godinu
Silvija Čubrić, ravnateljica javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno
obrazložila je kako iako je iza njih jedna jako teška i zahtjevna godina, može reći kako je ipak
bila uspješna kako financijski tako i poslovno. Kazala je kako u 2020. godini od vlastitih
prihoda uprihodili su 9.000,00 kn. Knjižnica je i inače neprofitabilna ustanova. Ako se povuče
paralela s 2019. godinom to je negdje oko 50% manje, a sve iz razloga jer je knjižnica bila
zatvorena i spriječen fizički kontakt s korisnicima, ali sav svoj rad su prebacili na virtualnu
knjižnicu i pokušali na taj način doći do korisnika. Što se tiče broja događanja on je ostao isti

kao i 2019. godine, a to je oko 250 događanja godišnje. To znači da se praktički više nego
svakog drugog dana nešto događalo u knjižnici, bilo virtualno bilo fizički, naravno kada je za
to postojala mogućnost. Na izazove u poslovanju vezano uz Covid uspješno su se adaptirali, a
potvrda za to je i činjenica da je rad Narodne knjižnice i čitaonice Tisno u to vrijeme kada je
trajala karantena, točnije za vrijeme prvog vala,priznat i da je knjižnica uvrštena u jedan
nacionalni i jedan međunarodni zbornik radova, čime se uspješno potvrđuje status Narodne
knjižnice i čitaonice Tisno, kako u knjižničarskoj zajednici, tako i na lokalnoj razini. Osim
vlastitih sredstava od Ministarstva kulture i Šibensko-kninske županije uspješno su financirani
i realizirani svi prijavljeni projekti u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn, što i nisu neki veliki
novci ali za knjižnicu puno znače. Od tih sredstava kupljena je nova računalna i
multimedijalna oprema i sanirao se dječji odjel knjižnice jer je bilo dosta vlage.
Pitanja na obrazloženje ravnateljice Silvije Ćurić nije bilo te je predsjednik vijeća
stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Narodna knjižnica i
čitaonica Tisno za 2020.godinu
Točka 7. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene
brodogradnje za 2020.godinu
Kate Šikić Čubrić, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje rekla je kako su
u 2020. godini imali malo drugačiji način rada od onog na kojeg su navikli, a to je da rade
puno s ljudima, nažalost iz razloga i situacije koja je bila takva kakva je. Sukladno tim
uvjetima broj posjetitelja bio je manji, nije bilo školskih grupa ni grupnih posjeta te su prihodi
od prodaje bili 82.770,00 kn, što je od prilike oko jedne trećine normalne godine. Imali su i
manje pomoći, međutim imali su neki preneseni prihod od prethodnih godina, što je na kraju
sve rezultiralo jednom dobro godinom, kada se uzme u obzir što je sve bilo. Kate Šikić Čubrić
dalje je istaknula da nisu radili od 16. ožujka 2020. godine do 29. travnja 2020. godine,
odnosno kad je počela sezona onda su radili dosta na izložbama i radionicama jer se sve to
moglo odvijati vani na otvorenom, a uspjeli su pripremiti i dva projekta. Jedan je za razvoj
društveno kulturne infrastrukture Muzeja na otvorenom, s kojom se zapravo sada financira
obnova jedne stare gajete i postavljanje svih info tabli po mjestu. Drugi projekt koji su
pripremili i koji im je odobren je za dane male drvene brodogradnje koji će se dogoditi
sljedeće godine. Ukupno je bilo 3580 posjetitelja, uz napomenu kako je naglasak stavljen na
virtualni rad i prisutnost na društvenim mrežama više nego inače. Stabilizacijom situacije ova
godine biti će sigurno bolja od prošle.
Pitanja nije bilo te je predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Muzej betinske drvene
brodogradnje za 2020.godinu

Točka 8. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a Tisno za 2020.godinu
Zvonimir Čorkalo, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno rekao je kako
su vijećnici u materijali za vijeće primili Izvješće o radu i financijsko izvješće DVD-a Tisno.
Izvješće o radu sadrži podatke o intervencijama kojih je bilo 66, što bi predstavljalo nekakvu
slabiju godinu po intervencijama jer to inače zna ići do 200 intervencija godišnje. Nastoje
pomoći lokalnoj samoupravi na svim događanjima kojih nije bilo puno i bila je orijentacija na
Covid i sve u vezi toga. Zvonimir Čorkalo, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Tisno što se tiče financija obrazložio je kako su godinu krenuli s 4.900,00 kn, a godinu
završili sa 150,00 kn pozitive. Proračun je bio 734.000,00 kn, glavni prihod je od Općine
Tisno 534.000,00 kn, od Županije Šibensko – kninske i Vatrogasne zajednice negdje oko
130.000,00 kn. To transferira država pa oni onda proslijede društvima za plaće za sezonce i
opremu i što se bave gospodarskom djelatnošću, gdje su potpisani ugovori s kampovima za
prijevoz vode. Tu su i ugovori o prevenciji s kampovima Kosirina, Jazina, Lovišća gdje su
svojim radom uprihodili 76.000,00 kn. Što se tiče rashoda, najveći dio ide na isplatu plaća,
507.000,00 kn, dok se ostatak odnosi na tekuće održavanje, gorivo, struja, voda, oprema i
slično.
Za riječ na ovu točku dnevnog reda javio se vijećnik Ivan Klarin koji je rekao kako s
obzirom da je ovo prva sjednica u ovom sazivu Općinskog vijeća Općine Tisno, mora reći i
ponoviti se vezano uz problem Murtera. Naglasio je kako ne želi da ispadne da se tu radi o
nekakvim međumjesnim ili međuopćinskim prepucavanjima, međutim kako se vidi i iz ovog
financijskog izvještaja DVD-a Tisno, Općina Tisno je većinski pokrila rad DVD-a Tisno, na
način da nikome nije falilo ništa. S druge strane, tu postoji fiktivna situacija, jer svaka općina
ili grad moraju imati, u koliko nemaju javnu gradsku postrojbu, onda moraju imati osnovano
dobrovoljno vatrogasno društvo. U ovom slučaju DVD Tisno pokriva Općinu Murter-Kornati,
a Općina Murter-Kornati daje DVD-Tisno nula kuna.
Nadalje, Vijećnik Ivan Klarin je rekao kako već dugo vremena on to naglašava i na
vatrogasnim skupštinama i putem dopisa, koje je kao načelnik općine slao. I dalje smatra kako
je takva situacija nekorektna i iskoristio je ovu priliku da novim vijećnicima pojasni tu
situaciju. Tu se radi o velikim proračunskim sredstvima Općine Tisno koja idu prema DVD-u
Tisno i kojima se i ovim putem zahvaljuje za sve odrađeno u 2020. godini. S obzirom da
Općina Tisno većinski pokriva rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno, bilo bi
zanimljivo znati podatak o broju intervencija DVD-a Tisno na području Općine MurterKornati. DVD-Tisno je prvo društvo koje dolazi kada se dogodi požar na našem otoku, za
primjer kada dođe do požara u centru Murtera, i jednostavno to već dugo tako prolazi. Do
2020. godine kada su financije bile sasvim nešto drugo, čak i nije to toliko ubadalo u oči,
međutim danas da se jedna općina kompletno oslanja na drugu općinu to je previše. Smatra
kako je njegova dužnost na prvoj sjednici to reći.
Vijećnik Ivan Klarin također je naglasio kako dok je načelnik Općine Murter-Kornati
bio Ivan Božikov, sufinanciralo se od strane Općine Murter-Kornati u iznosu do 250.000,00
kn godišnje, međutim od kada je za načelnika Općine Murter-Kornati došao Toni Turčinov,
sufinanciranje je prestalo. Iako Općina Murter-Kornati ima osnovano svoje Dobrovoljno
vatrogasno društvo, ono nije funkcionalno i nemaju ni ljude niti vozila za intervenciju i
kompletan financijski teret je na strani općine Tisno.
Zvonimir Čorkalo, predsjednik nadovezao se kako je Općina Murter-Kornati svoje
obaveze zadovoljila osnivanjem svojeg društva te godišnju skupštinu i izvještaje odrade,
međutim financijski ne pokrivaju ništa, nemaju ljude za izaći na intervenciju, nemaju vozila.

Zadovolje normu i plate neku određenu kaznu koja je propisana. Prošle je godine Vatrogasna
zajednica nekakav ugovor s njima potpisala, no na osnovi intervencija sredstva su dodijeljena
DVD-u Tisno, DVD-u Pirovac i Javnoj postrojbi Šibenik. Tu je dobiveno nekakvih 30.000,00
kn, što je jako malo. Naglasio je kako je to sve opet išlo preko Zajednice i tu se Općina
Murter Kornati opet „oprala“ jer sve im kao funkcionira i zaštitu imaju.
Predsjednik vijeća, Nikša Pirjak postavio je pitanje može li se preko Vatrogasne
zajednice urgirati da se ta situacije riješi.
Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno ponovio je kako Zajednica uvijek tu
nešto izvuče ali nije to dovoljno.
Vijećnik Ivan Klarin pitao se što za slučaj da je i DVD Tisno tako fiktivan, tko bi nas
spašavao u situaciji požara ?
Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno rekao je kako Općina Murter Kornati
zna da mogu računati na DVD Tisno jer njihova dužnost je izaći na poziv, bez obzira na sve
ostalo.
Vijećnik Karlo Klarin pitao je zašto se ne dogovori neki sastanak s predstavnicima
Općine Murter-Kornati i pokuša naći neko rješenje.
Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno odgovorio je kako već bilo više
sastanaka na kojima sve bude super, ali kad treba doći do realizacije onda se dogodi ništa te se
nada da će u budućnosti biti drugačije.
Vijećnik Jere Pavić rekao je kako nema smisla da se takva situacija nastavlja i da sve
financira isključivo Općina Tisno, jer što bi se dogodilo da vatrogasci ne izađu na požar, onda
bi ispalo da Općina Tisno ne želi gasiti požare u Murteru.
Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno odgovorio je kako je takva situacija
nemoguća jer njihova je dužnost intervenirati na svaki požar bez obzira gdje se on nalazi. Njih
u situaciji požara ili neke druge intervencije na zanima tko što plaća, njihova je dužnost
intervenirati.
Vijećnik Jere Pavić pitao je postoji li mogućnost da se na primjer na kraju godine
sukladno broju odrađenih intervencija pokuša naplati trošak tih intervencija?
Zvonimir Čorkalo, predsjednik DVD-a Tisno odgovorio je kako tako nešto nije
moguće jer mora postojati nekakva kolegijalnost jer u suprotnom bi svi svima naplaćivali. Za
primjer je naveo kako su i prošlu noć članovi DVD-a Tisno išli u pomoć u Danilo gdje je bio
požar i da se nakon toga njima ispostavi račun za to nastao bi kaos.
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak zaključio je kao se svakako treba sjesti za stol i probati
riješiti ta situacija.
Pitanja više na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio
prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća DVD-a Tisno za 2020.godinu
Točka 9. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu
Marko Jović, predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno, obrazložio je kako je Savjet
mladih Općine Tisno na svojoj 10. sjednici koja se održala 12. veljače 2021. godine donio
izvješće o radu za 2020. godinu. Zbog svima poznate situacije, program se morao odgoditi
odnosno prilagoditi, na način da se veći dio toga odvijao online sukladno mogućnostima jer
veći dio odnosio se na edukaciju članova Savjeta mladih Općine Tisno. Ostalo sve odrađeno

je u skladu s Odlukom o osnutku Savjeta mladih Općine Tisno. Zbog svega navedenog što se
financijskog dijela tiče nisu „oštetili“ Općinu Tisno za nikakav iznos u 2020. godini.
Pitanja vijećnika na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio
prijedlog na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2020. godinu
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak predložio je vijećnicima da se točke dnevnog reda od
broja 10. do 17. objedine za raspravu, a da se o svakoj zasebno glasuje, što su vijećnici i
prihvatili.
Točka 10., 11., 12.,13.,14.,15.,16. i 17. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu, Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata
iz 2020.godine u Proračun za 2021.godinu i Projekcije za 2022.g. i 2023.g.,Prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2020.godinu, Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, Izvješće o izvršenju
Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, Izvješće o
izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020.godinu, Izvješće o izvršenju Plana javnih
potreba u kulturi za 2020.godinu, Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine
Tisno za 2020.godinu.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako nakon tri mandata na mjestu načelnika Općine
Tisno obrazloženje za navedene točke dnevnog reda daje po trinaesti put i da se nada da se
situacija kao što je bila u 2020. godini više nikada neće ponoviti, naime, to je nešto što ih je
svih zateklo u organizacijskom smislu, a najviše u financijskom. Što se tiče svih naših
ustanova koje su obrazložile svoj rad i financije, Općina Tisno je njihov glavni finacijer i to se
trebalo jako trudili financirati usprkos otežanoj likvidnosti u pandemijskoj godini. Kada je
nastupilo zatvaranje, dogodio se i pad prihoda u značajnom iznosu i pogotovo je on bio vidljiv
u četvrtom tromjesečju, odnosno nakon turističke sezone koja je okončana oko Velike gospe,
a prije toga je bilo zatvaranje kakvo je bilo, sukladno tome, pad prihoda je zabilježen većinom
po svim stavkama, a u nekim stavkama i više od 50% što se tiče direktno povezano s našom
glavnom granom, odnosno turizmom od kojeg živimo. Dodao je da se ujedno radi i o još
jednoj stavki, a to je da je država izmjenama zakona o porezu na dohodak, a to je ona mjera
do 30 godina oslobađanja plaćanja poreza poslodavcima, koju su država i ministar najavljivali
kao mjeru u godini korone, a koja je prihod jedinice lokalne samouprave, i on je u potpunosti
taj manjak, odnosno opraštanje države se razbio na proračunu općine.
Dalje je obrazložio da je postojala još jedna otežana situacija koja je vezana za
financiranje središnje Agencije za gradnju vrtića u Jezerima, naime, tu se dogodio veliki
zaostatak u plaćanju situacija, što se vuklo kroz cijelu 2020. godinu, tako da se u 2020. godini
pokrilo kompletno sve ono, odnosno likvidnost Agencije da bi taj vrtić mogao biti završen,
sad se to nešto popravilo, međutim još je uvijek to daleko od onih rokova i brojki koji su bili
do početka 2020. godine. Dalje tu su priložena sva izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture, građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, Programa
javnih potreba u sportu, kulturi i socijalnih potreba Općine Tisno za 2020. godinu te za sva
pitanja stoji na raspolaganju.

Pitanja na o točkama dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća predložio da se
nastavi s glasovanjem o svakoj pojedinoj točki dnevnog reda za koje je rasprava završena.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su s 12 (dvanaest)
glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili
Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2020. godinu.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o raspodjeli financijskog rezultata iz 2020. godine u Proračun za 2021. godinu i Projekcije za
2022. godinu i 2023. godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2020. godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2020. godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2020. godinu

Točka 18. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno, za 2020.godinu
Danijela Bilan, pročelnica Odjela za financije Općine Tisno obrazložila je kako
Općina Tisno svaku godinu objavljuje natječaj na koji se javljaju udruge i o kojima odlučuje
povjerenstvo i donosi odluku o rasporedu sredstava, nakon toga se sklapaju ugovori sa
svakom pojedinom udrugom i ide financiranje. Dalje je dodala kako prošlu godinu iznimno na
prijedlog načelnika sredstva su nešto smanjena, a u govori nisu sklapani, samim time ostala je
jedna otvorena situacija jer nije se znalo što će se događati. Po završetku proračunske godine,
svaka udruga je dužna podnijeti kompletno financijsko izvješće te priložiti račune i kompletno
trošak, a u koliko se dogodi da nema pokrića onda se vraćaju sredstva u proračun. Postojale su
takve situacije i nekoliko korisnika s obzirom na zatvaranja i nemogućnost održavanja
pojedinih manifestacija sredstva nisu iskoristili i ona su vraćena.
Pitanja vezanih za ovu točku dnevnog reda nije bilo sstoga je predsjednik vijeća stavio
prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2020. godinu
Točka 19. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu
Kristijan Jareb, općinski načelnikje rekao kako je osnovana nova komisija za
revidiranje zahtjeva vezanih uz Program javnih potreba u sportu za 2021.godinu te su dodatno
preraspoređena sredstva prema onom gdje su se uočile nekakve manjkavosti, a dalje je
obrazloženje prepustio predsjedniku komisije vijećniku Marku Barin-Turici da detaljnije
pojasni situaciju, jer njihovu odluku je on praktički samo potvrdio.
Vijećnik Marko Barin-Turica rekao je kako je u Programu javnih potreba u sportu za
2021. godinu greška bila vezana uz MNK Jezera odnosno 90.000,00 kn za redovita događanja
i 30.000,00 kn za manifestacije. Nakon pregleda svih zahtjeva udruga i uvida na što bi sve ta
sredstva trebala biti potrošena to su bile blago rečeno nebuloze jer npr. za nekog tko sudjeluje
u istom rangu sportskog natjecanja nesrazmjer je da jedan dobiva 20.000,00 kn dok drugi
dobiva 120.000,00 kn, te se tu potkrala jedna greška i na zadnjoj odluci je to bilo revidirano
znatno. Oni su se kao komisija držali okvira tih odobrenih sredstava i koji su prema
zahtjevima traženih iznosa revidirani, dakle ta se greška potkrala u izvještaju gdje se navodi
da se odobrava traženo, nego se odobrava ono što je već odobreno, točnije radi se isključivo o
lapsusu, dakle ostaje po onome već odobrenome.
Vijećnik Jere Pavić javio se za riječ rekavši da što se tiče Bočarskog kluba Betina, zog
koji nakon što se uklonio 2016. godine iz centra Betine prilikom preuređenja trga, je sada
napokon vraćen i to se pokazalo kao pun pogodak, a u njega je ove godine utrošeno
160.000,00 kn plus oprema 10.000,00 kn, dakle 170.000,00 kn sve zajedno. Kazao je dalje
kako je predan zahtjev za turnire koji će se dešavati u sezoni, kao turistička atrakcija, gdje se
svaku večer okuplja veliki broj ljudi, za sve to Klubu je odobreno 6.000,00 kn, a uložilo se
170.000,00 kn. Ove godine se neće tražiti nikakva dodatna sredstva, ali smatra da je to malo.
Drugi prihodi od 7.000,00 kn odnose se na troškove lige. Dakle sveukupno 13.000,00 kn je
jednostavno premalo za sve skupa ali razumni su i jasna im je situacija zbog korona virusa te
ne traže ništa dodatno. Samim time što su organizirani turniri, odnosno više njih u centru

Betine i oni jesu turistička atrakcija, kao i promicanje bočanja kao profesionalizma, smatra
kako su za to trebali dobiti malo više sredstava.
Vijećnik Marko Barin-Turica odgovorio je kako je ove godine takva situacija i da se
gledalo da se zadovolje potrebe, ali minimalno, za održavanje kako bi se reklo hladnog
pogona udruga, sukladno izvještajima svih sportskih udruga, svjesni su da to je malo, ali
situacija je nažalost takva.
Vijećnik Jere Pavić rekao je kako od 10. do 14. kolovoza na rasporedu je turnir sa 16
ekipa iz cijele države i sve te ljude negdje treba smjestiti, to su profesionalci koji dolaze u
Betinu i smatra kako bi to više trebalo podržavati. Svako se na tom dijelu Betine s tim
boćalištem zaokružila jedna lijepa priča koju svake večeri promatra veliki broj ljudi.
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća je rekao kako će komisija uz suglasnost načelnika i
vijeća odobravati sredstva po kriterijima rada, rezultata, članstva i da se stvarno realno
usuglasi situacija i dodjele sredstva. Naime, kako se sve diže na jednu veću stepenicu tako
treba i to te dodao kako je ove godine to ovako, međutim, nada se kako će već dogodine to
biti znatno drugačije.
Vijećnik Ivan Klarin rekao je kako se tu radi o odluci koji je on donio i koja je
revidirana od srane komisije ali ne pretjerano i tu je naglasio dvije stvari koje je on naslijedio
još 2009. godine. Naime često ga ljudi pitaju zašto se Dupin i Hartić ističu među ostalima u
financiranju, a odgovor na to je da oni imaju zaposlenog djelatnika. Svi moraju biti svjesni
koliko je teška bila protekla godina i on nije mogao donijeti nikakvu drugačiju odluku,
financijski odgovornu, nego srezati pa doslovno jednu trećinu prihoda. Slaže se i zalaže se da
nova komisija koja je imenovana od strane novog načelnika da radi na tome i pri svojoj odluci
prvenstveno uspoređuje rezultate, djelovanje, broj članova i aktivnosti. Što se tiče ulaganja
prije 2020. godine, osim navedenog boćališta, uređene su i prostorije nekih klubova, neke
nisu, neke imaju trenera, teško je to sve zadovoljiti pogotovo u jednoj takvoj financijski teškoj
godini. Sve se to djelomično prenosi i na ovu godinu ali što se tiče pisanja proračuna za 2022.
godinu treba sagledati neke komponente koje su mjerodavne da to bude ravnopravno
raspoređeno.
Vijećnik Jere Pavić rekao je da kao što je rekao vijećnik Ivan Klarin na primjer u
Veslački klub Dupin ima trenera, ima vrhunske rezultate ali ima i neuređene prostorije, dok
na primjer u Jedriličarskom klubu Žal u Betini su se napravili preduvjeti za trenera i sve
ostalo i smatra da bi se svakako na tome trebalo raditi. Nitko ne bi bio sretniji od svih nas da
sve udruge funkcioniraju i rade kako treba i da napreduju. Što se tiče Jedriličarskog kluba Žal,
nisu tu samo rezultati, već i koliko je djece i ljudi prošlo kroz taj jedriličarski klub i koji npr.
nisu postizali neke značajnije natjecateljske rezultate, a danas su uspješni nautičari ili skiperi.
Zapravo tu se stvaraju ljudi i svakako na tome treba raditi, i što se tiče jedriličarskog i
veslačkog i svih ostalih klubova i udruga, zaključio je vijećnik Jere Pavić.
Vijećnica Angelina Jušić javila se za riječ i rekla kako je jako smeta da se svi sportovi
stavljaju u isti koš, jer na primjer JK Žal trenutno ima upisano 45 djece, što bi značilo da im
treba 45 jedrilica, 45 pojaseva za spašavanje i toliko komada sve ostale opreme. Jedno dijete u
kompletu opremljeno kada se vidi u jedriličarskom klubu košta oko 25.000,00 kn. Trošak 45
djece koji plivaju na bazenu kada se svi zbroje imaju trošak od 2.000,00 kn, tako da ta teorija
da su svi sportovi isti i da svi moraju stati u isti koš i iste rezultate to ne drži vodu i s time se
nikako ne slaže, bar što se tiče komisije koji ističu nekakve kriterije.

Predsjednik vijeća Nikša Pirjak odgovorio je kako će kriteriji i dalje postojati ali će se za
svaki klub revidirati stavka po stavka i postoji li dovoljno materijala na temelju kojih će
donositi te odluke.
Vijećnik Marko Barin-Turica rekao je da, ne omalovažavajući nijedan sport, odluku
treba donijeti optimalno da svi budu zastupljeni u određenom postotku. Na primjer što treba
za šah, treba šahovska ploča i kako sada usporediti opremu za šah od 100 kn s opremom za
jedrenje od 25 tisuća kuna, jednostavno ne može se usporediti, ali sukladno potrebama i
mogućnostima zatupiti obje opcije.
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća rekao je kako ne postoje idealni uvjeti i kao koliko
god se trudili uvijek će postojati nezadovoljna strana.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako se komisija oformila jer je on kao
član jednog kluba vidio neke nesrazmjere i nelogičnosti u potraživanju nekih klubova za lige
koje ne postoje i koje se ne igraju te je smatrao da treba barem te neke svari koje su izmišljene
netko pregledati i ukloniti. S obzirom da je došao već datum koji je, u zadanom okviru samo
su se neke stvari makle koje su se uočile da su izmišljene, stoga za sljedeću godinu treba
svakako složiti neku kvalitetniju priču.
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća nadovezao se rekavši kako se nada da će u budućnosti
sredstva u proračunu biti i veća te će se kvalitetnije moći popratiti rad udruga.
Vijećnica Anđelina Jušić istaknula je kako na primjer nije u redu da JK Žal nije dobio
ništa za organiziranje manifestacija, a u Betinu kada stignu jedriličari na regatu to izgleda
prekrasno.
Vijećnik Ivan Klarin rekao da svi trebaju biti svjesni situacije i nikad nitko neće biti
zadovoljan sa svime i on uvijek govori da je zlatna godina bila 2019. Vjeruje kako će iza
ovoga doći bolja vremena. Svakome je najbitniji klub onaj koji je najbliži srcu i to je
normalno, kao što najviše volimo svoje rodno mjesto. Sredstva se mogu raspoređivati
udrugama, ali u omjeru koji je moguć sukladno proračunu. Svjestan je situacije da se za
vrijeme njegova mandata do 2020. godine dodjeljivalo na način da se nije toliko detaljno
provjeravalo. Primijetio je i on neke nedostatke i pričao je s nekim predsjednicima udruga i
kluba i rekao im da neke stvari ne mogu tako kako su zamislili. Nekim udrugama su se
sredstva smanjila, pogotovo u ovoj zadnjoj 2020. godini. Težiti uspjehu, a da ne veslaju svi
zajedno prema cilju za sve klubove u svim mjestima, tu nema sreće. Svatko će vući za svoje i
na kraju jedino može doći do svađe. Ako Općina nema novaca onda nema niti jedan klub.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu na ovu točku dnevnog reda i stavio prijedlog
na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
Točka 20. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu
Vijećnik Marko-Barin Turica objasnio je kako i tu radi o grešci s traženim i
odobrenim, a vezano uz KUD Koledišće iz Jezera i KUD Zora iz Betine. Potkrala se dakle
greška i oba KUD-a dobivaju po njihovom prijedlogu isti iznos, odnosno 30.000,00 kn za
redovne aktivnosti i 20.000,00 kn za manifestacije. Isto tako za Mirage kreativni studio Betina
ostaje iznos. Oni su primjerice tražili lapsusom 60.000,00 kn, a odobreno im je 20.000,00 kn.
Još je jedna promjena bila kod KUD-a Hartić Tisno gdje je bilo 96.000,00 kuna za redovne

aktivnosti i 36.000,00 kuna za manifestacije, što je promijenjeno u 120.000,00 kn za redovne
aktivnosti i 12.000,00 kn za manifestacije, dakle isti iznos samo preraspodjela.
Kristijan Jareb, općinski načelnik predložio je amandman na način da se u članku 1.
Programa, KUD- u Koledišće umjesto iznosa 30.000,00 kuna, dodjeli iznos od 20.000,00
kuna za redovan rad, a KUD-u Zora da se umjesto iznosa od 14.000,00 kuna dodjeli iznos od
20.000,00 kuna za redovan rad. U članku 2. Programa da se KUD-u Koledišće umjesto iznosa
od 20.000,00 kuna dodjeli iznos od 30.000,00 kuna za manifestacije, da se KUD- u Zora
umjesto iznosa od 47.000,00 kuna dodjeli iznos od 30.000,00 kuna za manifestacije te da se
Mirage kreativni studio Betina umjesto iznosa od 60.000,00 kuna dodjeli iznos od 20.000,00
kuna za manifestacije.
Predsjednik vijeća stavio je predloženi amandman općinskog načelnika na glasovanje,
a vijećnici su jednoglasno usvojili amandman.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje točku 20. dnevnog reda zajedno s
amandmanom koji je izglasan, na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
Točka 21. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju
uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021.godinu
Danijela Bilan, pročelnica ureda za financije Općina Tisno rekla je kako se tu radi o
sredstvima boravišne pristojbe te pojasnika da su do 2020. godine sredstva pristizala, a radi
se o 30% sredstava koja su pristizala na račune turističkih zajednica, iako se tu radilo o
sredstvima koje su turističke zajednice trebale usmjeravati prema proračunu Općine, odnosno
namjenska sredstva i služe za poboljšanje uvjeta boravka turista. U 2020. godini promijenio se
zakon i ta sredstva kanalizirala direktno u proračun Općina. S obzirom na koronu, ukupni
iznos koji je Općina Tisno prihodovala od boravišne pristojbe u 2020. godini je 350.000,00 kn
od sve tri turističke zajednice s područja Općine Tisno, a ta su sredstva, na prijedlog
načelnika, usmjeravana za financiranje manifestacija. Nadalje je kazala kako su po mjestima
prihodovali Tisno 127.000,00 kn, Jezera 126.000,00 kn, Betina 108.000,00 kn plus nautika, s
time da je u mjesta kroz same manifestacije vraćeno znatno više sredstava. Prijedlog za ovu
godinu i sama inicijativa turističkih zajednica je da se sklopi sporazum i da Općina iz tih
sredstava što prispiju, prebaci na račun turističkih zajednica, a onda će turističke zajednice
same financirati priredbe, manifestacije i sve ono što će značiti poboljšanje uvjeta boravka
turista, kako u zakonu i stoji. Pojasnila je kako sredstva jesu namjenska, sjedaju u proračun
Općine ali se moraju koristiti u samim mjestima za poboljšanje uvjeta boravka turista. Tako je
određeno i to u omjeru 80% za manifestacije i 20% za plaže. U samom prijedlogu stoji negdje
oko 90.000,00 kuna za plaže, međutim da se ne bi pomislilo da je Općina samo taj iznos
potroši za plaže, treba se reći da Općina Tisno za plaže svake godine potroši preko milijun
kuna. Dakle od boravišne pristojbe ide 90.000,00 kuna za plaže, a Općina iz drugih prihoda
pokrije ostalo.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao kako je već čuo od direktora turističkih
zajednica i smatra kako je to najbolji način, jer ako će Općina voditi brigu o svakom izvođaču
koji će nastupati po mjestima onda radi i posao turističkih zajednica. Ova projekcija koliko je
uplaćeno sredstava je takva, a kasnije se može napraviti korekcija u 8. i 9. mjesecu, vezano da

li je bilo kakvih promjena u odnosu na koliko je uplaćeno sukladno njihovim zahtjevima.
Dakle njima se ta sredstva vraćaju i svatko radi svoj posao. Na dosadašnji način Općina se
morala baviti i komunikacijom s izvođačima i svim ostalim problemima te smatra kako bi ovo
bilo najbolje rješenje da svatko radi svoj posao.
Danijela Bilan nadovezala se da se u zahtjevu stavila procjena od 440.000,00 kn jer se
toliko smatra da bi se trebalo prihoditi, u koliko to bude više, ta će se sredstva usmjeriti prema
turističkim zajednicama, s time da će se onda ovaj predloženi program aneksirati.
Kristijan Jareb, općinski načelnik rekao je da sukladno sporazumu na ovaj način se
financiraju programi turističkih zajednica.
Vijećnik Jere Pavić pitao je na temelju čega se određuje povratak tih sredstava?
Vijećnik Ivan Klarin odgovorio je vijećniku Jeri Paviću da se radi od 80% od
ostvarenih sredstava boravišne pristojbe svakog mjesta, a 20% je za plaže koja su potrošena
ranije. Na primjer ove godine plaža u Betini, ranije u Jezerima i Tisnom. Prošle godine je
Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma išlo rasterećivati turistički sektor preko
leđa Općina i turističkih zajednica. Tih 80% sredstava po njegovoj procjeni bit će puno više
nego prošle godine što se vidi i za što se nada da će potrajati.
Predsjednik vijeća zaključio je raspravu na ovu točku dnevnog reda i stavio prijedlog
na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta
boravka turista na području Općine Tisno za 2021. godinu
Točka 22. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno dala je načelno objašnjenje vezano
uz točke dnevnog reda 22., 23., i 24., a radi se o Odborima koji su stalna radna tijela
Općinskog vijeća koji proizlaze iz Općinskog vijeća te odgovaraju njegovoj stranačkoj
strukturi. Odbor za imenovanja i razrješenje se sastao na svojoj prvoj sjednici i sukladno
ovlastima iz Poslovnika općinskog vijeća Općine Tisno ovo su njegovi prijedlozi za
imenovanja.
Predsjednik vijeća utvrdio je kako su u Odbor za Statut, Poslovnik i propise predloženi
Ivan Klarin za predsjednika, Karlo Klarin za člana i Zvončica Dora Modrušan za članicu.
Pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo te je predsjednik vijeća stavio je prijedlog
na glasovanje, a vijećnicu su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 23. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za lokalnu samoupravu
Predsjednik vijeća rekao je kako su u Odbor za lokalnu samoupravu predloženi Nikša
Pirjak za predsjednika, Anđelina Jušić za članicu i Petra Kapov za članicu.
Vijećnik Jere Pavić rekao je s obzirom da se radi o Odboru za lokalnu samoupravu bi
možda bilo bolje da su predloženi članovi iz različitih mjesta.

Predsjednik vijeća stavio je
usvojili

prijedlog na glasovanje, a vijećnicu su jednoglasno

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za lokalnu samoupravu
Točka 24. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za priznanja Općine Tisno
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća rekao je kako su za Odbor za priznanja Općine Tisno
predloženi Paula Zorzin za predsjednicu, Matija Kapov za članicu, Marko Jović za člana,
Valerija Strunje za članicu i Zvončica Dora Modrušan za članicu.
Vijećnici nisu imali pitanja ni primjedbi.
Predsjednik vijeća
usvojili

stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za priznanja Općine Tisno
Točka 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove pojasnio je kako se tu radi o tehničkoj odluci
odnosno imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja. Pet je članova, tri su
predstavnika Općine Tisno, jedan je predstavnik Županijskog upravnog odjela nadležnog za
poslove pomorstva Šibensko-kninske županije i jedan je predstavnik Lučke kapetanije
Šibenik. Od strane Županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove pomorstva Šibenskokninske županije dobiveno je očitovanje u kojem predlažu svojeg predstavnika, odnosno da se
imenuje njihov predstavnik Božana Ljubić, a od strane Lučke kapetanije Šibenik predložen je
Milan Ježina, lučki kapetan u Tisnom. Tri predstavnika Općine Tisno odabrat će ovo vijeće.
Dalje je pojasnio kako se to tijelo se bavi odobravanjem koncesija na pomorskom dobru na
zahtjev gospodarskih subjekata, odnosno tipa odobravanja obavljanja djelatnosti
iznajmljivanja, obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, trgovačkih djelatnosti i slično na javnom
pomorskom dobru, a sve sukladno odredbi davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru.
Vijećnica Anđelina Jušić postavila je pitanje vezano uz koncesije i zanimalo ju je s
obzirom da su se pojavile neke bove u uvali Kosirina radi li se tu o koncesiji s obzirom da se
navodno naplaćuje sidrište.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove odgovorio je kako je nedavno saznao za to,
međutim kontaktirajući Županiju su rekli da pošaljemo upit jer nisu bili u tom trenutku u
mogućnosti dati informaciju o kojem se točno koncesionaru radi. Svakako će se poslati
službeni upit vezano za to i onda će se i dobiti službeno očitovanje o kojem se točno
koncesionaru radi i o kojem se točno precizno obuhvatu koncesioniranja radi. U prostornom
planu Općine Tisno postoji mogućnost koncesioniranja na tom području za 10 plutača i da ta
koncesija ide dijelom na području Općine Tisno, a dijelom na području Općine Murter-

Kornati. Ako je koncesija dodijeljena za obavljanje djelatnosti naplate veza na plutače onda
će se i doznati o kojem se koncesionaru radi i u kojem obuhvatu. Sve ono što se tiče bacanja
sidara oko definiranog obuhvata ne podliježe plaćanju.Ovo vijeće odlučiti će tko će biti
predstavnici Općine Tisno, a dosadašnja praksa je bila da to bude iz svakog mjesta po jedan
predstavnik.
Kristijan Jareb, općinski načelnik predložio je da predstavnik za Tisno bude vijećnik
Bruno Frkić, za Jezera Nikša Pirjak i za Betinu Anđelina Jušić.
Vijećnik Matija Brkić nije se složio s prijedlogom načelnika Kristijana Jareba i
predložio da jedan član s njihove liste bude predstavnik za mjesto Betina u Vijeću za davanje
koncesijskog odobrenja, s obzirom da su bili druga najjača opcija na izborima i odnijeli
pobjedu u Betini.
Vijećnik Jere Pavić predložio je da predstavnik Betine u Vijeću za davanje
koncesijskih odobrenja bude Matija Brkić, s čime su se i svi ostali vijećnici složili.
Predsjednik vijeća utvrdio je da su predloženi predstavnici Općine Tisno u Vijeće za davanje
koncesijskih odobrenja alijedeći: Bruno Frkić, Nikša Pirjak i Matija Brkić.
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
Točka 26. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske
oznake čest.zem.9971/1, 9970/1, 9969/2, 9973 i 9975/2 K.O. Tisno za zahvat u prostoru
infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2.a skupine – DV
110 kV VODICE – KAPELA, DIONICA: STUP br. 41 – TS KAPELA, ukupne duljine od oko
5.7 km
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove rekao je kako su vijećnici materijale vezane uz
ovu odluku dobili i kako se tu radi o osnivanju prava služnosti za zahvat u prostoru od
interesa za Republiku Hrvatsku i to je ono što je značajno za naglasiti.
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je vijećnicima kako se inače
kod osnivanja prava služnosti stavlja sam elaborat položaj da se vide prostor služnosti,
međutim s obzirom da je on poprilično velik, ako netko ima želi razgledati, može pristupiti i
pogledati, naime, zbog veličine formata nije bilo moguće priložiti u materijale ali sada se
može pogledati.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove rekao je kako se radi o katastarskoj općini Tisno i
te kako služnost prolazi putevima na području Dubrave.
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno kratko je dodala da je razvidno da
se tu radi o infrastrukturnom objektu koji će graditi HOPS, odnosno o infrastrukturi koja je
zakonom proglašena od interesa za RH, te obzirom da se služnost ustanovljava sa društvom u
vlasništvu RH sukladno zakonu o uređenju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu građenja
infrastrukturnih građevina nema naknade.
Vijećnica Ivana Vlašić javila se za riječ i rekla kako najveći problem u Općini Tisno sa
strujom ima Dubrava, Dazlina i okolna mjesta, što bi to značilo za Dubravu s obzirom da

problemi postoje već godinama i svako malo izgaraju svi aparati, odnosno kada bise Dubrava
mogla nadati novoj trafostanici.
Kristijan Jareb, općinski načelnik je rekao da s obzirom da je on baš te struke, smatra
kako je to prvi korak da se situacija na ovom dijelu županije napokon stabilizira, pa tako i
područja i Dubrave i Pirovca, to je bila inicijativa i njegovog prethodnika te načelnika Općine
Pirovac i to baš zbog navedenih problema i ovo je prvi korak da se dalje mreža kvalitetnije
razvija. Realno bi za očekivati bilo da se prvi korak riješi u sljedećoj godini, a onda dalje u
godini iza. Pojasnio je kako projekt nije od Općine Tisno već od HEP-a i HOPS-a.
Vijećnica Ivana Vlašić pitala je može li Općina pokušati požuriti realizaciju tog
projekta, na što joj je načelnik Kristijan Jareb odgovorio da mogu pokušati raditi pritisak da
se što prije to napravi.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove rekao je da je jedna od posljednjih informacija
bila da je 2022. godina trebala biti godina početka izgradnje te trafostanice.
Vijećnik Ivan Klarin je rekao da što se tiče te trafostanice, to je jedan ogroman projekt
iako on sada možda ne djeluje tako, naime, to je projekt na kojem se radilo od 2015. godine
intenzivno. Taj projekt ne pokriva samo Dubravu koja ima sigurno najveći problem što se tiče
izbacivanja struje, već kompletan otok Murter, sve trafostanice ako nemaju napajanja od te
glavne, može se zaboraviti na kvalitetnu elektroopskrbu. Tu je još važno naglasiti jedan
projekt koji se događa paralelno s ovim, a to je solarna elektrana koja se radi u poslovnoj zoni
u Dubravi, čiji je investitor Tudić odnosno firma TEC obnovljivi izvori. Kazao je da bi
Općina Tisno tom izgradnjom dobila ogroman komunalni doprinos, ali što je nezanemarivo i
određeni broj radnih mjesta. Ova trafostanica preduvjet je i za izgradnju solarne elektrane u
poslovnoj zoni, što ne trba zanemariti uz naravno puno kvalitetniju elektroopskrbu. Kazao je
dalje kako je pri kraju svojeg načelničkog mandata imao je sastanak s direktorom Elektre iz
Šibenika te su se čuli kasnije telefonom, te su kazali da su dobili samo jednu ponudu i to od
Dalekovoda i s obzirom da nije bilo druge tvrtke oni sada potpisuju ugovor za početak
gradnje. Naglasio je da je činjenica da je samo bio jedan ponuđač dobro iz razloga jer nema
žalbe kod javne nabave, a samim time ni prolongiranja.
S obzirom da nije bilo daljnjih pitanjapredsjednik vijeća
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili

stavio je prijedlog na

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem.9971/1,
9970/1, 9969/2, 9973 i 9975/2 K.O. Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene
energetskog sustava (prijenos električne energije), 2.a skupine – DV 110 kV VODICE –
KAPELA, DIONICA: STUP br. 41 – TS KAPELA, ukupne duljine od oko 5.7 km
Točka 27. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno,
Uska ulica 1
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je da se tu radi o prostoru u
kojem se nalazi FINA u Tisnu i kako je njima istekao petogodišnji ugovor radi o sklapanju
novog ugovora na razdoblje od pet godina sukladno odredbama zakona i odluka ove općine.
Pojasnika je nadalje kako se zakupi poslovnih prostora dodjeljuju putem javnih natječaja koji
su u nadležnosti općinskog načelnika, međutim s obzirom da su ovo iznimni slučajevi iz

članka 6. iz Zakona o zakupu poslovnog prostora kada se poslovni prostor može dodijeliti
izravno bez javnog natječaja ako se radi opet o tvrtkama, trgovačkim društvima u vlasništvu
RH ili jedinica lokalne samouprave, čisto da se razjasne te situacije jer se inače oslovni
prostor može davati u zakup putem javnog natječaja osim iznimnih situacija kada je to
zakonom predviđeno. Kazala je da je nešto je veća zakupnina nego ranije, a FINA je s time
suglasna i nije imala primjedbi.
S obzirom da nije bilo pitanja predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1
Točka 28. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za
2021.godinu
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je kako konstituirano novo
vijeće, novi je raspored vijećnika, a samim time i sredstava, iako ako se gleda zbirno, čak se,
igrom slučaja i poklopilo da odgovara iznos. Stara Odluka se stavlja van snage, tu je nova
koja se treba primjenjivati, međutim ono što se dodalo tu je u članku 6. da će se ona odnositi,
dakle te isplate tromjesečnog razdoblja za preostali dio godine, odnosno godišnji iznos dijelit
će se na preostali iznos godine.
Vijećnik Ivan Klarin podsjetio je nezavisne vijećnike da moraju pripaziti na svoja
financijska izvješća.
Vijećnik Jere Pavić pitao je kako će se pravdati ta dobivena sredstva, na što mu je
vijećnik Ivan Klarin rekao da to nije pitanje za ovo vijeće već za računovodstvo.
Danijela Bilan, pročelnica rekla je kako postoje zakonom propisane odredbe na što se
mogu iskoristi ta sredstva.
S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja predsjednik vijeća stavio je prijedlog na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2021.godinu
Točka 29. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu „Rekonstrukcija
sportskog centra Jezera“,
Kristijan Jareb, općinski načelnik je obrazložio kako na inicijativu vijećnika iz Jezera
ukazano na problematiku sportskog centra gdje postoji niz sportskih objekata i terena, a ne
postoji niti jedan wc i ljudi vrše nuždu oko terena, što nije prihvatljivo, ne postoje ni
svlačionice koje su potrebne. Ovdje se radi o inicijativi da se da suglasnost kako bi se moglo
aplicirati na razne natječaje i dobiti sredstva za realizaciju i rekonstrukciju i poboljšanje uvjeta
na toj lokaciji. Pojasnio je kako je ovo je samo suglasnost da bi uopće mogli aplicirati na neki
natječaj za bespovratna sredstva.
S obzirom da nije bilo pitanja predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu „Rekonstrukcija sportskog centra Jezera“
Točka 30. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje opreme- mobilno reciklažno dvorište

vlasništva Općine Tisno trgovačkom društvu Ježinac d.o.o.,
Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je kako se trgovačka društva u vlasništvu
jedinice lokalne samouprave ne mogu direktno javljati na natječaje za sufinanciranje opreme
pa to za njih rade jedinice lokalne samouprave. U ovom slučaju Općina Tisno je aplicirala na
natječaj za mobilno reciklažno dvorište, a pošto se Općina ne bavi razvrstavanjem i
sortiranjem otpada, daje ga na upravljanje firmi koja se bavi tim poslovima odnosno firmi
Ježinac d.o.o..
Vijećnik Ante Magazin istaknuo je kako je za vrijeme trajanja izborne kampanje
primijetio kako je pristup reciklažnom dvorištu slobodan i nije uopće osiguran te smatra kako
se to svakako treba riješiti, u koliko se do sada već nije riješilo i da se svakako vodi računa da
to bude osigurano.
Predsjednik vijeća Nikša Pirjak zahvalio se vijećniku Anti Magazinu na informaciji.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju na korištenje opreme – mobilno reciklažno dvorište vlasništva Općine Tisno
trgovačkom društvu Ježinac d.o.o.
Točka 32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje
sportskim objektima Općine Tisno „Sportski objekti Općine Tisno“,
Kristijan Jareb, općinski načelnik obrazložio je da kako bi se poboljšali uvjeti rada
Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno, smatra da ljudi koji
sudjeluju u radu upravnog vijeća te ustanove bolje da ih je više pa predlaže da se taj broj
poveća s 3 na 5. Pravna služba općine komunicirala je s nadležnim ministarstvo kako bi
prethodno dobili uputu da li možemo povećati broja članova upravnog vijeća.
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno rekla je kako se povećava broj
članova upravnog vijeća s 3 na 5 kao što je načelnik i rekao, ali s time da 1/3 predstavnika u
vijeću mora biti iz redova sportskih udruga i sportskih zajednica što je nadležno ministarstvo
jasno naglasilo. Ovdje se, naime, radi samo o izmjeni odluke o povećanju broja članova
upravnog vijeća javne ustanove, dok je izbor članova u nadležnosti načelnika Općine.
S obzirom da nije bilo pitanja predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine
Tisno „Sportski objekti Općine Tisno“
Vijećnik Bruno Frkić opravdao se osobnim obvezama te je napustio sjednicu vijeća u
20:20 sati.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika.

Točka 33. Zamolba društva BTP d.d. za oslobađanje obveze plaćanja najma prostora, poreza
na korištenje javne površine za štekat i komunalne naknade sve za prostor restorana „Na
moru“ u Betini
Nikša Pirjak, predsjednik vijeća zamolio je stručne službe Općine Tisno da dobro
pojasne ovu zamolbu obzirom da se njome traži oslobađanje od plaćanja za zakup poslovnog
prostora, komunalnu naknadu i porez na korištenje javnih površina za štekat, sve za prostor u
Betini.
Vezano uz zakup prostora Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno,koja je
rekla da iako je prošle godine bila situacija takva kakva je bila vezano za COVID i iako se
krenulo s tim nekim odlukama činjenica je da Zakon o zakup poslovnog prostora kao ni
odluka Općine ne poznaje mogućnost oslobađanja od zakupnine poslovnog prostora. Za
razdoblje za koje se traži oslobađanje od 28. studenog do 24. svibnja, odnosno od kada je bilo
zatvaranje rada ugostiteljskih objekata pa do potpunog otvaranja, Upravni odjel za financije je
izračunao obzirom na visinu zakupnine, da se radi o iznosu negdje oko 46.659,00 plus iznos
zakonskih zateznih kamata u iznosu od 3.121,00 kn jer se radi o zakupnini koja do sada
uopće nije plaćana, odnosno ako bi došlo do oslobađanja ukupno bi se radilo o iznosu od
49.780,00 kn, te se u ovom slučaju ne bi radilo o refundaciji iznosa jer zakupnina nije plaćana
te ukupni dug Općini Tisno po toj osnovi iznosi 161.269,00 kn, stoga je na vijećnicima do
odluče.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove, rekao je kako je od kolegice iz računovodstva
koja se bavi izdavanje računa za komunalnu naknadu dobio informaciju da za predmetni
prostor nije izdan račun niti za prosinac 2020. godine niti za siječanj, veljaču, ožujak, travanj i
svibanj 2021. godine. Dakle zadnji račun za komunalnu naknadu za predmetni prostor
restorana je izdan u studenom 2020. godine i sada će biti izdan za lipanj 2021. godine, a sve
sukladno odluci o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i zemljište
koje služi za obavljanje djelatnosti, odnosno Odluke koja je donesena 17. prosinca 2020.
godine, odnosno na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno, stoga drži traženi zahtjev
nema osnove s obzirom da računi nisu ni ispostavljeni.
Danijela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode, obrazložila je
kako javna površina za štekat obračunata je dio i to za razdoblje koje se koristilo, ona je za
2020. godinu plaćena i to je pokrivalo razdoblje do početka listopada, nakon toga Općina
Tisno nije nikome ni slala račune, a za one obveznike koji rade po Odluci naknada iznosi 1,00
kn/m2 mjesečno, dakle za štekat od 30 m2 obveznik će dobiti račun od 30,00 kn za mjesec
dana. Za ovu godinu također se još nisu izdavala rješenje za korištenje javne površine, jer se
čeka zapisnik komunalnog redarstva od kojeg dana se krenulo s radom, prema kojem će se
izdavati rješenja. Prošle godine postojao je nekakav dogovor pa se išlo na kraći period
obračuna prema svim korisnicima, a kako će biti ove godine, s obzirom da nije bilo
mogućnosti, a radi se o porezu nad kojim vijeće nema ingerenciju da ga može smanjivati.
Vijećnik Jere Pavić pitao je postoje li slični zahtjevi drugih obveznika?
Marijana Pavić, odgovorila je da što se tiče najma da nema, jer ujedno je to i jedini
ugostiteljski objekt koji se nalazi u zakupu prostora u vlasništvu Općine Tisno, još u
prostorima Općine Tisno su pošta i Fina, turistička i sl. koji uredno plaćaju.
Vijećnik Ivan Klarin nadovezao se i rekao da osim najamnine, oni Općini trebaju
plaćati komunalnu naknadu i javnu površinu za štekat.
Vijećnik Marko Barin Turica predložio je da kao dobri najmodavci mogu oprostiti
jedino zateznu kamatu u tom iznosu od 3.121,00 kn.

Vijećnica Angelina Jušić pitala je zna li netko da li su poput olakšica na radnike
postojale olakšice na poslovne prostore, na što joj je Marijana Pavić, pročelnica Tajništva
Općine Tisno kazala kako iz mjera koje je država donijela razvodno da je intencija da se
dodjeljuju potpore, subvencije i sl., a da se ne ide s oslobađanjima kao što primjerice nismo
mogli oslobađati od poreza na korištenje javnih površina, iznimno se mogla komunalna
naknada.
S obzirom da daljnjih pitanja na ovu točku dnevnog reda nije bilo predsjednik vijeća
Nikša Pirjak predložio je da vijećnici najprije glasuju o zahtjevu društva B.T.P. iz Betine, a
nakon toga glasuju o prijedlogu vijećnika Marka Barin- Turice da se donose Odluka o oprostu
zateznih kamata na zakupninu, društvu BTP d.d. za traženo razdoblje.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje Zamolbu društva BTP d.d. za oslobađanje
obveze plaćanja najma prostora, poreza na korištenje javne površine za štekat i komunalne
naknade sve za prostor restorana „Na moru“ u Betini, a vijećnici su sa 0 (nula) glasova „za“ 7
(sedam) glasova „protiv“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova nisu usvojili Zamolbu društva BTP
d.d.
Predsjednik vijeća utvrdio je da Zamolbu društva BTP d.d. za oslobađanje obveze
plaćanja najma prostora, poreza na korištenje javne površine za štekat i komunalne naknade
sve za prostor restorana „Na moru“ u Betini nije usvojena.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog odluke vijećnika Marka BarinTurice oslobađanju društva BTP d.d. iz Betine od obveze plaćanja zakonskih zateznih kamata
na dospjele iznose zakupnine za traženo razdoblje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o oslobađanju BTP d.d. od obveze plaćanja zakonskih zateznih kamata za BTP d.d. iz Betine
za razdoblje za razdoblje od 28.studenog 2020.godine do 24.svibnja 2021.godine
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je
zaključio 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 20:45 sati.
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