Zapisnik sa 3. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
3. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je u ponedjeljak, dana 06.studenog
2017.godine s početkom u 17:00 sati u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Silvio Šoda, Luka Henjak, Andrea Vlaić, Velimir
Reškov, Marin Mikin, Luka Jakovčev, Daniel Crvelin, Mario Vodanov, Svitlana Berak i
Lovre Crvelin.
Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik
načelnika općine, Sandra Perina, direktorica komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., Joško
Perina direktor društva Prisliga d.o.o., Ana Mijat, direktorica TZ mjesta Betina, Nenad Milin,
direktor TZ mjesta Jezera, Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne
poslove prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, Daniela Bilan pročelnica
Upravnog odjela za financije i javne prihode te Marijana Pavić, tajnik Općine.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predložio je da se već predloženi dnevni red dopuni
točkom 25. odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o
sufinanciranju troškova nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe
izgradnje zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnje crpne stanice CS1 i
trafostanice TS Stubli, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije PirovacTisno- Jezera, zatim, na prijedlog načelnika općine točkom 26. prijedlog Pravilnika o izmjeni
Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno te
da se postojeća točka 15. prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela
nekretnine oznake čest.zem.1234/1 K.O.Tisno, površine 747 m2 zamjeni prijedlogom Odluke
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake čest.zem.1234/1
K.O.Tisno, površine 689 m2. Ujedno je konstatirao da je zaprimio prijedlog vijećnika Lovre
Crvelina iz Živog zida da se dnevni red dopuni prijedlogom odluke da se materijali za rad
vijeća i poziv za sjednicu šalju digitalnim putem ali da taj prijedlog neće stavljati na dnevni
red obzirom da je Vijeće takav prijedlog usvojilo u prošlom sazivu te je odredio da se u
buduće primjenjuje.
Tako dopunjeni dnevni red predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2017.godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju grobljima
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Općine Tisno
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
sjeverni dio naselja Jezera
9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području
Općine Tisno za 2018.godinu
11. Prijedlog odluke o oslobađanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa za
ozakonjeno zgradu izgrađenu na nekretnini katastarske oznake čest.zem.391/1
K.O.Jezera (stara izmjera)
12. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja
Općine Tisno
13. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine k.č.br.392/1 K.O.Jezera, površine
270 m2 i površine 55 m2
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela čest.zem.6284
i čest.zem.6285 obje K.O.Murter Betina
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine
oznake čest.zem.1234/1 K.O.Tisno, površine 689 m2
16. Prijedlog Odluke o promjeni oznake katastarske kulture nekretnine na
čest.zem.1255/132 K.O.Tisno
17. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne
glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom
18. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2016.godinu
19. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o.,Tisno
20. Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
21. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
22. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
23. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na
korištenje javne površine za „Girin“ d.o.o. iz Betine
24. Molba za sufinanciranje pohađanja dječjeg vrtića koju su uputili Sanja i Igor
Stegić iz Tisno
25. odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o
sufinanciranju troškova nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za
potrebe izgradnje zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te
izgradnje crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli, sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera
26. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima
potpore studentima s područja Općine Tisno

Aktualni sat
Vijećnik Danijel Crvelin pozdravio je sve prisutne te postavio pitanje vezano za
Pudaricu podsjetivši kako mu je načelnik općine na prošloj sjednici Općinskog vijeća rekao
kako se nakon sezone u dogovoru s predsjednikom MO Jezera kreće s dovršetkom radova na
dijelu skala te radovima ograđivanja i osvjetljavanja, ujedno ga je zanimala dinamika tih
radova i da li se planira da oni budu gotovi do sljedećeg ljeta. Naročito ga zanima uloga MO
Jezera u tom cijelom projektu jer u protekla dva mjeseca nitko od strane Općine nije
razgovarao ni s kim iz MO Jezera. Drugo pitanje koje je postavio odnosilo se na problem
između tri ulice u Jezerima i to Put Jamin, Put Gušća i Drakovci koji se uvijek aktualizira u
ovo kišno vrijeme kad je taj dio prometnice neprohodan za sva vozila zbog velike količine
vode koja se tamo skuplja stoga ga zanima da li Općina u skorijem vremenskom razdoblju
ima plan kako riješiti taj problem.
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Petar Jakovčev, predsjednik vijeća kratko je naznačio vijećnicima da se o problemu
odvodnje i sličnim komunalnim problemima ako je to moguće ne raspravlja na Vijeću već da
se to pokuša riješiti putem mjesnih odbora.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je Općina naručila kamene blokove za
stepenice na Pudarici koje će izvoditi Damir Meić Sidić koji je već sudjelovao na uređenju
Pudarice kao jedan od glavnih meštara, podsjetio je kako su radovi na uređenju Pudarice na
dobrovoljnoj bazi odnosno volonterski te će se tako i nastaviti, međutim, vrijeme je branja
maslina i teško je jednu subotu okupiti toliko ljudi, ali vjeruje da će se nakon branja maslina
nastaviti s aktivnostima oko Pudarice. Što se tiče ulice Put Jamin u Jezerima na što su
vijećnici upozoravali u prošlom sazivu vijeća, naime, susjedne kuće ne žele da se kopa jer će
im se vlažiti zidovi, drugi susjedi ne žele da se podigne razina ceste jer onda njima ide voda.
Kazao je kako je Općina još prije dvije godine dovela izvođača radova na tu lokaciju ali tada
je nastao problem među susjedima koji se nisu mogli složiti gdje da ta voda ide, međutim, ove
zime se mora naći rješenje za tu i nekoliko drugih lokacija s tim problemom.
Daniel Crvelin kazao je kako je siguran da će taj posao Damir Meić Sidić
profesionalno obaviti, stoga, također pretpostavlja da će radove ograđivanja i osvjetljivanja
odraditi također profesionalci jer to nisu poslovi koje rade volonteri, a što se tiče upute
predsjednika vijeća da se komunalni problemi ne iznose na vijeću upozorio je da se MO
Jezera uopće ne sastaje stoga mora komunalne probleme iznositi na sjednici Vijeća.
Vijećnik Mario Vodanov postavio je pitanje načelniku općine vezano za uređenje trga
u centru mjesta Dubrava kod Tisna za što je prije jedno šest mjeseci bilo rečeno da će radovi
na uređenju početi na ljeto, stoga, ga zanima gdje je zapelo, također, je upozorio na potrebu
uređenja ulaza u mjesto Dubrava koji je i vizualno i prometno neadekvatan.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je bila najavljena projektna
dokumentacija uređenja trga u Dubravi te je ona u izradi, on vjeruje u završnoj fazi, te što se
tiče tog projekta on komunicira s predsjednikom MO Dubrava kod Tisna i to o njegovom
dijeljenju u dvije faze. Prva faza bi bila uređenje okretišta za autobuse, a zatim uređenje
igrališta. Nadalje je odgovorio da dosada nije bilo govora o uređenju ulaza u mjesto Dubrava.
Naglasio je kako se prije par godina kompletno uređivala cesta i vodovod od Kapele ali nije
se uređivao ulaz u mjesto, stoga ako je potrebno to urediti neka se putem mjesnog odbora
stavi u proračun za 2018.godinu, naravno, ako je to jedan od prioriteta mjesnog odbora.
Vijećnik Luka Jakovčev, ukazao je na problem odvonje oborinskih voda u Betini za
koji se nada da će ga riješiti predsjednik vijeća zajedno sa članovima Mjesnog odbora Betina,
naime, na području Zdrača nakuplja se velika količina vode od okolnih polja što stvara
problem. Drugo što ga je zanimalo ticalo se nerješenog pitanja stipendiranja deficitarnih
zanimanja o čemu je bilo riječi na prošloj sjednici Vijeća tj. stipendiranja srednjoškolaca koji
će se u buduće baviti deficitarnim zanimanjima, stoga ga zanima da li će prijedlog doći na
dnevni red slijedeće sjednice ili će ostati samo prazno obećanje.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da ga voda na Zdračama posebno iritira jer
se radi o novouređenom dijelu te daje nalog pročelniku Pirjaku da složi dopis kojim će od
izvođača radova tražiti da problem odvodnje vode riješi u nekom razumnom roku.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća skrenuo je pozornost da se tu ne radi o izvođaču
radova već o redovnom održavanju. Ivan Klarin je pojasnio da je izvođač radova odgovoran
na novom dijelu, a redovito održavanje na starom dijelu. Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je
još jednom pojasnio da se radi o Zdračama na što se načelnik općine složio da se u tom
slučaju ipak radi o redovnom održavanju.
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Na pitanje vezano za stipendije odgovorio je da je na dnevnom redu ove sjednice
Vijeća sufinanciranje troškova prijevoza učenicima za što će Općina iz svog proračuna
izdvojiti oko 250.000,00 -300.000,00 kuna stoga se ne može govoriti da ova Općina ne
izdvaja dovoljno za učenike i studente. Vijećnik Luka Jakovčev je replicirao, da on to nije
rekao.
Vijećnica Jelena Obraov je pojasnila da je na prošloj sjednici Vijeća kada se
raspravljalo o stipendiranju studenata bilo rečeno da će se na slijedećoj sjednici donjeti
pravilnik kojim bi se stipendirali učenici srednjih škola koji se školuju za deficitarna
zanimanja, stoga pita da li će se donjeti ili se neće donjeti jer ga danas na dnevnom redu
nema. Nadalje je upitala da obzirom da Domom za starije osobe upravlja osoba koja
neispunjava zakonske uvjete za obnašanje te dužnosti, da li je proveden novi natječaj za
ravnatelja i što se dešava s time. Treće pitanje vezano je za proslavu dana Općine koji spada u
subotu, a svečana sjednica Vijeća je određena u petak u 18:00 sati dok misa sa procesijom
počinje u 17:00 sati te drži malo smiješnim što će se ljudi vraćati iz crkve dok će trajati
svečana sjednica, a na koncu neće moći prisustvovati ako bi htjeli. Drži da bi bez obzira na
narušene odnose don Lazara i načelnika trebao postojati minimum komunikacije pa da se
barem na plakat s programom obilježavanja stavi kada se održava sveta misa jer to bi bio
barem onaj minimum obzirom da se radi o obilježvanju dana Općine i njezina sveca
zaštitnika.
Ivan Klarin, načelnik općine je glede stipendiranja deficitarnih zanimanja odgovorio
kako za ovu sjednicu nije pripremljen prijedlog pravilnika, a glede Doma za starije osobe
pojasnio je kako je bio ponovno raspisan natječaj na koji se javila jedna osoba koja nije
zadovoljavala uvjete stoga će se natječaj ponoviti i je svjestan da postoje kadrovski problemi
u staračkom domu jer nema ravnatelja, a na natječajima kandidati ne ispunjavaju uvjete jer su
uvjeti dosta rigorozni što se tiče samog zakona i dosta ih je teško ispuniti.
Što se tiče plakata za Dan Općine, podsjetio je da je Jelena Obratov bila vijećnica i
kada se svečana sjednica održavala dan prije i uoči tj. u njegovom prvom mandatu svečana
sjednica se održavala malo prije svete mise pa je onda pomaknuta kako bi ljudi jer ljudi nisu
mogli prisustvovati jednom i drugom stoga je sjednica stavljena dan prije što je slučaj u većini
gradova i općina te pojasnio kako je odnos njega i don Lazara idiličan.
Vijećnik Lovre Crvelin je izvijestio vijećnike vezano za usvojenu odluku na prošlom
vijeću o osnivanju facebook grupe Općine Tisno da je došlo do promjene plana, naime,
gradonačelnik Knina je počeo razvijati neku svoju aplikaciju koja bi trebala imati sličan
učinak te ga je on pokušao kontaktirati kako bi zajedno napravili tu aplikaciju međutim, nije
bilo baš plodno, stoga je odlučio okupiti tim i sam razviti aplikaciju koja će se koristiti u
Općini Tisno i drugim gradovima i općinama. Također je upoznao vijećnike kako u Hrvatskoj
postoji program koji provodi udruga „Lijepa naša“, a radi se o programu eko škola u koji se
mogu prijaviti srednje i osnovne škole te vrtići koji onda rade različite ekološke aktivnosti,
uče se o zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije, gospodarenju otpadom i sl.. Kako bi
realizirali taj program potreban je jedan koordinator koji bi to sve radio u školi stoga poziva
nekoga od strane škole tko bi mu pomogao da sastavi prijavnicu, Općina bi platila oko
4.500,00 kuna za članstvo, a kao predstavnika lokalne zajednice u tom odboru predlaže sebe.
Kao treće pitanje zanimalo ga je u kojoj je fazi zgrada Vile u Tisnom, odnosno, poziva da se
taj proces malo požuri jer ima nekoliko ideja o edukativno- tehničkim sadržajima i projektima
koji bi se tamo napravili.
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Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je kako su prva dva prijedloga vijećnika Lovre
Crvelina konstruktivna i treba ih prihvatiti te smatra da 4.000,00- 5.000,00 kuna nije problem
za sudjelovanje u projektu koji je dobar. Što se tiče Vile u prošlom sazivu Vijeća puno se
pričalo o Vili stoga smatra nepotrebni ponovno iznositi cijelu kronologiju događanja stoga u
kratkim crtama navodi kako je 1952. godine nacionalizacijom tog objekta Narodni odbor
Općine Tisno potpisao je sporazum s gradom Tuzlom da im se dade na korištenje prostor za
ljetovanje djece s područja grada Tuzle, Općina Tisno pokrenula je sudski spor te se umiješalo
Državno odvjetništvo RH da zaštiti interese RH, međutim, u cijelom tom postupku grad Tuzla
ima jedan dokaz koji nimalo nije ohrabrujući za Općinu Tisno, a to je da je 1952.godine ipak
sklopljen naplativi pravni posao tj. da je grad Tuzla naplatio nešto Narodnom odboru Općine
Tisno. Taj ugovor koji je grad Tuzla naknadno dostavio dan je na vještačenje s obzirom na
odmak vremena od 70- ak godina, a ako se potvrdi autentičnost tog dokumenta da je grad
Tuzla uistinu 1952.godine platio za taj prostor, tada, Općina Tisno odnosno Republika
Hrvatska gube taj objekt na hrvatskom sudu s time da mora reći da je Ministarstvo pravosuđa
RH kao jedna od strana umiješana u cijeli postupak te da njihovo vijeće također razmatra
cjelokupnu situaciju obzirom da se radi o imovinsko- pravnom odnosu između dvije zemlje,
Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, stoga se ishod i dalje čeka.
Vijećnik Silvio Šoda je ukazao na problem puta do škole tj. prvo da se uredi da se auti
ne moraju mimoilaziti, a dugo sva kiša koja se slijeva niz taj put završava dolje kod
novouređene autobusne stanice stoga bi to svakako također trebalo riješiti. Ujedno je upozorio
da se slična situacija dešava kod Splitske ulice. Podsjetio je da su svojedobno oni kao mjesni
odbor u svoj plan bili stavili uređenje poprečnih uličica u Tisnom tj. svih onih malih koji se
spajaju na glavne jer je većina njih u užasnom stanju te je siguran da će MO Tisno to staviti i
u proračun za 2018.godinu, stoga apelira na načelnika i ostale vijećnike da se to usvoji jer su
te ulice u užasnom stanju. Treće pitanje postavio je Sandri Perini, direktorici komunalnog
poduzeća Ježinac d.o.o., a zanimalo ga je kada će se bager vratiti u Tisno i započeti s
radovima.
Ivan Klarin je odgovorio da se o ovom problemu govorilo više puta, jer se otvaranjem
dječjeg vrtića, sportske dvorane, glazbene škole i već postojeće osnovne škole na toj
prometnici stvori krkljanac jer je jednosmjerna ulica stoga će se u proračun za 2018.godinu
morati staviti stavka za otkup zemljišta i izgradnju nekakvog kružnog toka jer je postojeće
stanje neodrživo. Što se tiče uređenja poprečnih ulica to su najčešći zahtjevi koje postavljaju
građani i mjesni odbori, međutim, jako se daleko odmaklo sa sustavom odvodnje stoga ističe
da nema smisla uređivati te ulice i stavljati primjerice benkovačke ploče, a onda sve to za
godinu dana rušiti. Dodao je da jedino ako se radi o ulici koja je u tako teškom stanju da ne
može čekati jer zahtjeva je jako puno i moraju se odrediti prioriteti, ali se mora biti svjestan
činjenice da će kanalizacija proći vrlo brzo, on očekuje da će se do kraj njegova mandata
odraditi primarna faza ako ne započeti i sekundarna faza sustava odvodnje. Stoga je naglasio
da se može raditi o uređenju ulica koja su jako teškom stanju što je možda slučaj jedne ulice
u Tisnom i jedne ulice u Jezerima, ali za sve ostalo poziva mjesne odbore da se pokušavaju
držati misli da se će se vrlo brzo krenuti sa sustavom odvodnje.
Sandra Perina, direktorica komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o., na postavljeno joj
pitanje je odgovorila da je bager imao manji kvar, bager je pod garancijom te su čekali da se
popravi stoga bi sljedeći tjedan krenuo s radovima.
Vijećnik Velimir Reškov kazao je da iako je predsjednik MO Dubrava kod Tisna ovaj
puta ukazati će na problem u Jezerima, naime, tamo gdje je uređena nova plaža na Zaratiću
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odnosno uz šetnicu prema Tisnom te iza beach bara „Debeli krug“ postoji odvojak koji je
slijepa ulica, a kako nema prometnog znaka ljudi dalje nastave voziti te onda shvate da dalje
ne mogu što je posebno teško ako se radi o kamperima koji se onda nemaju gdje okrenuti,
stoga bi svakako trebalo postaviti znak. Referirao se na raniju raspravu oko uređenja mjesta
Dubrava kod Tisna te istaknuo kako je najprije potrebno riješiti vodovodnu mrežu i novi
asfalt do kraja sela što je u dužini oko 1500 m, nakon čega bi se uredio trg u Dubravi što je
negdje investicija oko 2.000 000,00 kuna dok će se onda ulaz u Dubravu rješavati kada dođe
vrijeme za to jer ne bi trebalo tražiti kruha preko pogače.
Ivan Klarin na problem prometnog znaka je odgovorio da su ga sad naljutili njegovi
djelatnici jer je on još ovo ljeto tražio da se taj znak tamo postavi, a još nije.
Kako vijećnici nisu imali više pitanja predsjednik vijeća zaključio ja aktualni sat te se
prešlo na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno te su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Predsjednik vijeća predložio je da se iznimno sjednica nastavi s točkom 4. dnevnog
reda kako bi omogućili Sandri Perini, direktorici komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o.,
sudjelovanje u raspravi o toj točci dnevnog reda jer žuri na put, s čime su se vijećnici
jednoglasno složili.
Točka 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju grobljima
Uvodno obrazloženje predložene odluke dala je Sandra Perina koja je pojasnila kako
je Odluka o upravljanju grobljima donesena 2014.godine te su se neke stvari u zakonu do
2017.godine izmijenile, također, odluka je imala nekih elemenata koji više odgovaraju
velikim grobljima dok su kod nas mala groblja gdje svaki grob ima svoj broj, zapravo sve
izmjene u odluci su usmjerene na to da ljudima bude jasnije o čemu se tu radi.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li se visina grobne naknade i do sada
određivala u zavisnosti od udjela korisnika. Sandara Perina je odgovorila da jeste, naime, radi
se o tome da su grobove koji su pretežno stari grobovi, puno ljudi nasljeđivalo, stoga je
nekako trebalo odrediti kako će se plaćati ti udjeli. Nadalje je vijećnica Jelena Obratov upitala
da li se onda naknada dijeli na suvlasnika ili svaki suvlasnik plaća puni iznos, na što je Sandra
Perina odgovorila da će se to odrediti cjenikom koji još nije donesen, a ova odluka predviđa
samo okvir kako će se to raditi.
Daljnjih pitanja nije bilo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju grobljima
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Ivan Klarin, načelnik općine predložio je da se raspravlja i odlučuje o dopunskoj točki 26.
dnevnog reda koja se odnosi na izmjene Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Općine Tisno koju izmjenu on predlaže, s čime su se vijećnici
jednoglasno složili.
Točka 26. prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima
potpore studentima s područja Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine obrazložio je da je na prošloj sjednici Vijeća usvojen
pravilnik o stipendiranju kojim je određeno da će se dodijeliti 30 stipendija. Na objavljeni
javni poziv došlo je 43 zahtjeva od čega 10 ne udovoljava, međutim, troje kandidata
udovoljava i dobilo bi stipendiju da se nije ograničio broj stipendija na 30, stoga predlaže da
se u Pravilniku o stipendijama izmjeni članak koji određuje broj stipendija koji će se dodijeliti
na način da umjesto broja 30 stoji broj 33 kako bi se i toj trojici studenata koji ostvaruju pravo
na stipendiju, ona i dodijelila u ovoj akademskoj godini ili ih u protivnom skidamo s liste
odnosno ostaju bez stipendije.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je rezimirao da se prošli puta donio pravilnik koji
nije jednostavan, međutim, od studenata koji udovoljavaju uvjetima još je troje i njih se ne
može ostaviti bez stipendije, stoga načelnik općine predlaže da pravilnik koji je prošli put
usvojen da se izmjeni da to troje studenata ne izvisi te je to prijedlog kojim se izlazi njima u
susret.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da je apsolutno za to da troje ljudi dobije
stipendiju, međutim, javni poziv je bio raspisan prema važećem Pravilniku s čime se složila i
Marijana Pavić, tajnik Općine te dodala da prvotnim prijedlogom Pravilnika nije ni bi
predviđen broj stipendija što je praktičnije za ove slučajeve.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao je kako nitko tu nije privilegiran već se radi o
bodovima kojima udovoljavaju ti studenti.
Vijećnica Jelena Obratov je predložila da se ide s posebnom odlukom vijeća da se
stipendira i preostalih troje studenata tj. da se donese odluka kojom se troje studenata koji su
udovoljili uvjetima ali su ostali izvan broja stipendija koji se dodjeljuje pravilnikom također
dodjeli stipendija.
Ivan Klarin je upitao da tko će onda dodijeliti stipendije.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode složila se s
dopunom pravilnika da se broj stipendija koji se dodjeljuje povisi na 33, na što je vijećnica
Jelena Obratov upozorila da je natječaj bio raspisan po starom Pravilniku.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je rekao da ako će netko hvatati vijećnike što su
prihvatili stipendiranje još troje djece onda neka dođu i hvataju.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni
Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno na
način da se broj stipendija koje će se dodijeliti povisi sa „30“ na „33“, a vijećnici su sa 9
(devet) „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ usvojili
PRAVILNIK
o izmjena Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Tisno
Točka 2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2017.godinu
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Vijećnik Karlo Klarin, ujedno i član Odbora za dodjelu priznanja i nagrada, obrazložio je
svaku pojedinu nominaciju kako slijedi:
- zahvalnica Općine Tisno predlaže se dodijeliti: g. Deanu Niniću iz Šibenika za
uspješnu organizaciju biciklijade od „Vale do vale“ čiji je ukupan prihod namijenjen
za liječenje jedne sugrađanke iz Šibenika te se u toliko pohvaljuje i njegova humanost
te g. Emilu Markovu- Aci na prijedlog stanovnika čitavog jednog kvarta Mala Rudina
koji pomaže održavati i čuvati kuće tih stanovnika što se smatra radom za zajednicu,
- priznanje Općine Tisno predlaže se dodijeliti: udruzi Južne strane iz Jezera za
očuvanje i promociju turističkih i kulturnih običaja te očuvanje narodne baštine svoga
mjesta; Narodnoj knjižnici i čitaonici Tisno za veliki doprinos u javnom i kulturnom
životu i posebno za rad s mladima; Turističkoj agenciji „Bisage“ iz Jezera, vlasnika
Dragane i Maria Pirjaka, jer je njihov rad prepoznatljiv u izradi originalnih suvenira u
koje su ugrađeni motivi našega kraja te su dobili oznaku HOP koja označava nešto
karakteristično za svaki kraj; gđi. Ani Mijat za unaprjeđenje rada u TZ Betina koja je
turizam u Betini izdigla iz prosječnosti po kvaliteti i broju noćenja; Frani Gabri iz
Tisna koji je osvojio prvo mjesto u čamcu samcu na juniorskom prvenstvu Hrvatske i
ušao u reprezentaciju Hrvatske; Košarkaškom klubu „Otok“ iz Murtera za osvojeno
četvrto mjesto na prvenstvu Hrvatske u košarci za djevojčice do 11 godina, a među
njima su bile i tri igračice s područja Općine Tisno: Gina Pirjak, Luce Pirjak i Sara
Obratov; Lujki Obratov iz Tisnog koja je osvojila prvo mjesto na međunarodnom
natjecanju održanom u Varaždinu u flauti; Nini Luciji Perina iz Tisnog koja je osvojila
prvo mjesto na državnom natjecanju iz violončela;
- plaketa Općine Tisno predlaže se dodijeliti Matildi Ćuzeli Papata za 50 godina
neprekidnog rada u KUD-u Hartić na očuvanju pučkog pjevanja i sviranja orgulja u
crkvi sv. Duha i svetištu Gospe od Karavaja te brojim nastupima pučkog pjevačkog
zbora izvan župe; Siniši Šuško za pedeset godina neprekidnog rada u KUD-u Hartić;
te KUD-u Hartić za 90 godina kulturnog djelovanja u našoj Općini.
Vijećnica Jelena Obratov je zamolila da joj se objasni nominacija Emila MarkovaAce za dodjelu zahvalnice tj. točno za što mu se dodjeljuje.
Vijećnik Karlo Klarin predložio je da se pročita u cijelosti dopis stanara ulica Mala
Rudina u Tisnom koji predlažu da se Emilu Markovu Aci dodjeli zahvalnica, naglasivši da
ako ga je zajednica predložila da onda znači da ipak na neki način radi za zajednicu.
Predsjednik vijeća pročitao je vijećnicima navedeni dopis.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da kada gleda dodjelu nagrada unatrag par godina
od kada je ona vijećnica, da joj se čini da je toliko srozana jer se puno puta nagrade ljudi za
koje se kasnije po selu priča „ A što su oni radili? Radili su svoj posao i za to dobivali plaću.“
Obzirom na mišljenje vijećnika na sjednici predsjednik vijeća zaključio je da će se o
prijedlozima za dodjelu nagrada i priznanja glasovati pojedinačno.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se nagrada Općine Tisno u
obliku plakete dodjeli KUD-u Hartić, Siniši Šuško i Matildi Ćuzela Papata, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
Odluku
nagrada Općine Tisno u obliku plakete dodjeljuje se: KUD-u Hartić, Siniši Šuško i
Matildi Ćuzela Papata
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se priznanje Općine Tisno
dodjeli: Frani Gabri, Lujki Obratov, Nini Luciji Perina, Ani Mijat, Udruzi „Južne strane“,
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Narodnoj knjižnici i čitaonici Tisno, Košarkaškom klubu „Otok“ i Turističkoj agenciji
„Bisage“ , a vijećnici su jednoglasno usvojili

Odluku
priznanje Općine Tisno dodjeljuje se: Frani Gabri, Lujki Obratov, Nini Luciji Perina, Ani
Mijat, Udruzi „Južne strane“, Narodnoj knjižnici i čitaonici Tisno, Košarkaškom klubu
„Otok“ i Turističkoj agenciji „Bisage“
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se zahvalnica Općine Tisno
dodjeli Dejanu Niniću, a vijećnici su jednoglasno usvojili
Odluku
zahvalnica Općine Tisno dodjeljuje se Dejanu Niniću
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog da se zahvalnica Općine Tisno
dodjeli Emilu Markovu Aci, kojeg vijećnici nisu usvojili jer su za njega glasovali sa 4 (četiri)
glasa „za“ i 9 (devet) „suzdržanih“ glasova.
Točka 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode kratko je
obrazložila da se ovim prijedlogom odluke brišu odredbe o uvođenju poreza na nekretnine
kojeg je Vlada RH u međuvremenu ukinula te se brišu odredbe odluke koje se odnose na
ukidanje poreza na vikendice jer on i dalje ostaje prihod Općine.
Vijećnici nisu postavljali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno
Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Ivan Klarin, načelnik općine obrazložio je da se bitna izmjena tiče odredbe da onaj
koji ne traži odgodu plaćanja komunalnog doprinosa te ne traži na rate već plaća odjednom da
mu se omogući umanjenje od 10%.
Kazao je kako je u istoj odluci predloženo da se komunalni doprinos ne može više
plaćati na rate kao što se plaćao do sada, međutim, nakon konzultacije sa svojim vijećnicima,
on predlaže amandman na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu na način da će se i dalje omogućiti obročna otplata komunalnog doprinosa na 8
obroka kroz dvije godine s time da niti jedan obrok ne može biti manji od 1.000,00 kuna.
Naime, pojasnio je kako se prijedlogom odluke pokušalo djelovati kako bi se spriječilo
cjepkanje na rate čime se otežava naplata i odjel je zatrpan poslom, a komunalni doprinos radi
jedna službenica, ali nakon konzultacije sa svojim vijećnicima došlo se do zaključka kako bi
to bilo nepravedno prema onim ljudima kojima ne njihovom krivicom nije obračunat
komunalni doprinos stoga se predlaže amandman.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da obzirom da se ova odluka puno puta mijenjala i
da kada su oni kao vijećnici HDZ-a predlagali u prošlom sazivu izmjene koje su se ticale
nekih dodatnih pogodnosti za stanovnike, tipa, za one koji su imali prebivalište u Općini
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Tisno duže od deset godina ali ne neprekidno, konkretno, načelnik općine i predsjednik vijeća
su onda upozoravali da što će biti s onima koji su već platili komunalni doprinos tj. da to nije
pravedno prema njima te su non stop ponavljali tu priču, pa je sada zanima da li je ovo što se
predlaže pravedno prema ljudima koji su već uplatili komunalni doprinos i to ne baš tako
male cifre tj. netko tko je platio nije imao pravo na 10% popusta, a sada će imati te će ljudi
govoriti da su platili primjerice 15.000,00 kuna u kešu odjedanput te nisu imali tih 10%
popusta, a sada se netko našao žaliti te se sada uvodi popust. Stoga drži da se to trebalo staviti
od početka ili nikako.
Ivan Klarin je odgovorio da ako se gleda po tom načelu da se nekoć plaćao pdv na
auto 17% a sada ga plaćamo 25%. Kazao je kako cijena komunalnog doprinosa od 17 kn/m2
nakon što završi legalizacija neće ostati takva.
Jelenu Obratov je zanimalo što o ovome kaže predsjednik vijeća obzirom da je on bio
najveći zagovaratelj te teorije.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio je da je on za gradnju svoje kuće platio
unaprijed sve za dobivanje dozvole i to negdje oko 40.000,00 kuna po ondašnjem pravilniku
Općine Tisno te je i tada za ukupnu uplatu iznosa odmah i tadašnja vlas odobravala je
popuste.
Vijećnici više nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu sa amandmanom načelnika općine da će se i dalje
omogućiti obročna otplata komunalnog doprinosa na 8 obroka kroz dvije godine s time da niti
jedan obrok ne može biti manji od 1.000,00 kuna, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ glasova i 1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu sa amandmanom načelnika
općine da će se i dalje omogućiti obročna otplata komunalnog doprinosa na 8 obroka kroz
dvije godine s time da niti jedan obrok ne može biti manji od 1.000,00 kuna,
Točka 6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Ivan Klarin načelnik općine, rekao je kako se radi o odluci koja nije popularna jer se
iznos boda za obračun komunalne naknade povećava za 0,20 lipa i to isključivo iz razloga
gradnje sustava odvodnje tj. mora se osigurati za gradnju komunalne infrastrukture i svega
onoga gdje će proći privatna mreža svjesni toga da iz naknade za razvoj i europskih fondova
se neće obnavljati ono sa strane gdje prođe stroj, a radi se o nogostupima, cestama i svemu
ostalome. Pojasnio je da je razmatrao povećati 2 kune na naknadi za razvoj sustava odvodnje
uz već postojeće 2 kune ili povećati 0,20 lipa na cijeni komunalne naknade te došao do
zaključka da povećanje komunalne naknade za prosječnu kuću od 100 m2 korisne površine je
povećanje za 20 kuna, međutim, da se za 2 kune povećala cijena kubika vode što bi, uz već
ranijih 20 kuna, iznosilo 40 kuna više u izračunu teretilo naše domicilno stanovništvo iz
razloga što oni žive tu cijelu godinu, a vikendaši tu dođu dva mjeseca. Ovako je trošak strogo
namjenski raspoređen i na jedne i ne druge. Ponavlja da se radi o povećanju od 20 kuna za
prosjećan objekat od 100 m2 korisne površine. Naglasio je kako je započeto planiranje
proračuna za 2018.godinu u suradnji s mjesnim odborima, međutim, novom poreznom
reformom Općini je kao jedinici lokalne samouprave oduzeto 17% poreza na dohodak iz
HBOR-a koji se još od vremena 2002.godine koristio za potrebe gradnje komunalne
infrastrukture, obala, plaža, šetnica i ostalo.
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Odlukom Vlade RH od 01.01.2018.godine taj dio poreza jedinicama lokalne
samouprave koje imaju sjedište na otocima je ukinut i taj dio ide u fond financijskog
izravnavanja za sve jedinice lokalne samouprave, a u slučaju Općine Tisno radi se o
900.000,00 – 1.100.000,00 kuna na godišnjoj razini. Ta sredstva idu u kompenzacijski fond iz
kojega se pomažu nerazvijene lokalne jedinice u Republici Hrvatskoj tako da će naš porez na
dohodak ići u Slavoniju, Liku i dalmatinsku zagoru.
Vijećnica Jelena Obratov ispravila je načelnika općine kazavši da 4 kn za naknadu za
razvoj sustava odvodnje nije mogao uvjesti jer jednostavni nije dozvoljeno zakonom. Kao
drugo je zanima kako će se iz komunalne naknade finanancirati mreža odvodnje kada u odluci
o komunalnoj naknadi piše na što se troši komunalna naknada, a tamo nije navedena odvodnja
već se navode: odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih
površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Posebno želi naglasiti da je komunalna
naknada do 2013. godine bila 0,20 kuna, načelnik općine je 2013.godine predložio povećanje
na 0,35 kuna što je bilo jedno poprilično drastično povećanje da bi se danas predlagalo
povećanje na 0,55 kuna što znači da je od 2013.godine imamo drastično povećanje za preko
150%, a u praksi to izgleda na način da je jedna kuća odnosno stan od 100 m2 do 2013.godine
plaćala 20 kuna mjesečno komunalne naknade, a 2017.godine će plaćati 55 kuna; kuća od 200
m2 je plaćala do 2013.godine 40 kuna, a sada će plaćati 110 kuna; restoran od 100 m2 plaćao
je 2013.godine 100 kuna, a sada će plaćati 275 kuna, kafić od 100 m2 je do 2013.godine
plaćao 160 kuna, a sada će plaćati 440 kuna mjesečno. Dodala je da kada se još uzme u obzir
da se računi za komunalnu naknadu šalju dvomjesečno, ljudi koji su primjerice 2013.godine
za kafić plaćali 320 kuna, sada će dobiti račun na 800 kuna. Naime, želi reći da za općinu koja
se hvali svojim rezultatima i svojim velikim proračunom i uspjesima, da je povećala
komunalnu naknadu od 2013.godine do danas za preko 150% te usporedbe radi grad Šibenik
ima komunalnu naknadu 0,48 kuna, a Općina Tisno će sada imati 0,55 kuna. Misli da je ova
odluka sramotna dok se načelnik općine istodobno hvali nekakvim viškom prihoda jer ako se
već hvali uspjesima i viškom prihoda onda bi bio red da građanima ostanu komunalna davanja
koja su bila i do sada.
Vijećnik Daniel Crvelin je upitao načelnika općine da li mu je ovo jedna od odluka
kojim će osigurati povratak mladih i naseljavanje otoka.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da zašto takvu usporedbu ne počne raditi još
ranije pa počne od 1992.godine i prati povećanje i da naravno da će se hvaliti s uspjesima
Općine i neka se pogledaju drugi gradovi i općine kao primjerice Šibenik koji ne može platiti
pdv i na listi je poreznih dužnika ili neka se pogleda Općina Primošten koja je zadužena 100%
svog izvornog prihoda te imaju 28 milijuna kuna kredita, a godinama imaju 1 kunu
komunalne nakande. Za naknadu za razvoj je pojasnio da ona može biti 3,90 kuna. Upitao je
da znaju li da kada se uvede sustav odvodnje, koliko će onda biti kubik vode koji se sada
plaća 13,57 kuna, a kada se uvede odvodnja predviđa se da će koštati oko 21 kunu po kubiku.
Dodao je da ako se turistički razvoj temelji na razvoju sustava odvodnje, a misli da ga
trebamo temeljiti, onda ćemo to i platiti. Dao je primjer da kada se bude raditi odvodnja od
Frkića do mosta, izgradnju nogostupa će financirati Općina iz komunalne naknade, a ne ni
Hrvatske vode, ni Vodovod ni europski fondovi te ako želimo napredak i razvoj moramo ga i
platiti.
Vijećnica Jelena Obratov je replicirala da ona nije protiv radova, ali većina radova
koja se radila u proteklo vrijeme bila je reklamirana da se financira novcem iz europskih
fondova pa ne vidi gdje je sada nastao problem, te dodala da je primjerice Općina Murter
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ostala na komunalnoj naknadi u iznosu od 0,20 kuna. Na dodavanje vijećnika Lovre Crvelina
da se radi o populističkoj odluci vijećnica Jelena Obratov je kazala da upravo Živi zid mora
biti prvi protiv ovakvih odluka i objasniti svoje stajalište.
Vijećnik Luka Jakovčev je upozorio da se radi o velikom pitanju i uz dužno
poštovanje načelnikovim verbalnim vještinama sa spinovima, gestikulacijom, izokretanjem
stvari i govoru o cijenama koje imaju drugi, činjenica je da od kada je on na vlasti odnosno u
njegovom mandatu povećanje je u odnosu na 2013. godinu za 60% te se radi o potezu koji ne
stvara jednu dobru klimu i sigurno neće doprinijeti da se mladi ljudi vraćaju, a većinu
populacije će staviti pred kušnju jer neovisno hoće li se naplaćivati mjesečno ili dvomjeečno
ti novci će doći ljudima na naplatu. Naglasio je kako se stvara jedna antisocijalna klima, a dok
načelnik općine u zadnje vrijeme skače na Vladu RH oko uvođenja poreza, sam radi upravo
to u manjoj sredini te načelnik općine mora biti svjestan da on upravlja ovime svime i da nije
u redu dizati cijenu komunalne naknade za toliko posto.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da ako se već spominje depopulacijska
politika neka se onda pogleda točka dnevnog reda koja se odnosi na sufinanciranje prijevoza
učenika srednjih škola za što se predviđa u proračunu oko 300.000,00 kuna ili da je Općina
podijelila 33 stipendije te platila besplatne udžbenike te neka se nađe općina koja je to učinila
stoga se moraju primjetiti i neke pozitivne odluke.
Vijećnik Luka Jakovčev je replicirao da uspoređivanje općine s drugima je samo
prikrivanje problema.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je rekao kako ni njemu nije popularna
metoda dizanje bilo kojih izdataka međutim ,kada se govori o kanalizaciji izdvajanje za
naknadu za razvoj je novac koji se drži na računu Vodovoda i odvodnje d.o.o. i koristi se za
pokrivanje troškova financiranja do punog iznosa izgradnje tj. 85% su bespovratna sredstva, a
ostatak moramo financirati sami dok se kod komunalne naknade radi o sredstvima koja općina
drži kod sebe na računu kojima možemo raspolagati za uređenje nerazvrstanih cesta i ostalih
ulica kojima će proći infrastruktura. Pojasnio je da se izgradnja odvodnje i rekonstrukcija
vodovoda koja ju prati, financira iz sredstava fondova Europske unije je zatečeno stanje, dakle
imamo ulicu Stjepana Radića ili masu takvih ulica koje su u derutnom stanju stoga se mora
dobro paziti u završnoj fazi uređenja kada prođe kanalizacija da ima dobru podlogu dobar
asfalt, nogostup i dr. jer naravno volja je da ne samo da se nakon kopanja vrati u prvobitno
stanje već i da ono bude bolje stoga nam trebaju naša sredstva.
Ivan Klarin se nadovezao i kazao kako su svi radovi koji su se radili u posljednje
vrijeme povučeni iz strukturnih fonova ili iz nacionalnih fondova. Dao je primjer Banja u
Tisnom za koje svi znaju u kakvom je stanju bio, financirale su ga Hrvatske ceste, međutim
kada se tamo prošeta vidi se da se nogostup od rada strojeva ulegao, a Hrvatske ceste su na
poziv za sanaciju odgovorile da je to bio naš projekt, na našem području i da izvolimo taj
nogostup u dužini kilometra popraviti što znači ili će stajati tako ili će ga popraviti jedinica
lokalne samouprave.
Vijećnik Daniel Crvelin vratio se na suporedbu sa stipendijama i ostalim davanjima
kazavši da je licemjerno da se s jedne strane pomaže davanjem stipendija i sufinanciranjem
prijevoza, a u drugu ruku ljudima te iste novce oduzimate ovakvim odlukama jer ovom
odlukom će biti obuhvaćena sva kućanstva.
Vijećnik Lovre Crvelin je rekao kako povećanje nameta nikada nije popularno, ali da
treba napraviti razliku kada namete nameće država kao npr. porez na nekretnine od lokalnih
nameta kao što je komunalna naknada kada će novci ostati u lokalnoj zajednici gdje je malo
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poštenija raspodjela nego u državi gdje idu i kamo ne bi trebali ići. Dodao je kako će
populistički biti protiv dizanja cijene komunalne naknade.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da bi se onda načelnik trebao dogovoriti hoće li iz
sredstava komunalne naknade uređivati ceste za kanalizaciju ili nogostupe do Banja jer
govori čas primjere o kanalizaciji čas o nogostupu te bi se trebali dogovoriti što i kako tj. pita
da li će se nakon što prođe kanalizacija komunalna naknada smanjivati. Kazala je kako je
pohvalno što stipendiramo mladost, međutim, ako će naši obrtnici i ugostitelji zatvarati
objekte pod nametima onda ta mladost neće imati gdje doći raditi.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da će ugostitelji plaćati ovom mjerom 10
kuna više komunalne naknade, a mjerom njezine vlade će plaćati puno više pdv-a te neka pita
ugostitelje što misle o ministru Mariću i njegovim mjerama.
Vijećnica Jelena Obratov je podsjetila da je načelnik napadao ministra Marića zbog
uvođenja poreza na nekretnine koji je trebao zamjeniti komunalnu naknadu koju sada on
povećava.
Ivan Klarin, načelnik općine je na to rekao da je ministar Marić kriminalac koji je
odavno trebao biti u pritvoru i da mu je žao što nije u saboru da mu može reći da je
kriminalac.
Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila načelniku općine da to što govori tako o
nekome tko nije prisutan govori o njemu samom.
Vijećnik Daniel Crvelin je predložio amandman na prijelog odluke na način da se doda
članak kojim će se odrediti da će se nakon završetka izgradnje sustava odvodnje iznos boda za
obračun komunalne naknade vratiti na dosadašnju vrijednost što se može učiniti od jednom
ili neka Općina po fazama kako bude odmicala izgradnja sustava odvodnje polako vraća
cijenu na sadašnjih 0,35 lipa.
Načelnik općine je odgovorio da se radi o pre dugom razdoblju i da ne može
prejudicirati 10 godina gradnju sustava odvodnje.
Vijećnik Daniel Crvelin je pojasnio da ne govori i konkretnim godinama koliko to
traje već po okončaju izgradnje i dodao da je sam načelnik rekao kako će jedna faza biti
gotova u ovom sazivu.
Ivan Klarin je ogovorio da je govorio o završetku primarne faze, a ima još i
sekundarna i tercijarna tj. spajanje objekata na sustav odvodnje.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo tko će plaćati spajanje objekata na kanalizaciju
tj. sprovođenje do samih kuća odnosno hoće li Općina podmirivati taj trošak.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da će biti kao i u drugim jedinicama lokalne
samouprave koje implementiraju isti sustav odvodnje.
Petra Jakovčeva, predsjednika vijeća zanima tko finanancira sporvođenje kanalizacije
do objekata.
Ivan Klarin je odgovorio da se sporvođenje kanalizacije do objekata financira ukupno
iz primarne, sekundarne i tercijarne faze izgradnje sustava odvodnje te rekao kako kada
izgradite kuću platite za novo vodovodno priključenje tako će se platiti za priključenje na
sustav odvodnje, ali to nije odluka Općinskog vijeća Općine Tisno.
Vijećnica Jelena Obratov je upozorila da upravo to načelnik stavlja kao razlog i kao
alibi za povećanje cijene komunalne naknade jer govori da to netko treba platiti i ispada da će
se platiti iz tih 0,55 kuna.
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Ivan Klarin je odgovorio da će on biti načelnik kada se počme graditi sustav odvodnje,
ali sigurno neće biti načelnik kada bude gotov i kada se budu priključivali objekti te dodao da
li je uopće moguće zamisliti turistički sektor u Općini za 10 godina bez kanalizacije.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 6
(šest) „protiv“ usvojili
ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Vijećnica Jelena Obratov je napomenula da je potrebno unjeti nazapisnik da
predsjednik vijeća nije stavio na glasovanje prijedlog vijećnika Daniela Crvelina.
Petar Jakovčev predsjednik vijeća je konstatirao na zapisnik da on nije stavio prijedlog
tj. amandman vijećnika Daniela Crvelina za dopunom Odluke o vrijednosti boda za obračun
komunalne naknade na način da se vrijednost boda komunalne naknade smanji na sadašnju
vrijednost nakon realizacije sustava odvodnje.
Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Općine Tisno
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove je obrazložio da se radi o tehničkoj odluci za koju
su ga kolege iz komunalnog redarstva na vrijeme obavijestili da je potrebno promjeniti
odredbu čl. 123. jer se novčana naknada odnosila u postupku uklanjanja predmeta sa javne
površine, a sada je potrebno tu rečenicu skratiti bez tog dijela „ sa javne površine“ obzirom da
zakonom o građevnoj inspekciji ovlasti uklanjanja objakata koji su bespravno postavljeni na
terenu prebačena na komunalno redarstvo tj. bespravno postavljenih objakata na privatnom
terenu pa je paušalno postavljeni iznos potrebno preusmjeriti i na takve odredbe da se
praktički omogući naplata paušalnih iznosa za uklanjanje sa privatnog posjeda.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da se radi zapravo o tome da primjerice imate
kamp kućicu tipa u Kromašnoj luci ili na Prosici onda je naše komunalno redarstvo ukloni te
je čuva cijelu zimu, a vlasnici onda dođu na ljeto, plate 1000,00 kuna i vrate je na isto mjesto,
a ovom odlukom ležarina će se plaćati svaki dan pa će iznos biti veći nego vrijednost kućice.
Pitanja nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu Općine Tisno
Točka 8. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
sjeverni dio naselja Jezera
Ivica Pirjak je kratko pojasnio da kako su se 2013., 2014. i 2015.godine događale
izmjene i dopune glavnog prostornog plana uređenja Općine Tisno stoga su ove izmjene i
dopune urbanističkog plana uređenja Sjevernog dijela naselja Jezera nisu ništa drugo nego
usklađenje s planom višeg reda tj. sa Prostornim planom uređenja Općine Tisno tako da se
grafika plana nije mjenjala nego samo tekstualne odredbe koje su se doslovice uskladile s
glavnim planom.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 6 glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržanih“ (utvrđuje se da trenutno nisu prisutna tri vijećnika) usvojili
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ODLUKU
o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio naselja Jezera
Točka 9. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu
Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio da je dosta teško predvidjeti ovu točku
dnevnog reda jer je Proračun za 2018.godinu u izradi stoga treba najprije pričekati da se vidi
izvršenje za 2017.godinu da se onda može planirati za 2017.godinu zbog toga predlaže
povlačenje ove točke s dnevnog reda te da Program utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu ide na dnevni red sljedeće sjednice
Općinskog vijeća zajedno sa proračunom kada se vidi točno izvršenje za 2017.godinu.
Predsjednik vijeća je prijedlog načelnika općine stavio na glasovanje, a vijećnici su sa
11 (jedanaest) glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom (utvrđuje se privremena
odsutnost jednog vijećnika) usvojili
ZAKLJUČAK
prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2018.godinu, odgađa se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 10. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području
Općine Tisno za 2018.godinu
Ivan Klarin, načelnik općine je naglasio kao je najvažniji dio ovog Plana plan
izgradnje III. faze vodovoda u Dubravi u iznosu od 2.000 000,00 kuna i taj Plan biti će
sadržan kroz proračun Općine Tisno za 2018.g., ostalo što se navodi u Planu dio po dio je
prema zahtjevu stanara koji ne mogu dobiti građevinsku dozvolu s obzirom da vodoopskrba
na tom dijelu nije dovoljno jaka da bi se moglo priključiti ili je uopće nema da bi ljudi mogli
dobiti građevinsku dozvolu. Što se tiče Jezera, na lokaciji Put sv. Roka, Put Poljan i dio kod
gospodarske zone na ulazu u Jezera sigurno ne vjeruje da će to biti moguće realizirati u
2018.godini s tim da je Put sv. Roka definitivno prioritet u Jezerima za 2018.godinu. Dodao je
da u planu nema Betine i da od MO Betina nije zaprimljen nikakav zahtjev stoga apelira i da
MO Betina do slijedeće sjednice Općinskog vijeća dostavi svoj prijedlog razvoja vodoopskrbe
za 2018.godinu.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pojasnio da se vodovod u Betini radi paralelno s
sustavom odvodnje te se zato nisu javljali s prijedlozima.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
PLAN
rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području
Općine Tisno za 2018.godinu
Točka 11. Prijedlog odluke o oslobađanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa za
ozakonjeno zgradu izgrađenu na nekretnini katastarske oznake čest.zem.391/1 K.O.Jezera
(stara izmjera)
Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio da se radi o zgradi stare plinare u Jezerima,
igrališta i tribina te malom ugostiteljskom objektu na tribinama, a odluka je tehničke prirode
jer ispada da bi se komunalni doprinos sami sebi plaćali.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
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ODLUKU
o oslobađanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjeno zgradu izgrađenu na
nekretnini katastarske oznake čest.zem.391/1 K.O.Jezera (stara izmjera)
Točka12. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja
Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine je istaknuo da je ovo jedna od pronatalitetnih politika
Općine Tisno s obzirom da se uvodi prvi puta ove godine za školsku godinu 2017/2018
godinu i svim učenicima srednjih škola koji su imali prebivalište u Općini Tisno sufinancirati
će se dio od 25% jedne mjesečne karte, a na razini proračunske godine raditi će se o
250.000,00- 300.000,00 kuna, gdje će biti objavljen javni poziv te se mogu javiti svi oni koji
redovno pohađaju srednju školu bilo u Šibeniku ili u nekom drugom mjestu te će im se
direktno uplaćivati razlika iznosa troška autobusne karte. Dodao je da je uz stipendije i
udžbenike ova odluka jedna od pronatalitetnih koje u proračunu za 2018.godinu približiti
brojci od 2.000 000,00 kuna što je za Općinu od 3000 stanovnika itekako značajno.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo obzirom da u odluci stoji da će se dodjeljivati za
rujan-lipanj, da li će se dodjeljivati od rujna ili tek od raspisivanja javnog poziva.
Ivan Klarin je odgovorio da će sredstva biti retroaktivno dodjeljena od početka školske
godine 2017..
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
PRAVILNIK
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Tisno
Točka 13. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine k.č.br.392/1 K.O.Jezera, površine 270
m2 i površine 55 m2
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da se radi o dogovoru između Školjića
d.o.o. i Općine gdje je Školjić d.o.o. prodao Općini dio zgrade starog škvera u Jezerima, a oni
su zauzvrat tražili da se stavi na prodaju dio iza upravne zgrade Školjića odnosno ispred
parka između ribarnice i dječjeg igrališta obzirom da imaju plan napraviti hotel na tom dijelu.
Dodao je da se Školjić d.o.o. jedini javio na natječaj te će tamo graditi hotel, a svoju upravnu
zgradu prebaciti će u apartmansko naselje.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su sa 9 (devet) glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o prodaji dijela nekretnine k.č.br.392/1 K.O.Jezera, površine 270 m2 i površine 55 m2
Točka 14. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela čest.zem.6284 i
čest.zem.6285 obje K.O.Murter Betina
Ivan Klarin načelnik općine pojasnio je kako se radi o klasičnim tehničkim odlukama
o prodaji zemljišta gdje se ljudi obraćaju za kupnju zemljišta jer ne mogu legalizirati svoju
nekretninu bez rješavanja vlasništva zemljišta.
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Petar Jakovčev, predsjednik vijeća i vijećnica Jelena Obratov su upitali zašto nema
kupca odnosno zašto u odluci nije naveden kupac, na što je Marijana Pavić, tajnik Općine
kratko naznačila da se odluka odnosi na raspisivanje javnog natječaja za prodaju na koji se
može javiti tko hoće jer naime, zakon je takav da smo dužni raspisati javni natječaj iako se
može praktički radit o kavadratima u nečijem dvoru.
Vijećnica Jelena Obratov ispravila je navode načelnika općine jer legalizacija nije
vezana uz vlasništvo.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela čest.zem.6284 i čest.zem.6285
obje K.O.Murter Betina
Točka 15. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine
oznake čest.zem.1234/1 K.O.Tisno, površine 689 m2
Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio da se radi o zemljištu na području Dvorina u
Tisnom u postupku utvrđivanja vlasništva zajedno sa obitelji Šumić stvorila se jedna parcela
koja kada se oduzeo put ima 689 m2 te je namjera Općine da ovo zemljište proda jer se radi o
zemljištu koje nije atraktivno za Općinu odnosno za neki društveni sadržaj jer se nalazi dosta
udaljeno od centra mjesta i ne na frekventnoj lokaciji uz uvjet ako je to pravno moguće da se
omogući pravo prvokupa osobama koje su u Tisnome i koje nemaju rješeno stambeno pitanje
i koje bi na ovakvim nekretninama stijecali vlasništvo stoga ne zna da li je moguće
pravoprovkupa staviti u ovakvu odluku odnosno u sami natječaj obiteljima iz Tisnoga koje
nemaju rješeno stambeno pitanje nešto u smislu poticajne stanogradnje za koju u Tisnome nije
bilo dovoljno zainteresiranih za realizaciju.
Vijećnica Jelena Obratov je rekla da joj sada ništa nije jasno odnosno Općina daje na
javni natječaj zemljište da se javi netko tko nema rješeno stabeno pitanje.
Marijana Pavić je pojasnila da se prema skici u prilogu vidi da je g. Šumić vlasnik
k.č.br.1234/2, a Općina Tisno je vlasnik k.č.br.1234/1 što je prije bila jedna parcela dok nije
izvršena dioba i prema riječima načelnika općine pretpostavlja da misli na davanje prednosti
na natječaju jer nema tu prava prvokupa, međutim, pita kako isključiti uvjet najviše ponuđene
cijene koji je jedini uvjet prema važećoj odluci o raspolaganju nekretninama.
Ivan Klarin je kazao da se ovo stavlja na prodaju ako se u Odluku može staviti pravo
prvokupa određenoj obitelji koja nema rješeno stambeno pitanje.
Jelena Obratov je pojasnila da pravo prvokupa postoji ako neko ima to pravo, a
obzirom da joj sada nije ništa jasno ona je zato da se ovo odgodi.
Ivan Klarin je kazao da ne vidi razloga zašto da se ovo odgodi jer se radi o prodaji
parcele koja Općini ne znači ništa i ne može s njom ništa i kaže da ako možemo prodati
određenoj obitelji.
Jelena Obratov je dodala da se ipak moramo malo detaljnije raspitati o uvjetima
natječaja.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da se može provesti javni natječaj, a po
provedenom javnom natječaju opet ovo vijeće donosi konačnu odluku o prodaji tj. može se
provesti javni natječaj da se vidi što se događa, a vijeće će biti to koje će donijeti konačnu
odluku.
Vijećnica Jelena Obratov je dodala da onda u javnom natječaju treba stajati odredba da
se može poništiti bez obrazloženja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 5
(pet) „protiv“ uvojili
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ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake čest.zem.1234/1
K.O.Tisno, površine 689 m2
Točka 16.Prijedlog Odluke o promjeni oznake katastarske kulture nekretnine na
čest.zem.1255/132 K.O.Tisno
Marijana Pavić je pojasnila da se radi o k.č.br.1255/132 koja je ogromna četica i
proteže se kroz veći dio Tisna i oznake je put, a predmet je jedan njezin dio koji je također
oznake put i u naravi je put, međutim, jedan gospodin je izgradio svoj objekt na tom putu,
obzirom da nije sudskom presudom dobio to zemljište i da nema pravni osnov stjecanja
izrazio je želju da bi taj dio nekretnine otkupio od Općine, ali da bi Općina uopće mogla
raspolagati nečim što je put i s čim se ne smije raspolagati jer se radi o neotuđivom vlasništvu
jednice lokalne samouprave mora se promijeniti kultura stoga, se predlaže promjena kulture u
dijelu nekretnine što bi u naravi bilo njegovo dvorište. Kazala je kako je taj gospodin u svom
zahtjevu tražio ako je moguće kupiti skroz gore do izlaza na ulicu 1. svibnja ali to je u naravi
put, koristi se kao put i susjedi se tome protive te je pozvala predstavnike MO Tisno i
vijećnike iz Tisna da se slobodno izraze što misle o ovoj odluci i ako drže da se o cijeloj
dužini radi o putu mogu odluku i odbiti.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li se to radi o g. Jeri Šušku na što je
odgovoreno potvrdno.
Silvio Šoda predsjednik MO Tisno je kazao kako ovo nije bilo na sjednici mjesnog
odbora jer je zahtjev stigao dosta kasno, međutim, razgovarao je s kolegama iz mjesnog
odbora te je zaključeno da ovaj predloženi dio i onako ne predstavlja ništa nego dvor kuće te
se ostalim kućama može pristupiti s druge strane odnosno gornje strane tako da mjesni odbor
nema ništa protiv tog obuhvata.
Ivan Klarin, načelnik općine je kratko dodao da taj gospodin želi riješiti vlasništvo
kao i svi drugi.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o promjeni oznake katastarske kulture nekretnine na čest.zem.1255/132 K.O.Tisno
Točka 17. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne
glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom
Ivan Klarin, načelnik općine je podsjetio da se radi o odluci koja se donosi već nekoliko
godina od 2013. godine od kada smo osnovali osnovnu glazbenu školu u okviru OŠ
Vjekoslava Kaleba u Tisnom te kazao kako ministarstvo snosi trošak za zaposlenike, a ovdje
se radi o pokriću putnog troška za vanjske suradnike tj. one koji su zaposleni temeljem
ugovora i radi se o trošku od oko 17.000,00 kuna godišnje što smatra zanemarivim u odnosu
funkcioniranje glazbene škole gdje je upisano preko 60 djece.
Vijećničkih pitanja nije bilo stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru
Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom
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Točka18.Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2016.godinu
Ivan Klarin je kazao kako se radi o klasičnom izvršenju programa socijalnih potreba
na što je Jelena Obratov upitala da li se radi o grešci što piše da je za 2016.g..
Daniela Bilan je odgovorila da se ne radi o grešci jer se ovo izvješće propustilo staviti
na prošlu sjednicu Općinskog vijeća kada je na dnevnom redu bilo izvršenje proračuna te
izvješća o izvršenju programa kulture i sporta.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da li je dodjela novčanih potpora za novorođeno
dijete razrađena nekim posebnim pravilnikom ili samo onim što je navedeno u Odluci o
socijalnoj skrbi.
Marijana Pavić, tajnik je odgovorila da su uvjeti za ostvarenje prava na potporu za
novorođeno dijete predviđeni Odlukom o socijalnoj skrbi kao i isprave koje je potrebno
ostaviti u svrhu ostvarenja tih prava.
Jelena Obratov je kazala da je naime, to zanima jer da joj je poznato da je bilo situacija
kada se podnosi zahtjev za potporu za drugo novorođeno dijete u obitelji koje ima istu majku,
ali nema istog oca, pa se tom djetetu računalo kao da je to prvo dijete.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da ne zna za takve slučajeve te bi se to
eventualno moglo dogoditi ako dijete ne živi u tom kućanstvu te je dao primjer da je na
zadnjoj dodjeli potpora bila situacija da par dobio zajedničko dijete, a da su s njima zajedno
živjela djeca iz prvog braka te su tada dobili naknadu kao za treće dijete.
Vijećnici Jelenu Obratov je ujedno zanimalo što se događa kada roditelji podnesu
zahtjev za potporu, a ne dođu na dodjelu tj. da li imaju pravo i sutradan to preuzeti jer naime,
kruže svakakve informacije.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da naravno da mogu i da ljudi znaju tu
potporu preuzimati i 15 dana nakon službene dodjele.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za
2016.godinu
Točka 19.Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o.,Tisno
Josip Perina, direktor društva Prisliga d.o.o., je kazao kako ovaj put želi malo
detaljnije objasniti taj gubitak koji se desio u ovoj godini, a radi se o tome da je došlo na
naplatu zadnje tri najamnine u jednoj godini što je knjigovodstveno nemoguće izbjeći jer kroz
sve te godine zadržavala se dobit namijenjena za najam. Naglašava kako Prisliga d.o.o.
funkcionira normalno, radi normalno, a to je isplaćeno iz zadržane dobiti koja je bila za tu
svrhu i ostavljena tj. obzirom da se nije radio ugovor o najmu novci predviđeni za najam
zadržali u zadržanu dobit.
Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio da se ovo odnosi na poslovanje na nespornom
dijelu zemljišta u vlasništvu Rastovca d.o.o. u stečaju te dodao kako je Prisliga d.o.o. jedina
tvrtka gdje Općina dobit povlači u svoj proračun i to svake godine.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 5
(pet) glasova „protiv“ usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
trgovačkog društva Prisliga d.o.o, Tisno za 2016.godinu
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Točka 20.Izvješće TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine rekao je kako će obrazloženje ovog
izvještaja dati on obzirom da Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno zbog poslovnih obveza
ne može prisustvovati sjednici Vijeća. Dalje je obrazložio da je iznos naveden u materijalima
naplaćen u 100% iznosu te je naznačeno u postotcima gdje su novci utrošeni.
Predsjednik vijeća je kratko podsjetio vijećnike da na ovaj način Općinsko vijeće vrši
kontrolu naplate 30% boravišne pristojbe koja pripada Općini, a ne ulazi u cijelo poslovanje
turističkih zajednica.
Vijećnica Jelena Obratov je zamolila ako se može pojasniti da li je to u odnosu na
prošlu godinu povećanje ili smanjenje kako što se to sve jasno vidi na izvješću kolegice iz
Betine, te dodala da ju je iznenadio podatak da Tisno ima 792.000,00 kuna, a Betina ima
771.000,00 kn iako zna da Betina ima i marinu i ostalo, ali Tisno ima i Garden i veći broj
apartmana i dva kampa, stoga joj se taj iznos čini malim u odnosu kada se uspoređuje s
Betinom.
Nenad Milin, direktor TZ Jezera kratko se nadovezao da festivali u sezoni ne
pridonose velikom povećanju broja noćenja, kao kad bi se održavali u predsezoni i podsezoni.
Miljenko Meštrov je odgovorio da je u odnosu na 2015.godinu bilo povećanje broja
noćenja za 7,5- 8%.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pojasnio vijećnici Jeleni Obratov da se ovdje radi
o nečemu s čim ona nije upoznata jer je relativno nova, naime, on se sjeća vremena kada su se
te brojke u Tisnom kretale negdje oko 250.000,00 kuna odnosno govori o vremenu prije
Gardena kada je Tisno u odnosu na Betinu i Jezera bilo upravo smijurija te drži da su
navedene brojke nevjerojatan porast, dodao je da je broj noćenja bio katastrofalan i da je TZ
Općine Tisno prije jedno 6-7 godina u svojim proračunima bila tako smiješna da je to bilo
nevjerojatno i u odnosu na te godine porast je sigurno za jedno 500.000,00 kuna.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća TZ Općine Tisno
o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
Točka 21. Izvješće TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
Ana Mijat, direktorica TZ Betina je kazala kako je ostvaren ukupan prihod u iznosu od
852.000,00 kn, a prihod od boravišne pristojbe iznosio je 772.000,00 kuna, ostvarena je
301.000,00 kn transfera od čega je 63.000,00 kn uplaćeno Općini Tisno, a 238.000,00 kn im
je odobrena kompenzacija odlukom Vijeća. Na kraju godine odnosno 31.12. imali su
nenaplaćena potraživanja u iznosu od 74.000,00 kuna što je tijekom ove godine uspješno
naplaćeno.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Betina
o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
Točka 22.Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
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Nenad Milin, direktor TZ mjesta Jezera je uvodno obrazložio da je TZ Jezera u
2016.godini sveukupno od boravišne pristojbe ostvarila 874.582,85 kn uz dodatak koji se
odnosi na najam prostora koje naplaćuju od Dijela d.o.o. što kompenziraju odnosno oni su to
već uložili tako da to ne ide kroz taj dio. 721.000,00 kn je boravišna pristojba bez nautike što
znači da je 216.598,79 kuna TZ Jezera kompenzirala sa Općinom Tisno za različite sadržaje
za poboljšanje uvjeta boravka turista te je dodao da je bila revizija i da je dobivena primjedba
da to nije njihova stvar i da se za sve to treba pobrinuti lokalna zajednica jer naime, od
2009.godine turističke zajednice imaju zadatke promidžba i dio manifestacija te mora dodati
da manifestacije u Jezerima dio plati turistička zajednica, a dio Općina i da ugostiteljski
objekti uopće ne sudjeluju ili sudjeluju vrlo vrlo malo što je jako loše i što bi trebalo nekako
pokrenuti jer u drugim mjestima to je sasvim drugačija praksa. Naglasio je da će se u
slijedećoj godini morati činiti neki rezovi jer naime postoji neuređena zagrada Doma u
Jezerima koja je u vlasništvu Turističke zajednice Jezera, koji se do sada javljao na dva
natječaja na kojima nije mogla aplicirati turistička zajednica kao takva te će se morati dignuti
kredit da bi se to uredilo stoga planira ovom Vijeću uputiti jedan dopis da razmisli da se iz
30% boravišne pristojbe pomogne TZ Jezera da otplaćuje taj godišnji kredit koji bi bio negdje
oko 105.000,00 kuna. Također je ljubazno zamolio da se popravi navodnjavanje na rivi u
Jezerima koje je TZ Jezera platila oko 200.000,00 kuna i koje više ne funkcionira.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Jezera
o naplati boravišne pristojbe za 2016.godinu
Predsjednik vijeća naknadno se osvrnuo na pitanje kompenzacija sa turističkim
zajednicama koje se javlja na vijeću jer Općina na jedan način omogućava turističkim
zajednicama da ta sredstva ulože na licu mjesta što je Općini puno puta jako teško, načelnik
općine se nadovezao kazavši da je on za to da se donese ova odluka, ali onda se mora jedna
osoba zaposliti koja će koordinirati jer imamo kritika da nam je program identičan u svim
mjestima jer gosti obilaze i kažu da je program isti u svim mjestima pa proizlazi da fali
koordinacije, s druge strane kada bi se 1.000 000,00 kuna povukla u proračun Općine iz
turističkih zajednica morali bi imati jednu osobu koja bi to sve objedinjavala u suradnji s
turističkim zajednicama i onda ne bi bilo govora o kompenzaciji s turističkim zajednicama i
turističke zajednice bi bile oslobođene organizacije bilo čega već bi se bavile funkcioniranjem
ureda i promidžbom.
Vijećnica Jelena Obratov se složila s načelnikom da fali suradnja i da apsolutno nema
nikakve koordinacije te dodala da je ona kada je došla u udruženje obrtnika razgovarala s
direktorom TZ Općine Tisno te mu predložila da okupe ugostitelje odnosno ljude koje se bave
turizmom i da prije donošenja njegova plana i programa za kulturno ljeto svi sjednu zajedno
međutim, on joj je odgovorio da je već kasno i da će se sastati u desetom mjesecu, ali njegov
poziv nikada nije dobila, stoga ima ljudi koji bi i sudjelovali, ali ne nailaze na suradnju s
druge strane.
Točka 23. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na
korištenje javne površine za „Girin“ d.o.o. iz Betine
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predložio je amandman na način da se ovaj
prijedlog odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na korištenje
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javne površine za „Girin“ d.o.o. iz Betine dopuni mjesecima listopad i studeni 2017.godine
sve iz razloga što je Girin d.o.o. zbog izvođenja radova na rivi u Betini dosta oštećen, naime,
prošle godine se kopalo na Trgu na moru u Betini i svima se nanijela šteta jednako, a ove
godine se ovoj pravnoj osobi nanijela šteta jer smo ih otkinuli od svega i oštetili nenamjerno.
Ivan Klarin, načelnik općine je prihvatio da se dodaju tu još dva mjeseca međutim,
kada se nešto radi dobije se neka dodana vrijednost tako su i ti ugostitelji dobili dodanu
vrijednost, ali mora reći da je Općina imala izuzetno nesretnu situaciju sa izvođačem radova II
faze radova u Betini, a to je da je sukladno provedenoj javnoj nabavi i najnižoj cijeni da smo
dobili tvrtku koja je izuzetno nekvalitetno obavila posao i kojoj je nadzorni inženjer iskrižao
cijelu građevinsku knjigu crvenom kemijskom i koji ih je pozvao da kompletno sve saniraju
osim kamena rubnog kojeg su dobro postavili te Općina izvođaču nije platila ni kune dok se
ne izvrši sanacija i sada se tamo događa druga ili treća sanacija.
Vijećnici nisu imali pitanja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade i poreza na korištenje javne površine
za „Girin“ d.o.o. iz Betine uz dopunu u čl.1. st.1. točka 1.i.2. za mjesece listopad i studeni
Točka 24. Molba za sufinanciranje pohađanja dječjeg vrtića koju su uputili Sanja i Igor
Stegić iz Tisno
Ivan Klarin je kazao da su vijećnici dobili u materijalima molbu za sufinanciranje u
kojoj je sve sadržano čak i više nego što treba te roditelji traže obzirom da rade da ne mogu
svoju dijelu na vrijeme kupiti iz vrtića te traže da im Općina plati drugu smjenu u vrtiću u
Šibeniku. Pojasnio je kako Općina ima svoj vrtić koji je novi i koji je prije dvije godine
napravljen i bez obzira o kome se radilo ne vidi mogućnost da se udovolji ovom zahtjevu.
Vijećnica Jelena Obratov je napomenula da ako se udovolji jednom onda moramo
udovoljiti svima te dodala da smo svi više-manje imali ovaj problem.
Ivan Klarin je odao da sada postoji cjelodnevni boravak u Tisnom i da roditelji mogu
birati što im odgovara i što je najvažnije ima mjesta u vrtiću.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici nisu usvojili molbu za
sufinanciranje pohađanja dječjeg vrtića koju su uputili Sanja i Igor Stegić iz Tisno jer su za
nju glasovali jednoglasno „protiv“.
Točka 25. odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o
sufinanciranju troškova nastalih u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe
izgradnje zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnje crpne stanice CS1
i trafostanice TS Stubli, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Pirovac- Tisno- Jezera
Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno izvijestio da je Općina Tisno kao nositelj
sustava odvodnje Pirovac- Tisno- Jezera došla pred kraj izvlaštenja zemljišta za uređaj i za
trafostanicu Stubli, a troškovi naknade za izvlaštenje iznose nešto više od 3.000 000,00 kuna.
Uzimajući u obzir udio u potrošnji vode 58% financira Općina Tisno, a 42% financira Općina
Pirovac te je ovo jedan vrlo bitan sporazum za izgradnju sustava odvodnje Pirovac- TisnoJezera.
Vijećnici nisu imali pitanja.
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Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o sufinanciranju troškova nastalih u
postupku potpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje zajedničkog uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda te izgradnje crpne stanice CS1 i trafostanice TS Stubli, sustava
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pirovac- Tisno- Jezera

Ovime je iscrpljen dnevni red 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno stoga je
predsjednik vijeća zaključio sjednicu u 19:44 sata.

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

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.
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