Zapisnik sa 13. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 21.siječnja 2019.godine,
ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika i to: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Ivana Vlašić Cindrić,
Marin Mikin, Velimir Reškov, Zoran Bokan, Daniel Crvelin, Svitlana Berak i Mario
Vodanov.
Svoj izostanak je opravdao vijećnik Lovre Crvelin.
Predsjednik vijeća utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine, Sandra Perina,
direktorica Ježinca d.o.o., Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne
poslove prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, Marijana Pavić, tajnik Općine
Tisno.
Predsjednik vijeća je izvijestio vijećnike da Ivan Klarin, načelnik općine neće
prisustvovati sjednici stoga s predloženog dnevnog reda povlači točku 2. Izvješće o radu
načelnika općine za razdoblje 6. – 12. mjeseca 2018.godine koje će se uvrstiti na dnevni red
slijedeće sjednice. Predsjednik vijeća izvijestio je vijećnike da s predloženog dnevnog reda
povlači točku 8. Zamolba Ajke Crvelin, Borisa Crvelina, Milovoja Lučića te Dinka i Divne
Stančić, roditelja poginulih vatrogasaca, za oslobođenjem plaćanja naknade za grobna mjesta
iz razloga što smatra da oslobođenja plaćanja naknade za grobna mjesta moraju biti
predviđena Odlukom o grobljima te je potrebno u tom smislu izmijeniti i dopuniti Odluku o
grobljima kako bi se moglo postupati.
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje predloženi dnevni red,
jednoglasno usvojili

a vijećnici su

D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Tisno,
3. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi,
4. Rasprava o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno i utvrđenom popisu
važećih kandidatura te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Tisno,
5. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice
Tisno,
6. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja narodne knjižnice i
čitaonice Tisno.

Aktualni sat
Nakon usvojenog dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Vijećnica Jelena Obratov je uputila pitanje Miljenku Meštrovu, zamjeniku načelnika
općine obzirom da Ivan Klarin, načelnik općine nije prisutan na sjednici, vezano za objavljeni
natječaj prema kojem Općina Tisno kupuje novo osobno vozilo, naime, zanima je koji je
razlog tome obzirom da je Općina nedavno kupila osobno vozilo. Vijećnicu Jelenu Obratov
je zanimalo što je s Urbanističkim planom uređenja Jazine, obzirom da je vijeće već dosta
davno donijelo tu odluku i da o tome ovisi izgradnja turističkog kompleksa, a do izrade tog
urbanističkog plana još nije došlo.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je odgovorio na pitanje vezano za
nabavu novog osobnog vozila, kazavši da sadašnje vozilo passat ima oko šest godina te je
načelnik mišljenja obzirom na servise i ostalo što je krenulo, da treba kupiti novi auto.
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove, odgovorio je da što se tiče UPU turističko
ugostiteljske zone Jazina, u tijeku je postupak provođenja strateške ocjene utjecaja na okoliš
te još nije dobiveno mišljenje nadležnog odjela Šibensko-kninske županije, a istovremeno se
radi na tome da se što prije formira nacrt prijedloga i objavi javna rasprava je je Općina pred
samim postupkom raspisivanja javne rasprave gdje će se moći vidjeti prijedlog kako bi trebao
izgledati taj obuhvat i odredbe za provođenje tog urbanističkog plana uređenja, očekuje se da
će se kroz veljaču ta javna rasprava raspisati.
Vijećnik Zoran Bokan postavio je pitanje Sandri Perini, direktorici Ježinca d.o.o.,
vezano za činjenicu da se prešlo na novi način obračuna cijene smeća kazavši kako u principu
fiksni dio usluge ostaje kao i do sada te se dobiva povećanje iznosa svih usluga za iznos
prikupljenog otpada te je u njegovom domaćinstvu za dva mjeseca došlo do povećanja oko
50%, a za obrte, čuje od ljudi, to povećanje je znatno veće, jer se za sve obrtnike i firme
zadržao isti fiksni iznos cijene zajedno s uslugom odvoza otpada, što predstavlja značajno
povećanje, te smatra da se nije dobro postupilo i nisu se korigirale fiksne cijene koje su za
neke djelatnosti dosta velike. Zanima ga ako može dobiti podatak koji je iznos prikupljenih
sredstava koji se naplati domaćinstvima od onoga što se naplati raznim firmama,
domaćinstvima i raznim ustanovama i koliko se uopće prikupi prihoda s ovim novim načinom
obračuna komunalne naknade.
Sandra Perina, direktorica Ježinca d.o.o., je odgovorila da nije fiksna cijena ostala ista,
a isto tako se ne može govoriti da je bilo poskupljenje u smislu poskupljenja kao što to
poskupi npr. cijena vode. Pojašnjava kao su do sada bili kvadrati, a sada je paušal plus
ispražnjene kante, npr. prije su se kuće naplaćivale prema kvadraturi, pa ako ta kuća ima
recimo 400 m2, ona je plaćala paušal do 60 m2, a svaki dodatni kvadrat se naplaćivao po 50
lipa, a sada plaća samo tih 45 kn plus kantu koju iznese, pa je takvim kućanstvima smeće
jeftinije, stoga ona može reći u odnosu na domaćinstva da je njoj ovaj sustav genijalan i da
nikome nije poskupilo, eventualno će do poskupljenja tim domaćinstvima doći ljeti kada
iznajmljuju. Kazala je kako za privredne subjekte ne zna napamet taj omjer, ali može ga
pogledati za drugi put. Ističe da je vijećnik Zoran Bokan dobro primijetio da se fiksni dio za
obrtnike nije mijenjao, ali oni koji stvaraju velike količine smeća imaju veliki varijabilni dio
jer je do sada bilo da su ti subjekti plaćali manju cijenu smeća u odnosu na ono što su stvarali,
jer oni zapravo stvaraju većinu smeća i sukladno tome trebao bi omjer u kojem oni sudjeluju
biti veći.

Vijećnik Zoran Bokan, je kazao da što se tiče domaćinstava do sada smo imali fiksnu
cijenu za objekt do 60 m2 plaćao je 45 kn plus pdv, sada konkretno što se njega tiče, račun mu
je ostao isti oko 100 kuna, ali je još za 50 kuna kupio vrećice koje je već potrošio i realno
gledajući njemu je za 50 kuna račun povećan, a isto tako realno gledajući ne stvara Ježincu
smeće, jer elektronski otpad on proda, papir reciklira, a drugog otpada i nema stoga ističe da
nije baš tako da se plaća koliko se napravi smeća jer namjera je cijelog sustava da se
naplaćuje ono što se stvarno baci, a ne ono što neko misli da će se baciti.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pojasnio da pretpostavlja da vijećnik Zoran
Bokan kaže da je cijena paušala u startu velika, te ističe da je paušal problematičan kao i
povećanje cijene za one koji još nisu pristupili selekciji. Vijećnik Zoran Bokan je potvrdio i
naglasio kako to ne smatra za domaćinstva jer je za domaćinstva cijena vrlo pristojno
postavljena.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da je ovo dobra rasprava jer primjerice on
radi u tvrtki koja proizvodi smeća više nego cijela općina, stoga drži da uopće nema više
razgovora hoće li se selektirati otpad ili neće, jer neupitno je da se mora selektirati i to pitanje
selektiranja otpada kod njih je pitanje koje se tiče 10.000,00 kuna mjesečno, te ističe kako taj
paušal postoji za svih ali bi preporučio i drugim subjektima u općini da se pozabave time, što
ipak nije lako, ali trebali bi voditi računa da smanje količinu otpada koji trpaju u zelenu kantu.
Dodao je kako moramo biti iskreni i reći da su naši ljudi navikli sav otpad ubacivati u zelenu
kantu pa onda pojedini privrednici u Betini mašu s računima govore kako imaju za platiti
puno za odvoz otpada u zelenoj kanti, ali dalje traje u sistem u njihovim glavama, po principu,
trpaj sve u zelenu kantu pa će doći kamion i sve odvesti jer to neće tako biti.
Sandra Perina je pojasnila kako je prvi zakon bio da varijabilni dio cijene usluge mora
pokrivati ono što Ježinac d.o.o. preda na Bikarac, dok se sve ostalo se mora financirati iz
fiksnog dijela, a što je sve vrlo jasno zakonom definirano. Ističe kako je u ova dva mjeseca što
su računi izašli, varijabilni dio je jednak računima Bikarca s čim je ona jako zadovljna, a što
stvarno nije bilo lako ocijeniti, te smatra kako su računi za uslugu odvoza otpada vrlo
korektni. Smatra važno za reći da se naši privredni subjekti nisu uopće bavili selekcijom
otpada, jer se dešava da 80% ili 90% uopće nije komunalni otpad i ne ide u zelenu kantu, a to
su razne kategorije otpada koje drugi mogu zbrinuti i koji je uglavnom beslapatan, jer Ježinac
d.o.o. je dužan poslovnim subjektima preuzeti samo mješani komunalni otpad, a sve drugo
Ježinac d.o.o. ne radi, stoga sve drugo oni moraju sami zbrinuti.
Vijećnik Zoran Bokan je upitao Sandru Perinu da ako već netko mora taj otpad sam
zbirnjavati, zašto bi onda uslugu plaćao Ježincu d.o.o., na što je ona odgovorila da po zakonu
moraju plaćati Ježincu d.o.o. odvoz mješanog komunalnog otpada.
Vijećnica Jelena Obratov je istaknula da što se tiče kućanstava i iznajmljivača, računi
su više-manje fer i korektni jer tko više iznajmljuje ima više ležajeva plaća više, međutim,
upozorila je da je putem obrtničke komore naišla na problem frizera, koji imaju otpad u vidu
ljudske dlake, kemikalija, ambalaže i dr. kojeg moraju davati posebnoj firmi koja je
registrirana za odvoz takovg otpada i moraju sklopiti ugovor s tom firmom iz Šibenika kojoj
plaćaju ne male račune, jer će se svi složiti da ljudsku kosu ne možete držati u salonu tjedan
dana, a od drugog otpada oni apsolutno nemaju ništa osim možda papira za marendu koju
pojedu jer sve drugo im je opasan otpad kojeg odvajaju posebno, stoga frizeri prigovaraju
kako im je taj paušalni dio ostao nepromijenjen u odnosu na prije, a dobili su dodatnu obvezu
sklapanja ugovora s firmom koji njihov stvarni otpad odvozi. Drži da je u tom dijelu naplata
nepravedna, te se trebalo za neke djelatnosti napraviti razlika.

Vijećnica Jelena Obratov je ukazala na problem zbirnjavanja građevinskog otpada
kojeg ne stvaraju samo građevinske firme jer građani mogu i sami uređivati nešto u svojoj
kući primjerice promjeniti pločice, a onda nemaju gdje taj otpad zbrinuti.
Sandra Perina je odgovorila da se ona što se tiče frizerskih salona ne slaže s tim, jer
njihova cijena nije više od jedne frizure mjesečno stoga u odnosu na ono što one zarade u
odnosu što plate za odvoz otpada čini joj se da je to ok jer ipak stvaraju kakvu takvu količinu
smeća, u krajnjoj liniji kamion, za odvoz otpada mora doći do njih i vidjeti da li imaju ili
nemaju smeća.
Vijećnica Jelena Obratov je u replici kazala da je načelo odvoza otpada ono što
proizvedeš od otapda to i platiš, a ne koliko zaradiš toliko i platiš, jer ako se ide prema zaradi
bilo bi onih koji bi trebali puno više platiti.
Petar Jakovčev, je kazao da se mora razumjeti i direktoricu jer kamion ipak tu mora
proći i vidjeti da li što ima u kanti, ali naglašava isto tako da privrednici imaju toliko nameta
da je smješno što sve plaćaju.
Vijećnik Daniel Crvelin je imao par pitanja za načelnika općine kojeg nema na
sjednici, pa pita predsjednika vijeća može li se znati zbog čega je načelnik općine odsutan sa
sjednice.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća dogovorio je da je načelnik općine u bolnici u
Šibeniku sa svojim ocem koji je jako loše. Vijećnik Daniel Crvelin je kazao da to pita iz
razloga što je sada kada je dolazio na sjednicu vijeća vidio načelnika općine kako sa
službenim atuomobilom ulazi u dvorište svoga prijatelja.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja stoga je predsjednik vijeća zatvorio aktualni sat te
su vijećnici prešli na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu
i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Tisno,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća uvodno je obrazložio da je zakon obvezao
predstavnička tijela da donesu odluku o ovom paušalnom porezu koji predstavlja prihod
Općine Tisno i Općina Tisno je ostala doslijedna visini davanja koju smo imali i do sada,
poskupljenja nema, a očekuje pojeftinjenje za nekih 25 kuna jer ako se zbroji porez i ovaj
prirez koji se na njega daje, očekuje se da će sa došadašnjih 345,00 kuna pad biti za oko 25,00
kuna, stoga je Općina Tisno ostala dosljedna davanjima bez povećanja te se predlaže ovakav
iznos poreza. Dodao je, informacije radi, da su male općine u poskupjele, Vodice su ostale
iste, grad Šibenik je poskupio itd.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili

ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u
objektu za robinzonski smještaj na području Općine Tisno
Točka 3. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o komunalnoj naknadi,
Predsjednik vijeća dao je riječ Marijani Pavić, tajnici općine koje je kratko pojasnila
kao je na prošloj sjednici Općinskog vijeća vijećnica Jelena Obratov predložila da se prijedlog
Odluke o komunalnoj naknadi dopuni na način da se socijalna kategorija stanovništa oslobodi
plaćanja komunalne naknade, što je bilo predviđeno prijašnjom odlukom o komunalnoj
naknadi, ali tada predloženom odlukom o komunalnoj naknadi nije bilo predviđeno, stoga je
vijeće prijedlog vijećnice Jelene Obratov usvojilo. S pročelnikom Ivicom Pirjakom je
zaključeno da se ta socijalno ugrožena kategorija stanovništva mora na neki način
kategorizirati i definirati stoga se predlaže dopuna odluke da se radi o korisnicima zajamčene
minimlane naknade na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, ili ako vijećnici
smatraju što drugo.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća pojasnio je da se samo radi o formaliziranju onoga
što su vijećnici usvojili na prošloj sjendici vijeća.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a
vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o dopuni odluke o komunalnoj naknadi
Točka 4. Rasprava o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno i utvrđenom popisu važećih
kandidatura te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća uvodno je pojasnio vijećnicima kako im je
dostavljeno Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tisno o kojem otvara raspravu, nakon čega će se
prijeći na tajno glasovanje o predloženima kandidatima te po završetku glasovanja, utvrditi će
se rezultati glasovanja.
Vijećnik Zoran Bokan je kazao kako oni kao stranka nisu predlagali nikoga da to ne bi
onda izgledalo kao stranačka lista.
Marijana Pavić je pojasnila da se ne radi o stranačkim listama jer to su samo
predlagatelji, dok se na listi kandidata navode isključivo sami kandidati, a ne tko ih je
predložio.
Vijećnica Jelena Obratov se složila sa Zoranom Bokanom da oni kao stranka nisu
htjeli predlagati da to ne izgleda kao stranačka lista, a oni su protiv toga da to predlažu
političke stranke.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da nitko od predloženih kandidata nije u
stranici, a javni poziv je bio i mogao je tko god je htio od ovlaštenih predlagatelja predlagati.
Nakon rasprave o izvješću prešlo se glasovanje o predloženim kandidatima.
Nakon provedenog postupka glasovanja, predsjednik vijeća uz pomoć tajnika općine
prebrojio je glasačke listiće te je utvrdio da od 12 (dvanaest) glasačkih listića ima: 5 (pet)
nevažećih glasačkih listića, 7 (sedam) važećih glasačkih listića, od važećih glasačkih listića 7
(sedam) vijećnika je glasalo za predložene kandidate i zamjenike kandidata.
Predsjednik vijeća je na temelju utvrđenih rezultata glasovanja utvrdio da su u Savijet
mladih Općine Tisno izabrani:

1. FABIJAN JELOVČIĆ, za člana
ADRIANA JELOVČIĆ, za zamjenicu člana
2. MARKO JOVIĆ, za člana
DOROTEA BAREŠIĆ, za zamjenicu člana
3. DARE LAPOV, za članicu
FILIPA TOMAS, za zamjenicu članice
4. ANTONIJA PAVIĆ, za članicu
NIKOLINA BRAJKOVIĆ, za zamjenicu članice
5. LUKA STEGIĆ, za člana
ANTONIO DAVID PERINA, za zamjenika člana.
te je o tome donio Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Tisno.
Točka 5. i 6. prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i
čitaonice Tisno, prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja narodne
knjižnice i čitaonice Tisno.
Predsjednik vijeća predložio je, a vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak da se o
ovim točkama dnevnog reda raspravlja i odlučuje zajedno jer su usko povezane.
Marijana Pavić, tajnik općine, kratko je pojasnila da trenutnoj ravnateljici Narodne
knjižnice i čitaonice Tisno istječe mandat u veljači, te je u tijeku natječajni postupak za
imenovanje ravnatelja te ustanove, stoga se predlaže s navedenim datumom razrješenje
ravateljice zbog isteka mandata, te imenovanje v.d. ravnatelja kako bi ustanova mogla
funkcionirati do okončanja natječajnog postupka i sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se
imenovao novi ravnatelj.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici
su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Tisno,
i
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Tisno.
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je zaključio
13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 17:40 sati.
Zapisnik izradila:
Marijana Pavić, dipl. iur., tajnik

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev

