Zapisnik sa 19. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
( neverificirani zapisnik)
19. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 09. rujna 2019.godine,
ponedjeljak, u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, s početkom u 18:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika i to: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Ivana Vlašić Cindrić, Marin Mikin, Zoran
Bokan, Daniel Crvelin, Velimir Reškov, Nevijo Bilan, Jelena Obratov i Lovre Crvelin.
Svoj izostanak je opravdao je vijećnik Mario Vodanov.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika
općine, Petra Kranjac, ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica (naknadno pridošla), Marko Jović,
predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno, 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, Ante Pirija viši stručni suradnik za komunalno i
prometno redarstvo te Marijana Pavić, tajnik Općine Tisno.
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev izvijestio je vijećnike da je zaprimio dodatne prijedloge
odluka, a radi se o točki 22. prijedlogu Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima
i studentima s područja Općine Tisno, predlagateljice vijećnice Jelene Obratov te točki 23. prijedlogu
Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine
Tisno, prema inicijativi Savjeta mladih Općine Tisno, te predlaže da se na predloženi dnevni red uvrsti
Izvještaj udruge Modrave-Murter-Betina kao 24. točka dnevnog reda.
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili:
D N E V N I R E D:
1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2020. –
2021. godine,
4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.- 2021.godine,
5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
6. Prijedlog II. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Tisno za 2019.godinu,
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2019.godinu,
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019.godinu,
10. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2019.godine do
30.06.2019.godine,
11. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2019.godine - 30.06.2019.godine,
12. Izvješće o provedbi godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Tisno za 2018.godinu,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
14. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno*
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Narodna knjižnica i
čitaonica Tisno,
16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Tisno,
17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića
„Spužvica“, Tisno
18. Prijedlog Odluke o izradi web stranice s prikazanim svim isplatama iz proračuna Općine Tisno u
svrhu potpune transparentnosti i financijskog poslovanja Općine Tisno ( predlagatelj: vijećnik
Lovre Crvelin, ŽIVI ZID),

19. Prijedlog odluke o zabrani pristupanja sadržaju koje snimaju nadzorne kamere Općine Tisno
osim u slučaju kada se dogodi neko kazneno djelo ili kazneni prekršaj i označavanju mjesta sa
kamerama (predlagatelj: vijećnik Lovre Crvelin. ŽIVI ZID),
20. Zahtjev Anite Lauri Korajlija za financiranjem troškova izrade rampe za ulazak u more,
21. Prigovor i zahtjev Gordane Kaleb za povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade.
22. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i studentima s područja
Općine Tisno ( predlagateljica: vijećnica Jelena Obratov, HDZ),
23. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Tisno ( prema inicijativi Savjeta mladih Općine Tisno).
24. Izvještaj udruge Modrave-Murter-Betina.
Aktualni sat
Vijećnik Danijel Crvelin uputio je pitanje Ivanu Klarinu, načelniku Općine Tisno vezano uz
situaciju u Dječjem vrtiću, s obzirom da je sastanak s roditeljima održan samo dva dana prije početka
vrtića i na kojem je odlučeno da će djeca iz Jezera od 01. listopada pohađati vrtić u prostorijama
Kulturno-pastoralnog centra Baganelovica, pa ga zanima da li taj prostor zadovoljava sve zakonske
odredbe za provedbu svih tih predškolskih aktivnosti.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče izgradnje dječjeg vrtića u Jezerima za
koji je ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan još krajem prošle godine te je s novom
ravnateljicom tada pričao o temi zatvaranja dječjeg vrtića u Jezerima i preseljenju djece, sigurno za
cijelu ovu školsku godinu, a možda i duže, s obzirom da je danas izabran izvođač radova za radove na
navedenom dječjem vrtiću, a sve sukladno natječaju o javnoj nabavi za izvođača radova. Ravnateljica
je s roditeljima u Jezerima na tu temu imala sastanak u lipnju, o tome će Vam ona kasnije detaljnije
reći, dok je s roditeljima djece u Tisnom održala sastanak, kao što se navelo nekoliko dana prije
početka ove školske godine. Dakle, prvi sastanak s roditeljima djece iz Jezera održan je prije završetka
protekle školske godine, a drugi sastanak s roditeljima djece iz Tisnog svega nekoliko dana prije
početka ove školske godine. Ta situacija načelniku je je bila prezentira kao riješena na način da će
jedan dio djece ići u Betinu u vrtić, a jedan u Tisno te je naglasio kako je za situaciju da će se jezerska
djeca pridružiti djeci u Tisnom i u jednoj grupi biti čak 37 djece, saznao tek nakon tog drugog
sastanka i naveo kako mu je to odmah bilo neprihvatljivo. S obzirom da će do početka radova na
vrtiću u Jezerima proći još sigurno mjesec dana, na prijedlog većine roditelja, ako ne i svih,
dogovoreno je da se vrtić od 01. listopada održava u Baganelovici u Jezerima, na donjem katu.
Naravno, veći dio opreme iz dječjeg vrtića u Jezerima će se prebaciti u taj prostor. Što se tiče
zadovoljavanja sigurnosnih uvjeta vrtića, može se samo usporediti s vrtićem u Murteru koji ne
zadovoljava sigurnosne uvjete pa ga ipak pohađa 120 djece, jer nemaju drugog prostora. Kada se
prebaci sve iz dječjeg vrtića u Baganelovicu, kuhinja i svi ostali elementi potrebni za rad tih godinu
dana, neka povjerenstvo izađe na teren i utvrdi je li ima uvjete ili nema. Postojale su tri opcije za
nastalu situaciju. Prva je bila da djeca u Jezerima uopće ne idu u vrtić godinu dana, dok se novi vrtić
ne napravi, druga opcija je bila da idu u popodnevnu smjenu u Tisno, gdje jednostavno nema mjesta i
treća opcija je bila da se nađe neki prostor ili stan u Jezerima, kao što se to na primjer radi u Vodicama
te se prilagodi boravku djece.
Vijećnik Daniel Crvelin ponovno je postavio pitanje vezano za sigurnost s obzirom da se
Baganelovica nalazi uz cestu i pitao može li Općina Tisno kroz prometno redarstvo regulirati odnosno
zabraniti prometovanje barem skuterima ispred Baganelovice, kako bi se što više osigurao boravak
djece, na što mu je načelnik Ivan Klarin odgovorio da je ulazak djece u Baganelovicu kao vrtić
predviđen sa strane gdje je već postavljena ograda, a ne s ceste. Kazao je kako su dobivena
bespovratna sredstva za izgradnju vrtića u Jezerima, a za sva ostala pitanja imamo rukovodeće ljude u
ustanovama koji trebaju rješavati ovakve stvari i koji odgovaraju za svoje ustanove, bilo da se radi o
dječjem vrtiću, komunalnom poduzeću ili nekoj drugo ustanovi u Općini Tisno jer kada bi načelnik
odlučivao o svim tim stvarima za sve ustanove, ravnatelji ne bi bili ni potrebni.
Predsjednik vijeća, Petar Jakovčev zahvalio se vijećniku Danielu Crvelinu na postavljanom
pitanju i primjedbi, ali i načelniku Općine i stručne službama koje su riješile ovaj problem.
Sljedeće pitanje na aktualnom satu postavila je vijećnica HDZ-a Jelena Obratov, a pitanje se
tiče prostora Slovenskog odmarališta, odnosno prostora ispod ceste na kojem stoji oglas kako se taj

teren prodaje. S obzirom da se radi o privatnoj čestici koja se nalazi na samom moru, koji se obuhvat
tamo uopće može prodavati, jer kada je gledala na katastru, ta čestica ide do mora, pa je pretpostavka
da je nešto krivo u podudaranju na katastru jer je nelogično da mogu prodavati česticu koja ide do
mora, pa pita što je tu pomorsko dobro, odnosno gdje je prijedlog utvrđenja granice, jer valjda će se
jednog dana povezati šetnica s Jazinom.
Na pitanje Jelene Obratov odgovor je dao Ivica Pirjak, pročelnik Ureda za imovinsko pravne
poslove, prostorno uređenje i planiranje, te komunalne poslove koji je kazao kako pretpostavlja o
kojoj se čestici radi, za koju postoji vlasnik ali mu nije poznato da se taj teren prodaje, s obzirom da je
dobio informaciju da je na toj čestici u postupku ishođenja građevinske dozvole, naime mora znati
znati točan broj čestice da bi mogao više reći, jer u tom području dozvoljena je gradnja na prostoru s
minimalno 300 m2 i 12 m širine.
Vijećnica Jelena Obratov nastavila je s istom temom kazavši kako nije upitno što će se tamo
graditi, već ta sama čestica koja ide do mora i kako bi Općina svakako morala reagirati na to.
Ivica Pirjak je na to odgovorio kako je prijedlog utvrđenja granice pomorskog dobra odavno
već upućen i prijedlog se nalazi u Ministarstvu, pomorsko dobro nitko ne može oteti, niti ga tko može
svojatati, te ministarstvo treba pustit Rješenje o utvrđenom prijedlogu i odcijepiti tu česticu, a zadnji
ažurirani prijedlog upućen je u ministarstvo još 2015. ili 2016. godine jer kao što je već rekao
pomorsko dobro nikad nitko nije uspio oteti pa neće ni u ovom predmetu. Dalje je kazao kako je to
privatno zemljište i u postupku je ishođenje građevinske dozvole, zna se koliko je nesporno pomorsko
dobro na toj lokaciji, zna se da je utvrđen prijedlog i nijedno javnopravno tijelo neće dati svoje
posebne uvjete na nečemu što je nesporno pomorsko dobro, što znači da projektant i javnopravno
tijelo koji je sigurno u tom predmetu Upravni odjel za pomorstvo i otočni razvoj županije, pročelnice
Jadranke Fržop, su jako dobro upoznati i očitovalo se sa utvrđenim prijedlogom i granicama i tako ih
prikazao investitoru.
Vijećnica Jelena Obratov je istaknula da isto tako nitko ne bi smio zatvoriti javno pomorsko
dobro.
Ivica Pirjak je odgovorio da ako je to nešto zatvoreno, onda je samo to možda prilika da se
napokon to otvori.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća želi pojasniti da ako je prijedlog granice pomorskog dobra
utvrđen, nije Općina Tisno ta koja postupa, a ako ovaj gospodin nema utvrđenu granicu pomorskog
dobra, on je samo dalje može održavati u statusu hladnog pogona i ne dati da se nešto izgradi.
Ivica Pirjak je pojasnio da uvijek investitor najprije ide po podlogu utvrđene granice u
županiju i misli da je to baza prilikom formiranja svakog geodetskog projekta na takvim lokacijama.
Marijana Pavić, tajnik Općine Tisno je pojasnila kod raspolaganja vlasništvom u takvim
slučajevima najprije se treba pribaviti upravo ta potvrda o utvrđenosti granice pomorskog dobra, jer ne
može prijašnji vlasnik koji nije vlasnik pomorskog dobra, jer pomorsko dobro je izvan prava
vlasništva, ne može prenijeti nešto što je pomorsko dobro odnosno nje njegovo vlasništvo.
Vijećnik Nevijo Bilan postavio je pitanje načelniku Ivanu Klarinu, a pitanje je bilo vezano uz
asfalt do svake kuće, te se tu prvenstveno osvrnuo na problem u ulici Put Sv. Roka u Jezerima koja
nije asfaltirana.
Načelnik Ivan Klarin je odgovorio kako je na to pitanje već nekoliko puta odgovorio i problem
je u tome što se neće asfaltirati dok Vodovod ne postavi cijevi i rekao je kako će za sljedeći put
donijeti zahtjev Općine Tisno i odgovor Vodovoda na to pitanje.
Vijećnik Nevijo Bilan je istaknuo da 3 m asfalta se još uvijek može staviti, stoga apelira na
ovaj problem jer na Sv. Roku imamo troje male djece, dok se istovremeno asfaltira put prema Sv.
Koštanciju.
Ivan Klarin je odgovorio da se prema Koštanciju se put asfaltirao jer je put bio razrovan što je
tražio Župni ured, na što je vijećnik Nevijo Bilan upitao da je li bitniji zahtjev Župnog ureda.
Ivan Klarin ponovio da Put sv. Roka nema vodovoda i zato nije asfaltirano, na što je vijećnik Nevijo
Bilan odgovorio da i dalje misli da se može povući makar tri metra asfalta.
Ivan Klarin je kazao da su to tri metra koja će biti problem kada se bude provlačiti vodovod.
Nevijo Bilan je ponovio da tamo imamo troje male djece koja idu po vodi i blatu u školu.
Ivica Pirjak je kazao kako je najveći problem u ovoj priči kao što je rekao načelnik taj što je nama
Vodovod dao očitovanje da sugeriraju da se ništa ne radi zbog vodovodne mreže na toj trasi jer će sve
skupa smetati novom sustavu odvodnje.

Nevijo Bilan je ustrajao da je njemu i dalje to nepojmljivo da se ne mogu asfaltirati ta tri metra
ceste da djeca ne idu po blatu i vodi u školu.
Ivan Klarin je odgovorio da može se staviti ali će se to opet razoriti.
Nevijo Bilan je kazao da su se napravile i neke druge stvari koje su se razorile pa se može i to
napraviti i neka djeca idu barem u školu po asfaltu a ne po blatu, a u toj ulici se svašta još događa,
ljudima se praši, kopaju se rupe, propadaju auti, i u neku ruku Općina je odgovorna.
Ivan Klarin je dodao da je Općina već puno puta intervenirala tamo, ali isto tako tu prestaje
naša odgovornost.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća se osvrnuo na sličnu situaciju u Betini gdje se radilo o čak
još široj ulici gdje je nastao kaos nakon izvođenja radova na kanalizaciji, od te ulice nije ostalo ništa.
Nevijo Bilan je ustrajao u zahtjevu da je Općina dužna asfalt dovesti do svake kuće.
Petar Jakovčev je predložio da se napravi nogostup, da se ponove iste greške koje su se dogodile u
ulici u kojoj on živi u Betini.
Vijećnik Lovre Crvelin se nastavio na raniju temu, odnosno temu Slovenskog odmarališta,
dakle s obzirom da se taj teren prodaje i ako se to nekome proda vjerojatno će taj netko tamo nešto
izgraditi i onda će to sve skupa izgledati ružno, a tamo su sada stoljetna stabla koja tom prostoru daju
jedan lijepi hlad i intimu toj plaži, pa pita što se misli o tome da Općina kupi taj dio tako ga
sačuvamo i uredimo kao jednu lijepu plažu.
Ivan Klarin, načelnik općine, je kazao kako se u proračunu trenutno vrti veliki projekt izgradnje plaže
nedaleko od tog mjesta, koji je u fazi gdje je studija utjecaja na okoliš završena te se radi na
projektnoj dokumentaciji koja je opsežna i skupa, a kad kaže skupa misli na 600.000,00 kuna za
projektnu dokumentaciju objekata morskog i podmorskog dijela. Radi se plaža za cijeli taj dio, a
vidjelo ste iz prezentacije projekta o kojem se raspravljalo da se radi o velikoj plaži, a raspravljati će se
i prije građevinske dozvole još jedan put ako je što pobjeglo u tom projektu. Nada se sutra u nekoj
budućnosti spojiti šetnicu od Perine, preko tog Slovenskog i do nove plaže spojiti šetnicu, to se mora
dogoditi, stoga smatra nemogućim zadržati plažu tamo. Drži da Općina nema sredstava da otkupiti
teren da zadrži borove.
Vijećnik Lovre Crvelin smatra da je to jeftino zemljište, jer ako se može uložiti milijun kuna
u jedan sportski teren s jednim košem, onda se može kupiti i teren za milijun kuna, da se sačuva tih
nekoliko stabala, a jednog dana kada se bude raditi ta šetnica može lijepo uklopiti plaža u tom hladu
gdje se turisti ako baš žele mogu i okupati.
Ivan Klarin je predložio vijećniku Lovri Crvelinu da obzirom da je najavio svoju kandidaturu
za 2021. godinu sugerira mu da kad postanete načelnik to sve lijepo realizira.
Vijećnik Lovre Crvelin je odgovorio da naravno da hoće i svako mu namjera da se sačuvaju ta
stabla, a kada je već kod stabala nastavlja na sljedeće pitanje koje se tiče najavljenih radova na rivi na
Istočnoj gomilici, a vezano uz stabla tamarisa koja su sada tamo te se nada da se ta stabla neće posjeći
prilikom radova i da će ostati sačuvana.
Ivan Klarin je odgovorio da mu je drago da se o tome razgovara jer to automatski znači da se u
našoj Općini nešto radi, da postoje projekti i da komuniciramo oko toga hoće li ostati stabla ili ne. Pita
vijećnike da li znaju za informaciju da je ovo ljeto 2. ili 3. kolovoza u 5 sati popodne pao bor na plaži
u Betini, a kada se htjelo sasjeći stabla u Betini, zbog sigurnosti, u Betini se organizirao otpor protiv
siječe stabala, stoga je stablo od 15-20 metara je palo na tu plažu u 5 sati popodne i onda je nastala
panika i što bi bilo da je stablo nekog ubilo. Stoga se u Tisnom tamarisi uklanjaju i dolaze novi
Tamarisi, a to je stavka u proračunu od oko 200 kn koliko košta jedan tamaris.
Lovre Crvelin je kazao kako trenutnim tamarisima ništa ne fali niti će pasti, eventualno ih
treba malo urediti, a novim bi trebalo jako puno vremena da narastu stoga traži da uđe u zapisnik da je
Lovre Crvelin rekao da se tamarisi ne ruše.
Ivan Klarin je konstatirao da iza svake nevere jedan taj tamaris padne.
Vijećnik Lovre Crvelin je postavio pitanje za predio od Vatrogasnog doma pa do predjela
uvale Luke, gdje je uređen nogostup, a prijelaz između šetnice od Vatrogasnog doma do nogostupa
neuređen iako se mogao urediti i na primjer naplaćivati parking.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da nije moguće to urediti jer taj prostor spada pod
koncesiju marine, ako nismo zadovoljni time, možemo provesti javnu raspravu, poslati prijedlog
Županijskom prostornom planu i reći da tamo ne želimo luku nautičkog turizma što bi bilo neozbiljno.

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je upozorio vijećnika Lovru Crvelina da je obavješten da
se radi o prostoru koji je trenutno pod koncesijom, a ako želite nešto takvo, neka napravite prijedlog,
postavi stvari na svoje mjesto, jer sada ne možemo izglasavati prijedlog za izmjenu prostornog plana,
ali kao izradi prijedlog koji će vijećnici usvojiti onda je to riješeno.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da ona uvijek kada su prostorni planovi i urbanistički
planovi, apeliral i ponavlja da bi vijećnici svi trebali biti tu kada je javna rasprava jer to je to vrijeme
kada treba predložiti takve stvari.
Ivan Klarin, načelnik općine se nadovezao da što se tiče luke nautičkog turizma u Tisnom,
ona je bila godinama prije njega kada je donesen prostorni plan, misli čak i prije načelnika koji je bio
njegov prethodnik, što znači to je projekt koji nije realiziran jako dugo vremena. Bila su četiri
ponovljena javna natječaja te je Općina sad već prije pola godine i više, uputila prijedlog prema
Županiji da se koncesija sa 205 vezova spusti na 190 vezova, odnosno da se kapacitet marine smanji,
tako da bude Županijska koncesija. Po tom prijedlogu on će predložiti da provedemo jedan ili dva
natječaja pa da vidimo da li je tko uopće zainteresiran jer to procedura koja već traje 25 godina, stoga
se ide vidjeti imamo li zainteresiranu pravnu osobu koja će izgraditi marinu na tom području, a bude
neozbiljnih ponuda, kao što je bilo na državnom natječaju koji su se raspisivali, ili uopće ne bude
zainteresiranih, onda će on ili ovo vijeće sazvati ljude na jedan sastanak i općinsko vijeće će
raspravljati o izmjeni Prostornog plana da li će to biti komunalna lučica, plaža, uređeni park i
parkiralište ili nešto sasvim treće, to će biti stvar odluke. Kaza je dalje kako se sredstva koja se ulažu
sad kroz prostorno-plansku dokumentaciju, a uskoro i na izgradnju projekta plaža Jazina 2, slobodno
se i u istom iznosu mogu pretočiti i na to područje, ali se ne može propustiti prilika da Županija raspiše
jedan ili dva natječaja, stog smatra da je možda to i njegova greška što to nije prije napravio, a nakon
25 godina raspisivanja i ponavljanja državnih natječaja koji su bili jako neozbiljni, pa na kraju neka
ljudi iz Tisnog odluče što će tamo biti.
Predsjednik vijeća konstatira da je sjednicu iz opravdanih razloga morao napustiti vijećnik
Nevijo Bilan.
Vijećnici nisu imali više pitanja stoga je predsjednik vijeća zaključio aktualni sat te se prešlo
na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Ivica Pirjak je kazao kako u zapisniku sa 17. sjednice Općinskog vijeća na prijelazu sa
stranice 3. na stranicu 4. omaškom je napisano da je rekao „ da se radi o izdvojenom građevinskom
području“ ,a ispravno je rekao „ da se ne radi o izdvojenom građevinskom području“ stoga moli da se
ispravak u nese u zapisnik.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje zapisnik s navedenim ispravkom te su vijećnici jednoglasno
usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 3.- 9. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za
2020. – 2021. godine, prijedlog III. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.2021.godine, prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019.godinu, prijedlog II. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na

području Općine Tisno za 2019.godinu, prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
športu za 2019.godinu, prijedlog I. izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019.godinu.
Predsjednik vijeća predložio je da se o točkama 3.- 9. dnevnog reda raspravlja zajedno
obzirom da se sve tiču rebalansa proračuna, što su vijećnici jednoglasno usvojili.
Uvodnu riječ o ovim točkama dnevnog reda dala je Danijela Bilan, pročelnica Upravnog
odjela za financije i javne prihode, koja je kazala da će naglasiti glavne teme izmjene ovog rebalansa
kao što je početak gradnje dječjeg vrtića za koji je proveden postupak javne nabave međutim, obzirom
da osnovna sredstva nisu dovoljna načelnik je odlučio vijeću predložiti povećanje sredstava, osim toga
predlažu se promjene socijalnog programa za pomoći ili božićnice umirovljenicima u iznosu od
200.000,00 kuna, koji će biti definiran pravilnikom, te kazala kako se već sada o tome može početi
raspravljati, a glavna ideja odnosno prijedlog je da se ide s 300 kn po umirovljeniku za mirovine do
4.000,00 kuna. Dalje je kazala kako se predviđaju sredstva za sufinanciranje manifestacija, a plaža
Zaratić izlazi iz proračuna, kakao bi se iznašla sredstva za vrtić, zatim, Trg na moru u Betini
300.000,00 kuna za što je dokumentacija spremna, a taj dio uvodi se u proračun da bi se mogli
prijaviti na natječaj Ministarstva za regionalni razvoj u 12. mjesecu za koji moramo osigurati nekakvih
30% do 35% sredstava. Nadalje je spomenula košarkaško igralište, odnosno zadnji dio, a taj račun je
pristigao u ovoj godini pa je uveden uveli na listu sportski objekti i na kraju imamo kupnju gajete, iz
sredstava na poziciji promidžbe koja su iskorištena za kupnju gajete, a koja će služiti u sklopu
promidžbe kao eksponat Muzeja na otvorenom.
Ivan Klarin, načelnik općine je dalje kazao da je glede dječjeg vrtića u Jezerima raspisan
otvoreni postupak javne nabave, gdje su pristigle dvije ponude i jedna za opremanje, a pristigle
ponude veće od procijenjene vrijednosti. Kazao je kako je za Općinu Tisno javnu nabavu radila tvrtka
Libusoft, obzirom da su sredstva europska i da moramo jako paziti na penalizaciju, odnosno da se
sredstva ne bi umanjivala s obzirom na greške u bilo čemu, pogotovo u postupku provedbe javne
nabave. Javile su se dvije tvrtke, Relians iz Splita i Bučić gradnja iz Šibenika, Bučić gradnja je dala
nešto nižu ponudu, ali Relians je dao duži garantni rok na 5 godina i tu je pretakao konkurenta za
određeni broj bodova. Naglasio je kako on točno ne zna sustav bodovanja tj. na koji se način provodi,
jer je to za Općinu radila vanjska tvrtka, zbog navedene penalizacije. Pojasnio je da s obzirom na
povećani iznos koji je iz licitiran između ove dvije ponude koje su jedine pristigle, mora se izmijeniti
proračun i dodati stavku iznosa koji nedostaje, a to je iznos sufinanciranja općine u projektu izgradnje
dječjeg vrtića u Jezerima. Kazao je kako prateći ostale općine, pogotovo susjedne općine, Pirovac,
Tribunj, svi su iz licitirali veću ponudu od ponuđenih vrijednosti, pogotovo iz razloga što su se
projekti, konkretno ovaj, radili 2015. godine, dakle prije četiri godine jer je svugdje došlo do
povećanja troškova odnosno povećanja udjela sufinanciranja od strane općina. Naglasio je kako udio
Općine Tisno još može biti penalizacija iz razloga što oni dodatno provjeravaju izvedene radove, npr.
da se ustanovi nekakav nedostatak u proceduri, zanemarivanja ugovora ili nešto drugo, zbog čega
dolazi do umanjivanja sredstava koje je općina dobila za izgradnju vrtića u iznosu od 6,24 milijuna
kuna. Drugi najvažniji razlog rebalansa proračuna, kazao je, se tiče Božićnica za umirovljenike jer
naime, preuzimanjem obveze plaćanja dijela udžbenika od strane države, u socijalnom programu
otvorila se dodatna pozicija u proračunu, s time da je Općina preuzela financiranje radnih materijala
za učenike osnovnih škola. Kako se otvorila ta pozicija odlučeno je smo da će se isplatiti božićnica
umirovljenicima od iznosu 300 kuna, za koju drži da je to jedna svrha plemenitog karaktera, pogotovo
pred božićnom vremenu, a njegov prijedlog je da sad ne raspravlja o tome, već da za slijedeću
sjednicu pripremim pravilnik pa da se onda raspravlja o tome da se nađe jedno rješenje, a ostalo su sve
tehničke stvari.
Daniela Bilan je dalje rekla da je u međuvremenu došlo tumačenje Zakona o komunalnom
gospodarstvu koje je ona zatražila u petak, zbog čega predlaže da se u predloženom rebalansu
proračuna izvor financiranja izgradnje dječjeg vrtića u Jezerima, sa stavke komunalnog doprinosa
prenamjeni na stavku komunalne naknade, te također dodala da se do kraja godine obzirom na

dinamiku izgradnje dječjeg vrtića da li će uopće doći jedna situacija te će se glavnina desiti u
slijedećoj godini.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimao iznos od 110.000,00 kuna za Fuliranje koje Općina
sufinancira, kada se pogleda izmjene i dopune u kulturi, a s druge strane udruga Tišnjanski tovar za
jednu veliku manifestaciju u centru mjesta od koje imaju koristi apsolutno svi ugostitelji dobije
25.000,00 kuna, Drži da ikao je manifestacija Fuliranje dobrodošla ali je činjenica da se održava izvan
mjesta i isključivo u sklopu koncesije gospodina Colgana, stoga pita zašto se sufinancira s ovolikim
iznosom u odnosu na udrugu Tišnjanski tovar, koju organiziraju domaći dečki bez osobnog profita
isključivo dobrovoljno. Drugo što je pitala da li Općina Tisno sufinancira autobuse za Barbarellu jer to
ne vidi u proračunu.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da Općina ne sufinancira autobuse i zato toga nema
rebalansu i ne zna odakle je to izvukla. Kazao je kako je projekt Fuliranje odobrio ja sa 100.000,00
kuna, da se pomogne jednom festivalu, koji ne organizira Nick Colgan nego sasvim jedna druga ekipa,
kao promidžbenom festivalu koji je trajao četiri dana, te je naveo kako za protuuslugu u ugovoru nije
tražio ništa, međutim oni su izašli u susret i rekli da to ne bude tek tako, jer moglo se vidjeti smo
koliko je reklama na televiziji bilo u udarnom terminu oko dnevnika kroz cijelo ljeto, stoga su rekli
neka svi stanovnici Općine Tisno imaju pravo besplatnog ulaza na sve festivale, te je pojasnio da kada
se preklopi jedno s drugim ispalo bi da se sve preklapa u jednu kunu. Stoga naglašava da je to njegova
odluka o podršci navedenog festivala. Istaknuo je da kada se u Općini Tisno organizira jedna fešta, a
ne četiri dana festivala s 30 eminentnih hrvatskih izvođača onda to dođe blizu ako i ne premašuje
iznos od 100.000,00 kuna. Što se tiče udruge Tišnjanski tovar, odgovorio je da nije istina da im se dalo
25.000,00 kuna, nego im je dano puno više ali to ne vidi kroz proračun, dan im taj navedeni dio kroz
udrugu, a Općina je još direktno platila i neke izvođače, stoga sve što su iz udruge Tišnjanski tovar
tražili su i dobili.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da ako je Općina s time iznosom praktički platila ulaznice,
predlaže da onda svi koji organiziraju nekakvi festival u Općini Tisno neka predlože Općini da plati
sve ulaznice, jer ovo praktički sliči na to. Smatra, dalje, da ako se kaže da se Tišnjanskom tovaru
nešto dalo izvan ovih 25.000,00 kuna koji pišu u proračunu znači li to da je Nick Colgan onda mogao
dobiti znatno iznad ovoga što tu piše, a da se tu sada ne vidi, što nije njezino pitanje već komentar.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako može reći da Nick Colgan nije dobio ništa i da će
se taj ukupan iznos za Trku tovara u Tisnom vidjeti kroz izvršenje proračuna, a to nije jedini događaj
koji je Općina na takav način sufinancirala.
Vijećnik Lovre Crvelin želi obrazložiti zašto će bit protiv nekih točaka, kazavši da što se tiče
točke 5., odnosno prijedloga III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019.godinu a dio koji se tiče rive koja će se urediti ili ona u Betini, moglo napraviti s manje novaca
nego što ste napravili, što on prvi odgovorno tvrdi.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je odgovorio da odobrava stav Lovre Crvelina da bude
protiv, ali isto tako napominje da se Općina Tisno ne može se upustiti u ovakve projekte bez procjene
ovlaštenog sudskog vještaka i inženjera građevine, koji daje projekciju koliko nešto košta, te pozvao
vijećnika Lovru Crvelina da kada slijedeći put bude radio komad rive pa ako bude jeftiniji da se javi
obavezno njemu da će mu on dati posla.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako vijećnik Lovre Crvelin je njemu na facebooku
opasno aplicira da on namješta te natječaje, pa da sad ne koristi upotrjebljene riječi jer ga ne želi tužiti
za klevetu ali ga moli da sada tu na vijeću kaže koju je on to rivu platio 5 puta više od njene
vrijednosti, ali nakon toga poziva da sutra napiše kaznenu prijavu za bilo koji projekt i odnese u
USKOK u Šibenik, stoga dakle ako to sada kaže, sutra neka podne kaznenu prijavu.
Lovre Crvelin je odgovorio da zna da su neke kaznene prijave su bile podnesene tako da nije
na njemu da se time bavi i piše kaznene prijave, ali je rekao da sve što je načelnik napravio da su
potrošeni veliki novci koje ste dobili ne znam kako, od toga što se prodala Jazina i popločalo ne zna
što.

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao vijećniku Lovri Crvelinu da je od bilo kakve tužbe
ili progona za klevetu zaštićen dok sjedi na sjednici Općinskog vijeća, te njegovo mišljenje i stavovi
ne podliježu nikakvom progonu, ali upozorava ga kao vijećnika ako privatno nešto izjavljuje ili radi, u
slučaju da se protiv njega podnese nekakva prijava za klevetu ili neko nedokazano djelo, da ćete u tom
slučaju morati snositi posljedice, a ovo govori službeno kao predsjednik vijeća. Stoga još jednom
naglašava da mišljenje i stavovi izrečeni na ovom vijeću ne podliježu nikakvim sankcijama, dok ne
prelaze njegovu granicu tolerancije, ali upozorava da u javnosti vijećnici nisu zaštićeni od takvih
situacija, pa neka paze kako i što izjavljuju, osim ako nisu u to 100% sigurni.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1 (jedan)
„suzdržani“ glas i 3 (tri) glasa „protiv“ usvojili,
III. izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i
Projekcija za 2020. – 2021. godine
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“, 1 (jedan)
„suzdržani“ glas i 2 (dva) glasa „protiv“ usvojili,
III. izmjene i dopune Plana razvojnih
Programa za razdoblje 2019.- 2021.godine
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri )
glasa „protiv“ usvojili,
III. izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri )
glasa „protiv“ usvojili,
II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Tisno za 2019.godinu,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“, 1 (jedan)
„suzdržani“ glas i 2 (dva) glasa „protiv“ usvojili,
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2019.godinu,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 2 (dva)
„suzdržana“ glasa i 2 (dva) glasa „protiv“ usvojili,
I. izmjene i dopune
Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“, 2 (dva)
„suzdržana“ glasa usvojili,
I. izmjene i dopune
Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019.godinu,
Točka 10. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2019.godine do
30.06.2019.godine.

Daniela Bilan, kazala je da je Općina dužna do 15. rujna donijeti po polugodišnji izvještaj o
izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine, te dodala da je špranca koju
vijećnici imaju ispred sebe komplicirana za čitati, naime, podijeljena je po izvodima, po ekonomskoprogramskoj, po funkcijskoj, međutim pokušala je u tekstualnom dijelu prikazati izvršenje proračuna.
Kazala je da je programski dio, dio koji se odnosi na javnu upravu, te smatra da tu ne treba ništa
posebno navoditi jer on je svaku godinu više manje isti, a glede dijela koji se tiče školstva, sporta,
kulture, održavanja komunalne infrastrukture, gradnju komunalne infrastrukture, činjenica je da je taj
srednji dio godine uvijek na 25 do 30% izvršenja, ovaj put nešto manje. Na kraju smatra da je bitno za
reći da nije bilo korištenja pričuve ni zaduženja.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 7
(sedam) glasova „za“, 3 (tri) „suzdržana“ glasa, 1 (jedan) glas „protiv“ usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2019.godine do
30.06.2019.godine
Točka 10. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2019.godine - 30.06.2019.godine,
Ivan Klarin, načelnik općine je u svom redovnom godišnjem izvješću kazao kako će dati
kratki presjek proteklih 6 mjeseci obzirom da je većina toga vidljiva kroz proračun. Kazao je kako je
jedan o glavnih projekata na kojem se radilo i koji je doveden do samog kraja, za koji očekuje do kraja
godine potpisivanje ugovora i raspisivanje javne nabave, projekt odvodnje, Pirovac-Tisno-Jezera, kao
jedan od temelja svih projekata na području naše općine, a i šire. Nadovezao se na određene probleme
koje Općina ima sa projektom gdje je partneri s Općinom Murter, a to je da je došlo ozbiljno
upozorenje od Hrvatskih voda, o tome da se lako mogu uskratiti sredstva za navedeni sustav. Naime,
kazao je da došlo do preprojektiranja stare mreže koju su u Murteru radili kroz projekt Jadran2, za
koju ne zna je li obavljena. Općina Tisno je odgovorila na dopis Hrvatskih voda da smo je
izostavljena s koordinacijskih sastanaka u Vodovodu glede sustava odvodnje Murter-Betina, a on ne
zna zašto i ne zna čija je to odluka. Kazao je dalje kako se jednom samoinicijativno pojavio na jednom
sastanku, gdje nisu htjeli započeti sastanak dok se on ne ustane sa stola i to su za njega neke čudne
okolnosti. Dalje je naveo kako naši ljudi iz Betine odvajaju već četiri ili pet godina naknadu za razvoj
sustava odvodnje, a drugi veliki problem koji se dogodio u tom sustavu je to da je obitelj kod koje je
trebao biti postavljen pročistač voda dobila presudu, čime je automatski srušena građevinska dozvola
za sam pročistač voda i vraćeno je na ponovni postupak, s obzirom da toj murterskoj obitelji nije
izvlašteno zemljište kako treba, što je rađeno još prije 10-ak godina po projektu Jadran 2, te
informacije su dostavljene Hrvatskim vodama, a kako će se ta situacija razvijati dalje ćemo vidjeti. On
konstantno pokušava nešto više saznati o tome s predstavnicima Vodovoda iz Šibenika i
predstavnicima Općine Murter-Kornati, međutim sad je tu nastalo nekakvo zatišje, a nada se da do
toga svega neće doći. Kazao je kako je Općina Tisno svoje obveze koje je trebala izvršiti i izvršila,
produžiti građevinske dozvole, njih smo produžili, na Trgu na moru u Betini napravili kanalizacijski
sustav na temelju tog projekta te je smo u fazi ishodovanja uporabne dozvole odnosno svi dokumenti
su predani u Hrvatske vode koji će u ime Općine Tisno ishodovati dozvole za sustav odvodnje na
betinskom trgu kako se ne bi ponovno kopalo. Naglasio je kako se radi o opsežnoj dokumentaciji ali
smatra da je to ništa što događa na drugoj strani. Također može ovdje pričati o sustavu odvodnje
Pirovac-Tisno-Jezera, kako je Općina Tisno to izvlastila, da je preko naknade za razvoj dala skoro 5
milijuna kuna za zemljište, da je upisala sve ceste, u zadnje tri godine, dakle došlo se doslovno pred
kraj i generalni direktor Hrvatskih voda dolazi sljedeći tjedan u Šibenik gdje će raspravljati kad će se
potpisati navedeni ugovor. Međutim ističe da glede sustava Betina- Murter imamo velikih problema i
da ga se pita kako će se stvari razvijati, on ne bi znao odgovor na to pitanje, a pogotovo zbog tog
problema koji je nastao kada je stigla ta presuda i poništena građevinska dozvola odnosno s obzirom
na uspjeh te obitelji, jer nije plaćeno, nije izvlašteno zemljište gdje se trebao raditi taj bazen gdje bi

bio taj pročistač otpadnih voda, o čemu je morao ovdje izvijestiti jer je dosta vremena zadnjih 6
mjeseci potrošio na to, na način da je pokušao pomoći, ali tu informacije cure na kapaljku i ne vidi
neki uspjeh ako se tako i dalje nastavi, naime, ima samo dobru vjeru i želju da pomogne i čak i preko
nekih svojih veza u Zagrebu, međutim ističe kako se tu informacije doslovno skrivaju od njega.
Što se tiče ostalih većih projekata istaknuo je Prostorni plan Turističko ugostiteljske zone
Jazina, za koji je kazao da Šibensko- kninska županija nije dala suglasnost na taj Plan, što se da bude
precizniji, dogodilo po prvi puta, te ne zna ima li to kakvih konotacija s politikom, jer bi on volio da
nema i da nitko nije utjecao na to, međutim analizirajući druge prostorne planove Općina i gradova uz
more u Šibensko-Kninskoj županiji kazao je kako do sada nije baš naišao na ujednačenu praksu
mišljenja županijskog Zavoda. Međutim, navodi da će po svemu sudeći, Ministarstvo u vrlo kratkom
vremenu ignorirati to i izdati suglasnost za navedeni plan, s obzirom da je zadnji put kad je on bio u
Ministarstvu, njihov stav bio da to njihovo mišljenje nije u skladu sa zakonom. Ne želi dizati nikakve
tenzije niti prozivati Županiju da to namjerno opstruira, već je službenik Županije tako to napisao i
nitko nije imao utjecaj na njega, stoga poziva da se pusti još par dana pa će se vidjeti što će s time biti,
a on se nada da će se dobiti suglasnost Ministarstva bez suglasnosti Županije. Dodao je da je taj dopis
stigao nedavno u Općinu i jako je iznenadio, jer je kao što se zna, svi su prisustvovali na prezentaciji
tog prostornog plana, na kojem je bio i sam župan od kada se ništa nije promijenilo.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li je naveden razlog zato je to tako, odnosno koja je
njihova osnovna primjedba, na što je Ivica Pirjak odgovorio da je primjedba da plan nije u skladu s
županijskim planom.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li se može vidjeti jer nju to osobno jako zanima.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da to može dobiti i vidjeti, a on se nada se da će sve proći
dobro te ne želi vjerovati da je netko politički utjecao na tu odluku, jer ako je netko na to politički
utjecao onda će se za to saznati. Dodao je da isto tako kad se usporede prostorni planovi turističkih
zona mjesta uz more nekih susjednih općina i drugih političkih opcija imam saznanja da su izdavane
takve dozvole i to je dosta opasno za onog tko to potpisuje, te se to zove pogodovanje, lobi, uz dužno
poštovanje. Očekuje vrlo brzo razvoj situacije, jer je puta Općina imala sastanak sa arhitektima iz
ureda Podrecca koji radi taj projekt i Ivanom Kapovićem koji za Općinu Tisno radi navedene izmjene
pa će se vidjeti, međutim kaže da to dosta energije sve skupa troši, ali vjeruje da će sve biti pozitivno,
osim ovoga što je izdala Županija, što se mora preispitati u narednom periodu.
Dalje je Ivan Klarin, načelnik općine u svom izvješću kazao da je u proteklih šest mjeseci
dosta toga rađeno za turističku sezonu i na pripremi iste. Što se tiče projekata već su neki spomenuti
na aktualnom satu, kao npr. dječji vrtić u Jezerima jer prijave, aplikacije, timovi, sustav odvodnje,
izgradnja projekata, priprema projekata, realizacija projekata, to se non-stop odvija i tu sad nema
nešto posebno za izdvojiti jer je to svakodnevni rad mene i svih općinskih službi koji radimo
svakodnevno, a to je sve vidljivo kroz proračun o čemu se već pričalo i kroz aktualni sat na nekoliko
prethodnih sjednica.
Predsjednik vijeća utvrdio je da je Općinsko vijeće Općine Tisno primilo na znanje Izvješće
načelnika općine za razdoblje od 01.01.2019.godine - 30.06.2019.godine.
Točka 12. Izvješće o provedbi godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Tisno za 2018.godinu,
Marijana Pavić, tajnik Općine Tisno je pojasnila da se ovdje radi o odgovarajućoj primjeni
propisa koji se primjenjuju na upravljanje državnom imovinom, odnosno nema odredbe koja izrekom
kaže da je općina dužna postupati, ali većina gradova i općina postupa na ovaj način. Ovdje se radi
ukratko o jednom presjeku upravljanja imovinom iz 2018.godine koji se donosi u skladu s strategijom
upravljanja imovinom koju je Općinsko vijeće već donijelo i gdje se konkretno vidi način upravljanja
imovinom, prije svega raspolaganje imovinom, što je bilo planirano, a što je ostvareno, rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa gdje se navode tri ta značajnija parnična postupka koja Općina Tisno vodi
radi utvrđenja prava vlasništva na svoje ime, a to je zgrada Ville, zgrada Društvenog doma i još jedan
dio zemljišta na čestici 1225/35. Tijekom 2019. godine ostvarena je uknjižba te provedba u
katastarskom operatu za nekretnina za potrebe gospodarske zone Dubrava Kapela, a i dalje je tekla

uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu elaborata nerazvrstanih cesta.
Pojasnila je da su izrađeni elaborati i dani na katastar otprilike u isto doba, a sada njihova uknjižba
teče kroz godine, ovisno o tome je li na katastru manja ili veća gužva, međutim, do kraja 2018. godine
provedeno je 97 ulica. Glede zakupi nije bilo novih ugovora osim jednog prostora koji davao u zakup
da se ekonomski iskorištava do početka gradnje Kuće maslina. Glede zakupa je od zakupnine
ostvareno toliko koliko je ostvareno, s obzirom da su u pitanju pošta, Fina i takve institucije, koje
nekakvom velikom otkupninom ne želimo potjerati s područja Općine Tisno. Na dalje je Općina
oplodila odnosno dala na korištenje svoju imovinu putem davanja javnih površina na korištenje i
korištenje pomorskog dobra te se u izvješću navode i iznosi dok je a sve ovo što zapravo predstavlja
upravljanje objektima, nerazvrstanim cestama, grobljima to je vidljivo kroz programe, proračun, o
čemu je Općinsko vijeće već izvješteno, odnosno usvojili izvješća o time programima.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržana“ glasa usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi godišnjeg Plana upravljanja imovinom
Općine Tisno za 2018. godinu
Točku 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Ivan Klarin, načelnik općine je predložio da se ovom odlukom propisuje da se svi oni
ugostiteljski objekti koji rade u zimskom periodu od 01.10. do 01.05. oslobode plaćanja korištenja
javnih površina, odnosno da plaćaju simbolično 1 kunu.
Vijećnica Jelena Obratov je rekla da se propušta reći da povećava cijenu za pred i post sezonu, a nije
isključivo riječ samo o smanjenju za zimu.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da to nije točno jer smo odluke o poskupljenju
donijeli prošle godine u prosincu.
Jelena Obratov je odgovorila da to nije istina po podacima koje su objavljeni na web stranici.
Danijela Bilan je odgovorila da se radilo isključivo u tehničkoj pogrešci, a Ivan Klarin,
načelnik općine je kazao kako je greškom upisan iznos strane nadležnog odjela.
Danijela Bilan je nadalje pojasnila da je Odluka je donesena u prosincu, da su iznosi ti koji
jesu i po njoj se postupalo te je kroz ovo ljeto bilo nikakvih prigovora te je stvorena neka slika i došlo
je do zaključka da se za ovu zimu da poticaj ugostiteljima koji rade u zimskom periodu te je vijećnica
upravu ako je vidjela pogrešku koja se odnosi točku A, a radi se o zatvorenim prostorima, dakle imali
smo 75 pa 20 pa smo imali 25 kuna što je jednostavno bila greška.
Predsjednik vijeća, Petar Jakovčev, stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Točka 14. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno
Marijana Pavić je kazala da se radi o zakonskoj obvezi donošenja predmetne procjene.
Vijećnici nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili
ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno
Točka 15. i 16. prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Narodna
knjižnica i čitaonica Tisno, prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove „Narodna
knjižnica i čitaonica Tisno

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako novoimenovanu ravnateljicu ne treba
posebno predstavljati, s čime su se vijećnici složili.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove
Narodna knjižnica i čitaonica Tisno,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Tisno
Točka 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića
„Spužvica“, Tisno
Marijana Pavić je ukratko navela da radi o nekakvim više tehničkim stvarima i preciznijem
određivanju nekih odredbi, mada manje-više sve ostalo ostaje isto i u skladu sa zakonom, primjerice
izmjene članka 7. i dr. , a ravnateljica je ocijenila da joj je lakše nego donijeti novi statut nego raditi
izmjene i dopune statuta te je kazala da je tu prisutna ravnateljica, koja može reći nekoliko riječi o
statutu.
Vijećnica Jelena Obratov je zamolila ravnateljicu malo obrazložiti pitanje postavljeno na
aktualnom satu s obzirom da ste rekli da će nam ona sve objasniti
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je odlučio prije davanja odgovora staviti na glasovanje
predmetnu točku dnevnog reda, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Spužvica“, Tisno
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predstavio se ravnateljici Dječjeg vrtića Spužvica i pozvao
ju da se predstavi i da kaže par riječi.
Petra Kranjac je kazala kako je ona nova ravnateljica Dječjeg vrtića Spužvica pod kojeg
spadaju četiri objekta.
Jelena Obatov je rekla da se na početku aktualnog sata govorilo o propustu koji se dogodio
ravnateljici kod smještaja djece iz vrtića u Jezerima odnosno previdu i kasnom sastanku s roditeljima.
Petra Kranjac, ravnateljica dječjeg vrtića je odgovorila da nije to nikakav previd, jer je s
odgojiteljicama dogovoreno sve i bili su spremni to odraditi, međutim puno je bolje ispalo ovako,
gdje će sad djeca iz Jezera boraviti u prostoru Baganelovice. Roditelji su bili obaviješteni na ovaj i
onaj način te je bio zajednički sastanak te je sve je ispalo super tako da tu ne vidi nikakav problem.
Točka 18. prijedlog Odluke o izradi web stranice s prikazanim svim isplatama iz proračuna Općine
Tisno u svrhu potpune transparentnosti i financijskog poslovanja Općine Tisno ( predlagatelj: vijećnik
Lovre Crvelin, ŽIVI ZID),
Vijećnik Lovre Crvelin, predlagatelj odluke je obrazložio kako znamo jedan od glavnih
razloga što mladi napuštaju državu je to što ljudi imaju slabe plaće i zato što nema gospodarskog
rasta, a da bi se gospodarski rast postigao trebaju nam ulaganja. Smatra da bi se ta ulaganja ostvarila
treba nam pravna država, javne i transparentne javne financije i otvorena vrata u financijama, a da bi
vrata bila što otvorenija uzeti će za primjer grad Bjelovar koji je predložio ovakvu odluku, tako da se
sve isplate iz proračuna odnosno da se svaki račun koji se plati navede na web stranici u svrhu uvida u

to gdje ide naš novac, jer svi plaćamo dio našeg godišnjeg budžeta što državi što općini, a za našu
Općinu bi bilo dobro da budemo što transparentniji.
Ivan Klarin, načelnik općine se nadovezao na ovu odluku koju u naravi pozdravlja i nema
primjedbi, međutim mora izvijestiti ovo općinsko vijeće da ono što ima Bjelovar ima i Općina Tisno,
samo što oni imaju aplikaciju preko koje to pretražuju što to sve čini jednostavnije. Dakle Općina
Tisno na web stranici ima izvršenje proračuna i svih akata vezanih za proračun do doslovno najsitnijeg
detalja, registar ugovora koji se potpisuju, registar javne nabave, kompletan registar bagatelne nabave,
odnosno apsolutno sve, već proteklih sigurno četiri godine, se nalazi na općinskim stranicama, na
čemu se radi jako se kvalitetno, pogotovo od kada smo zaposlili novog informatičara, te se dnevno
nadopunjuju te obavijesti. Kazao je kako je pogledao sustav u Bjelovaru za koji kaže da je identičan
kao i sustav Općine Tisno, samo kaže da je kod njih to jednostavnije pretraživati, kod nas je to sve
jedna malo veća gomila međutim sve skupa se može vratiti u 2013.godinu dok kod grada Bjelovara
te mogućnosti nema. Smatra da kada bi predložena odluka usvojena u ovakvom obliku ona
predstavlja akt odnosno obavezu za općinu, a obzirom da je napisana zbrda s dola i teško ju je provesti
ovako kako je napisana te treba jednu korekciju te je dao primjer sabora gdje kada se predlažu
amandmani treba poštivati određenu formu u protivnom će biti odbačen ako nije napisan po zakonskoj
proceduri. Istaknuo je kako njemu kod ove odluke smeta članak 3. jer vijećnik Lovre Crvelin predlaže
odluku, a za provedbu će on biti zadužen te tvrdi da on nije zadužen za provedbu i da se sve traženo
nalazi već na našim stranicama, stoga predlaže da vijeće usvoji ovu odluku, ali da će za provedbu biti
zadužen vijećnik Lovre Crvelin koji će napraviti program kao u Bjelovaru te se nada da je vijećnik
Lovre Crvelin dobro razumje u te stvari te ne vjeruje da kao bivši kolega Pernar to populistički
izjavljuje. Naglasio je još jednom da sve što ima Bjelovar ima i Općina Tisno osim što oni imaju za to
aplikaciju, stoga podržava odluku, ali da se pravno preradi do sljedeće sjednice te predlaže izmjenu
članka 3. da se za provedbu odluke zaduži vijećnik Lovre Crvelin.
Lovre Crvelin je kazao da će on od 2021. godine biti načelnik te će onda ljudima koji se bave
pravom i informatikom dati da to naprave i da se sve to provede. Pojasnio je da se s obzirom da je ovu
odluku napisao osobno, da nije pravnik po struci, razumljivo je da možda nije pravno dorečena, ali
smatra da je vrlo jasno i čitko navedeno što se tu zahtjeva i iz toga se može napravit program, te
navodi da Općina Tisno nema baš kao grad Bjelovar da se svaki račun doslovno se može vidjeti, kad
je, što kupljeno u kojem satu i gdje.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako smatra da je odluka dobra, ali mora reći
jednu stvar a to je da se traži izrada web stranice sa prikazom potpunih isplata u svrhu transparentnosti
i onda člankom 3. daje se sve u ruke načelniku Općine Tisno i zaposlenicima općine održavanje
stranice da će oni to provoditi je smatra bi trebalo dovesti nekog nezavisnog sa strane da provede ovu
odluku jer po ovoj odluci ako načelnik želi pokazati račun javno, a ako neće vi ste ga zadužili za
provedbu tog, te drži da je članak 3. je zaista čudan. On bi odobrio sredstva vijećniku Lovri Crvelinu
da nađe programera koji će napraviti tu aplikaciju, ali ako traži da se prikažu svi računi Općine, a daje
provedbu istih načelniku na raspolaganje objavom onda će opet na ovom vijeću tražiti gdje su ti
računi.
Jelena Obratov je izjavila da ona kao pravnik za momka od 25 godina koji se tek počeo baviti
ovakvim stvarima i smatra da je dobro napisao odluku jer ima svoje obrazloženje, svoje članke i što
se nje tiče iako se u puno stvari ne slaže, ovaj prijedlog odluke će podržati. Kazala je dalje da je
načelnik rekao da se objavljuju ugovori sa subjektima, što je istina, objavljuje se dosta stvari, međutim
ne objavljuju se nekakve sitne donacije, ja bi voljela vidjeti i neke račune koji se tiču ostalih
nespomenutih rashoda.
Marijana Pavić je ispravila vijećnicu Jelenu Obratov kazavši da se popis donacija objavljuje
na web stranici.
Jelena Obratov je dalje izložila da ostali nespomenuti rashodi koji iznosi rastu iz godine u
godinu nikako nije dobila iako je više puta tražila da joj se to dostavi, do u detalje, stoga se apsolutno
slaže s prijedlogom. Misli da treba voditi računa o tom dijelu koji se odnosi na informacije, međutim
vijeće je zakonodavno tijelo, a načelnik je izvršna vlast pa prema tome ako netko treba izvršiti odluku

koju je donijelo vijeće, trebao izvršiti načelnik, odnosno Općina Tisno, prema trodiobi vlasti, a ako će
se uzimati nezavisni stručnjak to je druga priča ali želi da ne može vijećnik izvršavati odluku koju je
predložio i sudjelovati u njezinom donošenju. Što se tiče navoda predsjednika vijeća glede prikrivanja
računa i ostalo, kazala je jednom već govorila o dodjeli nekakvih sredstava koji su bili u nadležnosti
načelnika pa kad je rekla da načelnik radi onako kako on hoće predsjednik joj je rekao je rekao da je to
smješno te misli da načelnik ipak može prikrivati račune ali smatra da je to kazneno djelo ako to
napravi.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća se javio za ispravak netočnog navoda jer da je vijećnica Jelena
Obratov iskrivila njegove riječi, naime, naveo je primjer u članku 3. zato što za provedbu ove odluke
zadužuje se načelnik Općine Tisno i zaposlenici Općine Tisno, a on je napomenuo da ova odluka
ovakva kakva je dala mogućnost nekome tko bi htio takvo nešto raditi, a ona je to naravno iskoristila
protiv njega i uputila primjedbu načelniku.
Jelena Obratov je kazala da bez obzira što je načelnik izvršna vlast u Općini, ne može on reći
da on pristaje na odluku koju donosi vijeće, a uz to Općina ima zaposlenika za informiranje, koji
prima plaću i koji bi po njenom mišljenju mogao raditi taj posao.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se nije ogradio od toga da on neće provesti ovu
odluku jer je može provesti isključivo on, međutim, tvrdi da treba doraditi odluku u članku 3. što može
samo predlagatelj, odnosno do iduće sjednice ili za dvije sjednice treba prepraviti Odluku u članku 3. i
takvu je predložiti i onda će se provesti. Obzirom što sve radi Općina i koliko toga objavljuje, smatra
da je vijećnica Obratov rekla puno neistina u svom izlaganju, a on je u svemu može sada demantirati
da otvori našu web stranicu pa bi vidjela da sve što je rekla, da je već objavljeno. Dalje je, što se tiče
provedbe odluke kazao da je očito da je on mora provesti, ne može je vijećnik provesti, stoga
predlaže da je predlagatelj doradi jer smatra da ono što Općina radi i objavljuje, informatičar zaradi
itekako svoju plaću, a s druge strane njegovo je mišljenje da ako netko nešto predlaže da onda
jednostavno to i napravi.
Vijećnik Lovre Crvelin je upitao što bi trebalo u točci 3. pisati da bi to bilo prihvatljivo njemu
kao načelniku.
Ivan Klarin je odgovorio da treba stajati da ćete vijećnik Lovre Crvelin izraditi sustav ili će
naći nekog tko će to napraviti i onda ćete takav prijedlog uputiti vijeću na donošenje.
Lovre Crvelin na to konstatirao da treba naći programera, ali on samo ovo predlaže.
Miljenko Meštrov, zamjenik načelnika općine je kazao kako ima saznanja vezano za
dobivanje određenih podataka jer informatički ne zna kako je netko zamislio da će netko tamo kuckati
nekakve račune, naime radi se o tome da kroz informacijski sustav koji imamo knjigovodstveni, bi
trebalo pogledati kroz kategorije gdje staviti i to, a to znači da treba neko softversko rješenje koje će
moći izvući određene elemente, da li pojedinačno ili grupno i naravno prema GDPR-u dobiti sve
elementne koji se traže i pokazati javno.
Lovre Crvelin je dodao da se svaki račun po zakonu i mora prikazati javno, a on samo traži
razumno objašnjenje zašto se odluka u ovom obliku ne može usvojiti odnosno u čemu je problem
članak 3. i zašto se ne želi biti transparentan već netransparentan.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao vijećniku Lovri Crvelinu da su mu i on i načelnik
odgovorili na to i on je rekao da je na ovaj način to smješno predloženo jer znači da dajemo nadzor i
kontrolu sve skupa u iste ruke te mu je rekao rekao da pronađe nekoga tko će napraviti tu aplikaciju i
onda nema problema.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, vijećnici su glasovali sa 4 (četiri) glasa „za“ i 2
(dva) „suzdržana“ glasa i 5 (pet) glasova „protiv“, stoga nisu usvojili Odluku o izradi web stranice s
prikazanim svim isplatama iz proračuna Općine Tisno u svrhu potpune transparentnosti i financijskog
poslovanja Općine Tisno.
Točka 19. prijedlog odluke o zabrani pristupanja sadržaju koje snimaju nadzorne kamere Općine
Tisno osim u slučaju kada se dogodi neko kazneno djelo ili kazneni prekršaj i označavanju mjesta sa
kamerama (predlagatelj: vijećnik Lovre Crvelin. ŽIVI ZID)

Predsjednik vijeća je konstatirao da se o ovome već na vijeću raspravljalo na prošloj sjednici
vijeća stoga daje riječ predlagatelju.
Vijećnik Lovre Crvelin je pojasnio da građani negoduju što se tiče rješenja problema
nelegalnog odlaganja otpada te mora iskazati zabrinutost zbog toga što se građane prati i zašto ne
možemo biti normalno društvo te je ovo njegov prijedlog jer se ne zna tko pristupa tom sadržaju s
kamera, tko to nadgleda, koliko unazad se može gledati i dali se smije gledati. Smatra da ne treba
ukidati kamere nego jednostavno zabraniti nekim ljudima da gledaju i imaju pristup osim ako se nešto
nije dogodilo pa se treba intervenirati te traži da javno objavi tko sve ima pravo uvida u te snimke, što
nije ništa komplicirano.
Ivan Klarin, načelnik općine je predložio da se ova odluka odbije iz razloga što Općina ima
svoje interne akte koji su uređeni u skladu sa zakonom i ni u kojem slučaju se snimke sa nadzornih
kamera ne zloupotrebljavaju, a ako tko to radi onda je izložen kaznenoj odgovornosti. Što se tiče
snimki, želi reći da je prije par dana je snimke s općinskih kamera pregledavala ni manje ni više nego
SOA, zatim krim policija i svi rodovi policije su pregledava i to redovno. Ističe kako su kamere sve
obilježene, ne zna ima li još koja prometa kamera na otoku ali ona je u nadležnosti prometne policije,
prema tome ovo što je vijećnik Lovre Crvelin napisao u prijedlogu Odluke je sve već provedeno kroz
općinske odluke i on kao načelnik koji kontrolira sve to, u životu nije pogledao te kamere, osim ako
nije imao nekakvih saznanja da se nešto razbilo ili bacilo smeće, čak ni ljeti kada često dođe policija
zbog raznih krađa, on to ne gleda, niti ga to interesira, stoga je njegov prijedlog vijeću je da se ova
Odluka odbije.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da u ovom prijedlogu postoji jedna dobra stvar, a to je da
se obilježi i pokaže točna lokacija gdje su kamere.
Marijana Pavić, tajnik Općine je pojasnila da su sve kamere navedene na web stranici Općine
Tisno u rubrici zaštita osobnih podataka kao i njihove lokacije, sve kamere su propisno označene
sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i točno je navedeno tko je vršitelj obrade i kome se
morate obratiti i tko je službenik za zaštitu osobnih podataka i gdje se može obratiti za uvid, ujedno je
na web stranici navedeni i podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka. Dodala je da je
predloženom odlukom uređuje postupanje kod kaznenih djela i prekršaja međutim, oni podliježu
drugim zakonima odnosno Zakonu o kaznenom postupku i Prekršajnom postupku te policija ili koje
drugo tijelo prilikom izvida ili pribavljanja dokaza postupa prema tim zakonima, a ne aktima Općine
Tisno.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je ponovio da je o prijedlogu vijećnika Crvelina već bilo
rasprave na prošlom vijeću, i misli da je i tada dobio jasan odgovor, a mislim da je odgovor danas
zaista bio detaljan i stoga on predlažem da Općinsko vijeće odbije točku 19. dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su glasovali sa 1 (jednim) glasom „za“ 2 (dva)
„suzdržana“ glasa i 5 (pet) glasova „protiv“ stoga nije usvojena Odluka o zabrani pristupanja sadržaju
koje snimaju nadzorne kamere Općine Tisno osim u slučaju kada se dogodi neko kazneno djelo ili
kazneni prekršaj i označavanju mjesta sa kamerama.
Točka 20. Zahtjev Anite Lauri Korajlija za financiranjem troškova izrade rampe za ulazak u more
Ivan Klarin, načelnik općine je obrazložio da se radi o gospođi koja je navedena i koja je
invalid i koja je na području prema Jazini za svoje potrebe napravila rampu za ulazak u more za
invalide i koja nije obilježena ali će je Općina obilježiti, iako se zna da se njome koriste svi, stoga
predlaže ovom Općinskom vijeću da Općina pokrije trošak koji je Anita Lauri Korajlija isplatila,
odnosno da toj gospođi nadoknadimo trošak izgradnje rampe, s obzirom da će se ta rampa označiti kao
javna za spust invalida u more na toj lokaciji.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o usvajanju zahtjeva Anite Lauri Korajlija za financiranjem troškova izrade rampe za
ulazak u more osoba s invaliditetom

Točka 21. Prigovor i zahtjev Gordane Kaleb za povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade
Ivan Klarin je obrazložio da je gospođi Gordani Kaleb, komunalno redarstvo u evidenciji kad
je pri legalizaciji upisalo objekt, omaškom upisalo veću kvadraturu, koju gospođa odmah nije
primijetila pa nije ni reagirala, nego nakon određenog vremena što se može iščitati iz zapisnika prvog i
zapisnika drugog u kojem je utvrđena dosta manja kvadratura, tako da je gospođa koja je redovni
platiša komunalnih obaveza na području Općine Tisno u pretplati određenog iznosa, pa bi ja predložio
da upravni odjel pročelnika Pirjaka i upravni odjel pročelnice Bilan slože jedan obračun o kojem se
radi prema procjeni oko dvije tisuće kuna i da ovo vijeće prihvati ovaj prigovor i da se gospođi Kaleb
isplati pretplaćen iznos.
Marijana Pavić je dodala da se glede komunalne naknade primjenjuje Opće porezni zakon
prilikom donošenja i odlučivanja u ovim stvarima.
Ivan Klarin smatra da se radi o povratu novca iz proračuna Općine Tisno pa neka vijeće o
tome donese svoju odluku.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o usvajanju prigovora i zahtjeva Gordane Kaleb za
povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade
Točka 22.i točka 23. prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i
studentima s područja Općine Tisno ( predlagateljica: vijećnica Jelena Obratov, HDZ) o prijedlog
Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine
Tisno ( prema inicijativi Savjeta mladih Općine Tisno).
Predsjednik vijeća konstatirao je da su ova dva prijedloga vrlo srodna, jednog je predlagatelj
vijećnica Obratov, drugog Savjet mladih Općine Tisno, oni bi otvorio raspravu o oba prijedloga pa
neka vijećnica Obratov i predstavnik Savjeta mladih Općine Tisno ukratko obrazlože ove točke.
Vijećnica Jelena Obratov je obrazložila da je njezin prijedlog išao na tragu prijašnjih rasprava
na ovom vijeću, gdje je načelnik rekao da ima namjeru dati podršku deficitarnim srednjoškolskim
zanimanjima. Bilo je rečeno u više navrata da će se napraviti Pravilnik, nije se napravio pa je ona
predložila Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno.
Što se tiče prijedloga, njezin prijedlog je stipendiranje deficitarnih zanimanja u potpunom opsegu zato
što je tih učenika vrlo vrlo mali broj, možda sve skupa 10-ak učenika na području cijele Općine.
Nadalje je kazala kako prijedlog ide u smjeru da iznos bude umanjen od onog za studente, jer su
naravno i manje potrebe učenika, a Općina sufinancira i prijevoz pa se radi o iznosu od 500 kuna što
se tiče srednjoškolaca. Što se tiče studenata misli da je kroz ovaj naš Pravilnik nemogućnost da se na
ove stipendije prijave i studenti prve godine nepravedno pogotovo jer oni ne ostvaruju veliki broj
bodova na godine studiranja pa su oni u startu u nedostatku i vrlo mali broj studenata prvih godina će
uopće i proći na natječaju taj nekakav bodovni prag. Stoga smatra da zašto ne bi stipendirali ako ima
netko tko ima izvanredan prosjek ili samohranog roditelja i studira deficitarno zanimanje pa može na
toj osnovi skupiti bodove pa da ovi bodovi s prve godine studiranja i ne budu toliko značajni. Također
je istaknula izmjene kod bodovanja studenata, kod deficitarnih zanimanja, jer cijeli naglasak ovog
prijedloga je na deficitarna zanimanja koja su potrebna, za koja se stalno kroz medije navodi kako je
velika potreba za takvim zanimanjima, stoga je predložila da se dosadašnjih 15 bodova zamjenjuje za
100 bodova. Tvrdi kako je namjerno predložila ovako drastičnu razliku o kojoj se može raspravljati,
ali čisto da privuče pažnju da se ta deficitarna zanimanja, odnosno studenti na takvim studijima podrže
u svakom slučaju i osigura im se prolazak, jer osim što su takva zanimanja deficitarna smatra se da se
radi i o vrlo teškim fakultetima, a deficitarna zanimanja lakše i brže na kraju nalaze posao, a onda
ujedno i ostaju. Osvrnula se i na prijedlog kolega iz Savjeta mladih za koje je kazala da imaju svoje
dobre strane u prijedlogu te s prema njezinom mišljenju imamo nekakav zajednički plan tako da se ne

ide stihijski nego da se zna što se želi postići, tako da se sutra može reći kako postoji nekakva politika
a da ne da se radi sve zbrda s dola.
Marko Jović, predsjednik Savjeta mladih Općine Tisno je obrazložio kako je Savjet mladih
izradio prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Tisno kao skup stavova iz postojećeg Pravilnika iz 2017. godine, za koji predlaže
neke izmjene kako bi došlo do nekakvog pravednijeg Pravilnika o stipendiranju. Misli da bi svi
zajedno trebali raspraviti sve što se pravilnikom određuje i imati što kvalitetniji pravilnik, a sve kako
studenti ne bi bili zakinuti. Što se tiče prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika, najveća je ona da se u
Pravilnik unese izmjena stipendiranja studenata sveučilišnih i veleučilišnih studija, s obzirom da se u
Šibensko-kninskoj županiji postoje takva veleučilišta i studenti s područja Općine Tisno studiraju na
takvim studijima. Na takvim studijima je nešto manji broj studenata pa iz tog razloga Savjet mladih
predlaže i nešto manji broj stipendiranja studenata na tim studijima i nešto drugačiji kriterij u odnosu
na sveučilišne studije. S obzirom da prema savjetima članova koji studiraju na takvim studijima, a i
njihovih kolega, uputili su Savjet mladih u to da je veleučilišni studij, iako ne želimo raditi nikakvu
diskriminaciju ipak nešto lakši od sveučilišnog, odnosno drugačiji su kriteriji i oni se odnose na
bodovni prag odnosno prosjek ocjena pojedinih smjerova, sukladno recimo to strožem kriteriju. Savjet
mladih predlaže i povećanje stipendija ako je to moguće sukladno financijskom planu Općine Tisno,
za 100 kuna više odnosno na 700 kuna ukupno, odnosno 800 kuna za studente sveučilišnih studija.
Nadalje je istaknuo da ono što bi u sadašnjem Pravilniku trebalo ispraviti su i nazivi tih samih
kategorija odnosno studija koji se trenutno dijele na tehničke i društvene smjerove, a prijedlog je da se
izmjene nazivi u Sveučilišni studij smjer A za tehnički, što bi uključivalo, biomedicinu, zdravstvo,
biotehničke znanosti, tehničke znanosti, prirodne znanosti, a društveni smjer sveučilišni studij smjer B
koji uključuje društvene znanosti, humanističke, studije umjetničkih područja, i tako dalje što je
vidljivo iz prijedloga. Nadalje se predlaže, s obzirom da su većina članova Savjeta mladih Općine
Tisno studenti, da u povjerenstvo koje bude odlučivalo o tim stipendijama, bude uključen barem jedan
predstavnik iz Savjeta mladih, a navedeno je bodovanje koje se mijenja ovisno o prosjeku po smjeru.
Također je predložena i jedna promjena za studente koji imaju poseban socijalni status, za djecu koji
imaju samo jednog roditelja, čime bi dodatni iznos tih bodova iznosio 25. Predlaže se promjena da se
prilikom rangiranja u koliko dođe do izjednačenja pojedinih studenata uzme težinski prosjek ocjena,
odnosno prosjek iz predmeta koji su vezani za struku. Na kraju je dodao da obzirom da je ulaganje u
studente jako važno za našu zajednicu, isto tako smatraju da ti studenti na neki način trebaju toj istoj
zajednici nešto i vratiti pa je proširen članak 15. kojim se zapravo određuje da ti studenti jednom
godišnje odrade 10 školskih sati u nekoj od općinskih ustanova. U dogovoru sa Savjetom mladih,
stipendistu se dogovori sastanak s čelnikom određene općinske ustanove i u slučaju da se stipendist i
sljedeće godine želi prijaviti za stipendiju, mora prikazati potvrdu ovjerenu od strane čelnika te
općinske ustanove, a Savjet mladih je nudi kao netko tko bi koordinirao taj postupak.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća zahvalio se predlagateljima na izlaganju, te kazao kako je
on kao predsjednik vijeća zaprimio prijedlog od više vijećnika da predloži povjerenstvo koje će u
roku od 21 radni dan napisati ovaj Prijedlog u kompletu jer zaista ima kvaliteta u prijedlogu vijećnice
Obratov, pogotovo što se tiče srednjoškolskog obrazovanja, a i ima jako puno kvalitete i u prijedlogu
Savjeta mladih koji se tiče uglavnom više stručne spreme pa predlaže slijedeće: da se osnuje
povjerenstvo u sastavu Marko Jović, Jelena Obratov, Karlo Klarin, Anđelina Jušić, i Mirjana Pavić,
kao predsjednica povjerenstva koja će biti na raspolaganju za sva organizacijska i druga pitanja
vezana za općinske prostorije u vezi sastanaka, vođenja zapisnika i tako dalje, da u roku od 21 radnog
dana, izradi jedan konkretan prijedlog, a vijeće će se po ovom pitanju sastati onaj dan kad mene
predsjednica ovog povjerenstva obavijesti da je vaš prijedlog spreman. Mirjana Pavić je predsjednica
ovog povjerenstva.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore

studentima i učenicima s područja Općine Tisno u sastavu: Mirjana Pavić,predsjednica, Jelena
Obratov, članica, Marko Jović, član, Karlo Klarin, član i Angelina, Jušić, članica.
Točka 24. Izvještaj udruge Modrave-Murter-Betina
Predsjednik vijeća kazao je kako se ovdje radi o udruzi koju je Općina sufinancirala, nažalost,
jedan dio sredstava su opravdali, a neka sredstva u iznosu od 3.122,00 kn nisu opravdali što je njihov
veliki propust, jer ih naime nisu ni potrošili stoga se predlaže zatražiti povrat novca.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o izvještaju udruge „Modrave Murter- Betina“
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda, stoga je zaključio
19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 20:20 sati.

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

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.

