Zapisnik sa 21. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 16.prosinca 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, Zoran Bokan, Velimir Reškov, Nevijo Bilan, Mario Vodanov i Lovre Crvelin.
Svoj izostanak je opravdao je vijećnik Daniel Crvelin.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov, zamjenik
načelnika općine, Sandra Perina, direktorica Ježinac d.o.o.,
Luka Stegić zamjenik
predsjednika 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, pročelnica Tajništva Općine
Tisno.
Predsjednik vijeća, Petar Jakovčev izvijestio je vijećnike da je zaprimio prijedlog da se
dnevni red dopuni točkom 24. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine
Tisno i točkom 25. prijedlog Odluke o usvajanju prigovora i zahtjeva Petromira i Nedjeljke
Uroda za povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade.
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Prijedlog IV izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija
za 2020.g. i 2021.godinu,
3. Prijedlog IV Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2019.2021.g.
4. Prijedlog III izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2019.godinu,
5. Prijedlog IV izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019.godinu,
6. Prijedlog II izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godine,
7. Prijedlog III Izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2019.godine,
8. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i Projekcija za 2021.g. – 2022.g.
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2020. godinu,
10. Prijedlog Plana razvojnih Programa za razdoblje 2020.g.- 2022.g.
11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno
za 2020.godinu,
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2020.godinu,
14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2020.godinu,

15. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine
Tisno za 2020.godinu,
16. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d.
17. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tisno za
2020.godinu,
19. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima
Općine Tisno „Sportski objekti Općine Tisno“,
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove „Sportski
objekti Općine Tisno“,
21. Prijedlog Odluke o uključenju Općine Tisno u akciju Gradovi i općine – prijatelji
djece,
22. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za
održavanje javne ribarnice u Jezerima,
23. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova,
24. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno
25. prijedlog Odluke o usvajanju prigovora i zahtjeva Petromira i Nedjeljke Uroda za
povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade.
Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednik vijeća je otvorio, aktualni sat.
Aktualni sat
Na početku aktualnog sata prvi se s pitanjem načelniku općine obratio vijećnik Nevio
Bilan, koji je izrazio zadovoljstvo odlukom da se umirovljenicima isplate božićnice, ali
zajedno s novcima u koverti je došla i čestitka na ime načelnika pa ga je zanimalo da li je
načelnik osobno platio te čestitke i drugo pitanje je bilo vezano uz asfaltiranje puteva, koje je
pohvalio, ali i naglasio kako se asfaltiraju putevi prema polju gdje nema nijedne kuće, smatra
da je to uredu jer to je građevinska zona, ali neka se naprave i struja i voda, ali postoje
neasfaltirane ceste u Jezerima uz koje se nalaze kuće koje plaćaju komunalnu naknadu i koje
su platile legalizaciju. Ističe kako ima puno takvih neasfaltiranih cesta u Jezerima, nije
primjerice asfalitrano do Damira Meića, i u blizini načelnika ima jedna ulica koja već odavno
nije asfaltirana, a ljudi uredno sve plaćaju pa bi bilo dobro da se promisli malo o tome.
Istaknuo je da je Ungarova ulica asfaltirana 1968. godine, a mišljenja je da je to najmanja
stavka koja najmanje košta i to bi bilo u redu.
Ivan Klarin, načelnik općine je glede čestitke koja je bila priložena uz božićnicu za
umirovljenike rekao kako shvaća da neke smeta njegovo ime na čestitki, ali da na toj čestitki
ne piše da je on dao novac umirovljenicima već se radi o čestitki za Božić i Novu godinu svim
umirovljenicima, koju je uputio on kao načelnik općine. Nadovezao se kako svatko tko
normalno razmišlja zna da je nemoguće da on osobno plati božićnice već da se one isplaćuju
iz proračuna, a da je i do sad bilo prigovora na čestitke i na primjer na Vjesnik Općine Tisno
koji se šalje stanovnicima Općine, ali takvi ljudi se jednostavno trebaju strpjeti dok je on
načelnik. Dodao je po tom pitanju da u koliko je bilo koga zasmetala ta njegova čestitka da
ju je mogao jednostavno rasparati i baciti u smeće.

Što se tiče pitanja o asfaltiranju, Ivan Klarin je odgovorio kako se nadao da će napokon dobiti
pohvale, s obzirom na njihovo dugogodišnje inzistiranje da se asfaltira ulica Put svetog Roka.
Sada je u Jezerima u planu i asfaltiranje ulice Put Jamina i nisu to zanemarive stavke kako se
navodi već se stavke za asfaltiranje jedne takve ulice koje kreću od 120.000,00 kn do
200.000,00 kn pa i više, ovisno o gabaritima ulice, a što se tiče asfaltiranje ulica općenito da
se asfaltira sve što god se može asfaltirati. Pojasnio je da što se tiče Ulice Put svetog Roka tu
nije stavljena kompletna infrastruktura, nije postavljena vodovodna mreža, u toj se ulici svi
krpaju preko nekakvih bajpasa, te će doći do toga da će ta ulica biti konstantno raskopana, jer
će vjerojatno i pucati cijev i dolaziti će netko novi i nema šanse da novi objekt koji tamo dođe
da dobije spoj na vodu s obzirom da Vodovod i odvodnja d.o.o. odbija spojiti priključak jer
treba kopati za cijev od ulaza mjesta Jezera do te ulice, ali s obzirom da je ta ulica bila
stvarno u groznom stanju, ta se ulica asfaltirala. Istaknuo je kako se svake godine asfaltira po
nekoliko ulica i to što se tiče plana i programa Mjesnih odbora, koliko ih dobijemo, nažalost
ove godine neke nismo ni dobili i što se tiče procjene izvršne vlasti kada se vidi da negdje
stvarno to treba i onoliko koliko se može, stoga će i sljedeće godine biti će asfaltiranja što se
vidi kroz Proračun gdje ta stavka nije zanemariva.
Vijećnik Nevio Bilan prokomentirao je načelnikov odgovor na pitanje o čestitci kako
je načelnik mogao poslati tu čestitku i bez novaca u njoj, jer na ovaj način ta je čestitka s
novcem poslužila kao reklama. Na odgovor o asfaltiranju vijećnik Bilan rekao je kako je on
pohvalio asfaltiranje, ali ponovno naglasio kako se asfaltirala ulica gdje nema kuća i gdje
nitko ne plaća komunalnu naknadu dok u Jezerima ima puno neasfaltiranih ulica gdje ljudi
žive i plaćaju komunalnu naknadu, a ispred kuće im je neasfaltirano, dodoa je kako se
Ungarova ulica asfaltirala zadnji put 1968. godine i mišljenja je kako su stanovnici na primjer
te ulice više zaslužili asfaltiranje od ulice u kojoj nitko ne živi, a naći će se sigurno i netko iz
Tisnog ili iz Betine koji također sve plaća, a ispred kuće mu nije asfaltirano, dok metar
kvadratni asfalta košta 200,00 kn maksimalno.
Sljedeća se s pitanjem javila vijećnica Jelena Obratov, a pitanje je bilo vezano uz
prijedlog izmještanja prometnice kroz Jazinu, obzirom da je planirani trošak 4 milijuna kuna,
te s obzirom da je to prometnica koja bi se trebala prema ugovoru o prodaji zemljišta
realizirati iz općinskog proračuna od strane uplaćenog komunalnog doprinosa za izgradnju
hotelskog kompleksa, zanimalo ju je da li će se ta prometnica graditi prije izgradnje hotela, s
obzirom da se ne zna kada će se taj hotel graditi odnosno kako će se jaz tih 4 milijuna kuna
premostiti s obzirom da se komunalni doprinos uplaćuje nakon izgradnje, a obavezali smo se
iz tih sredstava izgraditi tu prometnicu, odnosno glavno je pitanje što ide prije, prometnica pa
kompleks ako se izgradi ili prvo kompleks pa izmještanje i izgradnja prometnice tj. kako se to
planira izvesti.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećnici jeleni Obratov na ovo pitanje
kazavši kako najprije da što se tiče procjene troškova izgradnje te prometnice da su to
troškovi po procjeni projektanta koji je radio na izradi tog projekta te da je upravo potpisan
ugovor za projektiranje same prometnice, s obzirom da su postojala tri scenarija odnosno
moguća prometna rješenja i zajedno u komunikaciji sa strukom, odnosno osobama koji se
bave projektiranjem cesta i zajedno sa gospodinom Ivanom Kapovićem s kojim se surađuje na
izradi prostornih planova došlo se do ideje koja se predstavila na našoj internet stranici. Stga
su pozvani i pozivamo sve zainteresirane, a vjerojatno će u fazi projektiranja i biti sazvana
javna rasprava, dok se tiče financiranje te ceste, ona će se financirati iz Općinskog proračuna,
nevezano za sredstva uplate komunalnog doprinosa od strane firme Aqua Relaxio, jer to je
jedan od preduvjeta da se to dogodi, odnosno da se ta prometnica izgradi i dobije pravomoćni

akt o gradnji. Dalje objašnjava da, da li će se to dogoditi paralelno i u kojoj fazi, mi svoje
radimo i ta prometnica će spajati jedan dio mjesta koji je sad odsječen, da preciziram ulica
Ante Starčevića i sve te kuće u brdu, moraju funkcionirati na takav način i biti će spojene na
tu prometnicu, kao što ste mogli vidjeti na tom prometnom rješenju, smatramo da će ta
prometnica donijeti ne samo bolju komunikaciju i izmjestit se iz zone što je jedan od, a misli
da to čak nije ni odredba u ugovoru već više naša međusobna komunikacija i ona će se graditi
iz sredstava općinskog Proračuna, a komunalni doprinos kada bude isplaćen će biti iskorišten
tada vjerojatno za nešto drugo, možda i djelomično za tu prometnicu, ali misli da će općina tu
prometnicu napraviti prije ili paralelno graditi, ali svakako će se završiti prije nego investitori
završe svoj kompleks.
Vijećnica Obratov nakon načelnikovog odgovora napomenula je kako komunalni
doprinos ostvaren od gradnje tog kompleksa nije moguće trošiti na nešto drugo ili djelomično
jer jasno u ugovoru stoji da će se sav iznos od komunalnog doprinosa utrošiti na prometnicu i
infrastrukturu tog postojećeg kompleksa i za to ste se obavezali, prema tome ta sredstva koja
je trebala dobiti Općina mi smo se obvezali potrošiti u infrastrukturu budućeg vlasnika hotela.
Drugo pitanje koje je postavila vijećnica Jelena Obratov bilo je vezano za Urbanistički
plan uređenja kojim se vraća unazad upravo radi te prometnice i da se u tom Urbanističkom
planu uređenja jasno trebalo naglasiti ta prometnica i ostalo, pa ju je zanimalo što s onime o
čemu se razgovaralo prije same te trase prometnice, odnosno kako će kad se izmjesti ta
prometnica ljudi koji imaju svoje terene i polja u okolici, jer ta prometnica se prekida puno
ranije i ide u brdo, odnosno pita kako će ljudi dolaziti do svojih posjeda ako se ova
prometnica izmjesti na gornju stranu, a rečeno je da se neće moći prolaziti kroz taj kompleks,
a da će se idejno rješenje kako će ljudi dolaziti na svoje posjede tražiti u hodu, tj. hoće li se i
to morati kroz urbanistički plan uređenja definirati, jer bilo bi logično da svi ti ljudi znaju, na
primjer vlasnik caffe bar Sidro i ostali, kako će moći doći do svojih posjeda, jer ova postojeća
prometnica neće biti u funkciji, pa pita može li se kroz taj urbanistički plan uređenja i tu trasu
urediti kako bi njima omogućili pristup.
Ivan Klarin, načelnik općine na pitanja vijećnice Jelene Obratov odgovorio je da što se tiče
infrastrukture nije točno da su se obvezali financirati infrastrukturu vlasništva investitora na
što je ciljala vijećnica jelena Obratov, dok što se tiče komunalnog doprinosa ta stavka nije
planirana u Proračunu ove godine zato što nismo sigurni da li će se dogoditi i bilo bi vrlo
neozbiljno tako nešto kalkulirati, drži da će ta stavka prema procjeni iznositi će nešto više od
deset milijuna kuna, da precizira 10,4 milijuna kuna prema zahtjevu za građevinsku dozvolu
koji će biti upućen nakon izmjena i dopuna UPU-a, a infrastruktura podrazumijeva
infrastrukturu cijelog mjesta da se dođe do toga. Pojašnjava da pod infrastruktura smatra
poboljšanje elektrifikacije, vodovodne mreže do te zone, pa bolja povezanost s ulicom Ante
Starčevića, odnosno infrastruktura je jako širok pojam nada se da vijećnica nije mislila da
ćemo mi novce utrošiti u financiranje njegovog puta ili rive ili nečeg drugog što će on tamo
raditi. Što se tiče caffe bara Sidro i ostalih vlasnika posjeda, kazao je, a više što se tiče
poljskih puteva, stavio bi se naglasak na poljske puteve i vlasništvo ljudi koji su do sada s tom
prometnicom koristili, a koja se prekida nekih 200 metara možda, koje nije u vlasništvu
investitora, da se apsolutno može probiti bilo koji poljski put ako je to za zadovoljavanje
potreba poljoprivrednika jer je samo prošle godine općina probila 15 poljskih puteva i sad se
trenutno probija jedan u Jezerima i jedan u Tisnom, te oni ne podliježu izmjenama
urbanističkog plana, ako je to stvarno zadovoljavanje potreba poljoprivrednih zemljišta, osim
ako se na radi o zadovoljavanju potreba grube bespravne gradnje koja se događa u Općini, a
to je autokamp Dalmacija, gdje se radi o gruboj devastaciji prostora. Dodao je da je glede te

bespravne gradnje USKOK bio u Općini i da je to prijavljeno i stavljena ploča i da nakon toga
oni ponovno danas to grade, a on će se sada morati malo prebaciti na saborskog zastupnika i
zatražiti informacije, koji to moćnici stoje iza tih poljoprivrednih zemljišta i poljskih puteva
da onako na bespravan način mogu devastirati javni prostor, jer ako je to zadovoljavanje
poljskih puteva u zoni Jazine za pristup poljoprivrednim zemljištima oni će apsolutno biti
mogući i nitko neće ostati bez pristupa, ali ako se radi o nekakvom kampu da sad ne
spominjem sve kampove na tom području, oni neće imati tu mogućnost, jer ističe kako je
dosta bilo gledati devastaciju prostora koja se odvija na našem otoku.
Vijećnica Jelena Obratov na načelnikov odgovor javila se replikom kako je
interesantno da se upravo njih uvijek proziva kako ne vide devastaciju prostora pa je postavila
još jedno pitanje, zašto se nikada nije dobio zapisnik za nadzor, jer u koliko se načelnik ne
sjeća upravo je ona pitala na sjednici vijeća što se dešava na prostoru kampa Dalmacija i ona
upozorila na nepravilnosti, na što je pročelnik tada odgovorio da nema nikakvih saznanja o
tome. Kazala je kako joj je rečeno da će biti dostavljen zapisnik o izvršenom nadzoru na tom
području, za nadzor zna da je bio i rečeno je da je nadzor bio poslan zato što ga je ona tražila,
što je zanimljivo jer kada treba ići kod nekih svojih pristalica se kaže da je ona tražila nadzor,
a kada treba prozivati divlju gradnju i ostalo onda je to radio načelnik, a ona ne progovara o
divljoj gradnji, pa je pitanje zašto nisu dostavljeni ti zapisnici o nadzoru kojeg su i onako oni
poslali. Što se tiče komunalne infrastrukture vijećnica Jelena Obratov rekla je kako će se
potruditi za sljedeći put da svi vijećnici vide iz ugovora odredbu o ulaganju u komunalnu
infrastrukturu odnosno u svrhu izgradnje tog kompleksa i misli kako bi se trebao ponovno
pročitati taj dio gdje piše da će se komunalni doprinos ulagati isključivo u infrastrukturu tog
kompleksa.
Na repliku vijećnice Jelene Obratov, Ivan Klarin, načelnik općine je rekao da što se
tiče njihovih prijava, ako misli na prijave jer ne zna na koje zapisnike je vijećnica mislila,
onda ju vrlo detaljno mogu izvijestit o tome, stoga u koliko žele, mogu se dostaviti sve prijave
koje su spomenuli vezano za kamp Dalmaciji koji je na tom području jedan od gorih
devastatora. Također je kazao da se ne smije zaboraviti da na otoku na kojem živimo već neko
vrijeme pojavila građevinska mafija koja pere novac iz Zagreba, a njegov je apel bio s
obzirom da se stalno upućuje na ministarstvo, te su ministarstvo izvijesti i danas je potpisan
dopis da je građevinska inspekcija došla i zaustavila gradnju na tom kampu odnosno na putu
koje doslovno izgleda kao smetlište te dodaje kako ponovno netko ima hrabrosti, kao da to
ništa ne znači da ponovno tamo zida, pa koristi je priliku da kaže onda da u koliko i vijećnica
Jelena Obratov ima ikakav utjecaj pokuša općinu tu zaštititi, da kaže da se tamo stvarno
događa devastacija prostora, jer ti ljudi će uništiti taj prostor. Nadalje je kazao kako se već pet
godina jaši po Rusima i podnose kaznene prijave i sve se na čistac izvodi, za nešto za što se
mučimo i za što se sad izmješta prometnica, što je notorna glupost ali u redu, ali ako je
njezina stranka na vlasti, a je na vlasti, neka pokuša doći do informacije iz tog ministarstva,
zašto ti moćnici usprkos svemu mogu to raditi.
Nakon odgovora načelnika općine za komentar se javio predsjednik Općinsko vijeća
Općine Tisno, Petar Jakovčev uz komentar kako bi vijećnica Jelena Obratov trebala
organizirati prosvjed i na taj način dati potporu Općini Tisno za borbu protiv bespravne
gradnje.
Vijećnica Jelena Obratov se javila za repliku i rekla kako je ona sve što je mogla
napraviti za Općinu Tisno, a protiv svoje Vlade je ona i napravila, uključujući i sastanak s
ministrom zdravstva na koji je i načelnik bio pozvan ali nije htio doći, zatim, vezano uz
projekt kanalizacije gdje načelnik stalno daje pogrešne informacije, dok se ona i kolega

Bokan pokušali uspostaviti nekakav dijalog i saznali neke stvari koje se dešavaju, a što se tiče
prosvjeda to svakako nije u njezinom stilu, jer ona tako ne postupa iako u demokratskoj
državi svatko ima pravo raditi ono što misli da je najbolje, ona je napravila sve što je mogla
napraviti, dok što se tiče građevinske mafije ona je prva pokrenula na Općinskom vijeću
pitanje vezano uz taj kamp, a na putove koje je naveo načelnik ona definitivno nije mislila već
na putove ispod te ceste gdje ljudi imaju zemljišta, koji nisu putevi do tih kampova jer oni
svoj put imaju na jedan sasvim drugi dio.
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev, glede izlaganja vijećnice Jelene Obratov je kazao
kako je njezino demokratsko pravo da organizira prosvjede i to je legitimno pravo svakog
građanina, kao što ih je svojevremeno organizirao načelnik Općine Tisno, a zvati pravo na
prosvjed glupošću više govori o njoj nego o njemu, stoga ako organizira taj prosvjed on će
biti prvi koji će tamo doći s transparentom i čekati će župana te je moli da u budućnosti ne
govori o demokratskom pravu na prosvjed kao o gluposti.
Vijećnica Jelena Obratov komentirala je kako je sve to krivo shvaćeno.
Aktualni sat nastavio se pitanjem vijećnika Zorana Bokana isto vezano uz kamp
Dalmaciju, kad je on isto na Općinskom vijeću rekao da se nešto u tom kampu čudno dešava
na njegovo pitanje se gledalo s čuđenjem, prema tome ako na to reagiralo, dosta se kasno
reagiralo, te dodao kako se radi i s druge strane odnosno na dijelu gdje je nekad Nato Pavić
imao kuću, uglavnom prema Betini i gdje mjesecima već tuku bageri, pa pita postoje li o tome
kakva saznanja tko to uopće radi tamo i po kojoj dozvoli.
Načelnik Ivan Klarin odgovorio je vijećniku Zoranu Bokanu kazavši da što se tiče tog
dijela su brojne prijave poslane, tu je i Ante Pirija koji to odrađuje prema našem nalogu ili
prijavi građana, a sigurno što može reći je da je prijavljena kuća od Nikole Pavića i to već dva
puta ili više.
Ante Pirija, viši stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo, nadovezao se
odgovorom kako je ta kuća legalizirana.
Ivan Klarin, načelnik općine se na odgovor Ante Pirije nadovezao objasnivši na koji
način je legalizirana ta kuća, kazavši da u Hrvatskoj kad je započela legalizacija pa dok je
trajala, pojedini ljudi su kupovali brojeve i danas trguju s tim brojevima, i onda vi danas ako
ste sad napravili kuću i imate osobu koja u Šibeniku, Zagrebu, Splitu, nebitno, prodaje broj,
osobno je za takvu praksu čuo od osobe koja je navodno kupila takav broj za 500 eura, vi ste
znači kupili prazan papir koji na sebi ima samo jedan broj, i vi onda odnesete na županiju
predati vaš papir jer ti uredi još uvijek prikupljaju dokumentaciju, vi dakle na temelju broja s
tog papira legalizirate objekt odnosno kuću koja se napravila 3 ili 4 godine nakon toga. Nije
mu namjera bila optužiti na nereagiranje ili kašnjenje u reakciji, dapače bar se ovom
Općinskom vijeću, a to će i vrijeme pokazati, za razliku od nekih drugih susjednih općina koji
direktno trguju s tom građevinskom mafijom i dogovaraju se, ova općina je na braniku te
borbe, a ta borba je jadna i bezuspješna, jer sve ono što je prijavljeno išto je bilo i po
novinama sve je to kasnije legalizirano, a zna se da Općina Tisno ne legalizira, a jedino što se
sad može napraviti kada se ponovno pojavljuju takvi likovi, perači love i kada traže da se
uvrste njihove parcele u građevnu zonu, mi možemo odbiti, i to će on odbiti sa
zadovoljstvom, ali nitko ne garantira da će se ponovno pojaviti netko i napraviti isto to i kupiti
broj za 500 eura i na temelju tog broja od prije četiri godine legalizirati objekt koji je danas
napravio. Apelira i na kolegicu i ostale da ako znaju nekoga neka to zaustave, iako je i on
jedno vrijeme bio u saboru kada je bila njegova stranka na vlasti nije imao direktnog utjecaja
na Ministarstvo graditeljstva ali zna da je veliki dio te građevinske mafije povezan upravo s
tom zgradom koja se nalazi na zagrebačkom Črnomerecu i tu nastaju problemi, stoga ovim

putem ne proziva nikog, već traži pomoć Živog zida, Hdz-a, Sdp-a, a on je sam pedeset
pitanja u saboru osobno je uputio vezano uz bespravnu gradnju.
Predsjednik vijeća nadovezao se na načelnika rekavši kako bilo kome tko raspolaže s
nekakvim informacijama za legalizaciju lako je dostupna, nažalost takva je istina i s time se
susrećemo svaki dan, zatim se obratio vijećniku Zoranu Bokanu kazavši kako se u Betini
odvija jedna jako slična situacija koja nema veze s Općinom Tisno i nažalost sve što je
načelnik rekao je živa istina jedan kroz jedan i jako je teško to obuzdati i biti će dima s
građevinskim zonama temeljem ovih legalizacija koje sad prolaze.
Aktualni sat se nastavio pitanjem vijećnika Lovre Crvelina, koji se nastavio na već
spomenutu problematiku koja se tiče bespravne gradnje, kazavši da se načelnik čudi kako to
da se to pojavljuje i ništa se ne rješava, te pojašnjava da se ne rješavaju problemi, zato što je
hrvatsko pravosuđe u banani, a z pravosuđe u banani, zato jer hrvatskom vladaju HDZ i SDP i
pri tome ne misli na lokalnu razinu već na razinu države i njihove šefove koji su ovu državu
doveli u takvo stanje koje nije funkcionalno. Ističe kako institucije ne funkcioniraju zbog te
dvije stranke koje zadnjih skoro trideset godina vladaju ovom zemljom i uvijek isti sustav bez
obzira na stranku, ne rješava se ništa te tvrdi da jedini način kako se mogu rješavati problemi
u današnjem sustavu kada nemamo pravnu državu, možda ne prosvjedom na Kapeli, je da
svaki dan stanete pred kameru i kažete evo ovu su mafijaši, kažete lijepo njihova imena i tako
svaki dan.
Drugo pitanje vijećnik Lovre Crvelin postavio je u vezi prometnice koja će se spajati
na ulicu Ante Starčevića i koja bi onda trebala biti jedna zaokružena cjelina pa je iskoristi
priliku da pita zašto se ta ulica Ante Starčevića nije do sada nikada u cijelosti asfaltirala.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Lovri Crvelinu kako se ta ulica u
puno navrata asfaltirala, a dio koji nije asfaltiran nije iz razloga što nije u vlasništvu Općine
Tisno i zato što je njegov bivši kolega u toj ulici prošao ljudima preko zemljišta pa je kasnije
onda na naplatu došlo oko dva milijuna kuna u ovrhama i onda još dva i onda će to biti naše, u
toj ulici se mora upisati vlasništvo, a samo je jedan čovjek iz Splita poklonio jedan dio
zemljišta, a ostali su nas ovršili i to je istina.
Sljedeće pitanje načelniku općine također je uputio vijećnik Lovre Crvelin, a pitanje je
bilo vezano također uz novu prometnicu, obzirom da bi se ta nova cesta trebala grditi prije ili
paralelno s gradnjom hotela, iako se ne zna kada će se hotel graditi, pa ako ima i tu
informaciju moli da je podijeli s nama, barem okvirno i hoće li se oko Jazine dok se hotel ne
izgradi moći normalo proći.
Ivan Klarin, načelnik općine je na ovo pitanje odgovorio kako će sve prometnice biti
prohodne dok se to ne počne raditi, dakle nema govora o nekakvom zatvaranju, a na kraju
krajeva to se treba i vlasnički riješiti tu cestu, ako o njoj pričamo te nije u interesu nikome da
tu cestu zatvorimo i investitoru damo, a on ne počne graditi hotel jer to se neće dogoditi.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja stoga je predsjednik vijeća zaključio aktualni sat te
prešlo na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest)
glasova „za“ i 1 (jedan) „suzdržan“ glas usvojili

ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. -7. Prijedlog IV izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i
Projekcija za 2020.g. i 2021.godinu, prijedlog IV Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa
Općine Tisno 2019.-2021.g., prijedlog III izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019.godinu, prijedlog IV izmjena i dopuna Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2019.godinu, prijedlog II izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za
2019.godine, prijedlog III Izmjena i dopuna Program javnih potreba u športu za 2019.godine,
Uvodno obrazloženje dala je Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i
javne prihode, koje je kazala da je proračun manji za jedno 20 milijuna kuna odnosno iznosi
31.053.000,00 kuna te kazala kako je iz proračuna ispao Prezentacijski centar u Betini sa
9.900.000,00 kuna koji se prebacuje u slijedeću godinu te Istočna Gomilica za koju se
situacija neće dobiti do kraja godine te dječji vrtić koji se izvodi i za koji se u ovoj godini
očekuje jedna situacija. Pojasnila je kako je građevinska situacija za vrtić došla nakon što su
materijali za vijeće već bili poslani, a situacija je došla u malo višem iznosu nego što je
prvotno navedeno u prijedlogu rebalansa proračuna stoga u ime načelnika općine predlaže
podizanje stavke izgradnja DV Jezera u odnosu na predloženo za 100.000,00 kuna, a na uštrb
prihoda koji se nalaze u okviru financijskog odjela iz izvora opći prihodi i primitci gdje se
ima nešto „lufta“ i ta će se stavka podići za 100.000,00 kuna jer se očekivala situacija od oko
milijun kuna, a došla je u iznosu od 1.100.000,00 kuna. Dalje je dodala da je rebalans
usklađen s rebalansima proračunskih korisnika.
Vijećnika Zorana Bokana zanimalo je iznos stavke za uređenje obale Petra Krešimira
IV jer tamo ništa nije rađeno na što je Ivan Klarin, odgovorio da je I fazu tog projekta radila
tvrtka iz Osijeka Ravlićtrans, a obzirom na nedostatke nije htio prihvatiti okončanu situaciju
iako je tada već bilo 70-80% plaćeno preko situacija, jer naime dolazilo je do zadržavanja
vode te je bilo nekog spornog nasipavanja kojeg je ovjerio nadzorni inženjer, a radilo se na
privatnom zemljištu, stoga je podigao tužbu na Trgovačkom sudu u Zadru gdje se vodio spor
te je dio tužbenog zahtjeva usvojen, što se tiče grešaka i nasipavanja, a dio se platio prema
presudi i od tuda taj iznos.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo povećanje stavke održavanja javnih površina za
100% gdje se povećava sa oko 600.000,00 kuna na oko 1.200.00,00 kuna odnosno što
uzrokuje taj rebalans tih sredstava.
Daniela Bilan je pojasnila da se radi o zahvatima koji su se radili poslije sezone, kao
što su popločavanja uređenja, asfaltiranja javnih površina.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimala nadalje smanjenje naknade za rad članova vijeća
i stručnih tijela za 40.000,00 kuna.
Daniela Bilan je pojasnila da to u ispisu izgleda kao smanjenje a radi se o 40.000,00
kuna iznosu koji je bio predviđen za izbore za vijeća za mjesne odbore, koji nisu provedeni,
dok iznos od 100.000,00 kuna za vijećničke naknade ostaje.
Vijećnika Nevija Bilana zanimala je stavka 80.000,00 kuna za uređenje tematskog
parka, tj. na što se to odnosi, na što je načelnik općine odgovorio da se radi o situaciji za
tribine iz siječnja koja je prenesena iz prošle godine.

Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje prijedlog IV izmjena i dopuna proračuna Općine
Tisno za 2019.godine i Projekcija za 2020.g. i 2021.g. sa predloženim amandmanom, a
vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
IV izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i
Projekcija za 2020.g. i 2021.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
IV Izmjene i dopune
Plana razvojnih programa Općine Tisno 2019.-2021.g.,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
III izmjene i dopuna
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova usvojili
IV izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržanih“ glasova usvojili
II izmjene i dopune
Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godine
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 4 (četiri)
„suzdržanih“ glasova usvojili
III Izmjene i dopune
Program javnih potreba u športu za 2019.godine
Točke 8. -13. Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i Projekcija za 2021.g. –
2022.g., prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2020. godinu, prijedlog
Plana razvojnih Programa za razdoblje 2020.g.- 2022.g., prijedlog Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2020.godinu, prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Tisno za 2020.godinu, prijedlog Programa socijalnih
potreba Općine Tisno za 2020.godinu,
Daniela Bilan je pojasnila da su najvažniji projekti nastavak izgradnje dječjeg vrtića,
III faza gradnje trga u Betini, uređenje šetnice Istočna Gomilica, projektna dokumentacija
plaže Jazina, prihodi su se zadržali iz prethodne godine, jedino je povećan prihod porezu na

dohodak, vezano za izmjenu poreza na dohodak gdje su vlasnici apartmana i soba plaćali
prema mjestu boravka, a sada se plaća prema mjestu adrese objekta, dok su ostali prihodi na
istom nivo od prethodne godine, proračunski korisnici su u granicama iz prošle godine dok je
vrtić nešto malo ambiciozniji s obzirom da vrtić ima složeniju situaciju u odnosnu na naše
druge korisnike obzirom da se predviđa osnivanje novih pedagoških grupa i nova
zapošljavanja, te će se s njima kroz siječanj još jednom sve proći.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimala stavka za projektnu dokumentaciju uređenje
plaže Jazina II iz sredstava kapitalne pomoći tj. što to točno znači jer u najavi nije mogla
pronaći niti jedan natječaj koji bi se odnosio na financiranje projektne dokumentacije za
uređenje plaža, stoga joj nije jasno iz kojih kapitalnih pomoći će se to financirati. Nadalje,
zanimaju je cifre za gradnje vrtića u Jezerima jer kada se sjeti načelnikovih medijskih najava
da vrtić iznosi 6.600.000, 00 bez pdv-a, plus opremanje 400.000,00 kuna bez pdv-a, proizlazi
da vrtić košta 8.500.000,00 kuna, a kada se to usporedi s tišnjanskim koji je koštao
5.500.000,00 kuna proizlazi da se za cijenu Jezerskog vrtića mogla sagraditi dva vrtića, stoga
traži da joj se objasne te oscilacije u cijeni.
Ivan Klarin, načelnik općine, je pojasnio da što se tiče plaže Jazina konzultanti su
izvijestili da se očekuje natječaj za projektnu dokumentaciju za turističku infrastrukturu koja
se očekuje u 4. mjesecu, što ne znači da će se uspjeti iako se do sada dosta uspješno rješavalo
sve što se apliciralo, dok za samu stavku se slaže da je malo napuhana, iz razloga što se do
sada prikupilo od ponuda to se kreće negdje oko 600.000,00 kuna jer u tom projektu ide i
cesta koja je sada jedina. Što se tiče cijene vrtića tišnjanski se gradio 2014.godine, a jezerski
se gradi sada te su se cijene povećale 3-4 puta, dao je primjer šetnice Banj koja je kompletno
koštala 3,2 milijuna kuna prije pet godina, a kada se raspisivao javni natječaj za Gomilicu
onda je cijena bila identična u javnoj nabavi, te je pitao izvođača radova Sarađena d.o.o.
koliko bi sada 2020.godine došla ta šetnica, na što je on odgovorio da bi to danas koštalo
negdje ispod 10 milijuna kuna. Dodao je da je cijena od 6,2 milijuna kuna projektirana 2016.
godine, a u ovom periodu je cijena nekoliko puta porasla i to je problem gotovo svih koji su
aplicirali odnosno našli su se u problemu da svi siromašnije općine i gradovi ili nisu otvorili
gradilišta, ili raspisali javnu nabavu jer nemaju razliku za pokriti iz proračuna.
Vijećnica Jelena Obratov je sugerirala načelniku da kada daje izjave u medijima da ne
navodi da se 80% pokriva iz europskih sredstava kad je očito da će Općina morati sigurno
40% pokriti iz svog proračuna.
Vijećnica Jelena Obratov je sugerirala glede programa socijalnih potreba da se Merici
Rezdeušek popravi par dasaka ili kupa na krovu jer joj je usred nevremena joj je to oštećeno, i
prokišnjava joj kuća, a žena je bez obije noge, pa da Općina pokuša pribaviti ponudu za
popravak krova te da vijećnici na vijeću odrede svoj dio kao što su izglasali Borisu Obratovu.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da svakako da se može uputiti jedna zahtjev koji
može ići na vijeće koje će to odobriti da se može popraviti, te dodao da gospođa već prima
naknadu od Općine te svakako smatra da o tome treba odlučiti Općinsko vijeće, jer se radi o
ulaganju u tuđu imovinu, jer primjerice kada se Katarini Ikić uredio stan jer je žena s djetetom
ostala na ulici netko je protiv njega podigao kaznenu prijavu.
Vijećnik Mario Vodanov je upitao vezano za uređenje sportskog parka u Dubravi u
vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, stoga ga zanima na što taj iznos ide da li na dokumentaciji
ili na radove, kao i stavka uređenja dvorišta ispred crkve u Dubravi.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je se radi o zahtjevu MO Dubrava kod
Tisna da se uredi dvorište odnosno da se poploča i napravi zid, a što se tiče sportskog parka
odgovorio je da se radi samo o radovima jer je dokumentacije već plaćena, a ovih se dana

očekuje geodet koji je trebao ocrtati kvote budućeg gradilišta te bi trebalo započeti izvođenje
radova, a u I fazi ide nogometno igralište, dječje igralište te uređenje zgrade koju sada koristi
mjesni odbor.
Vijećnik Mario Vodanov je upitao da li je dvorište na Općini li Župi, da ne bi župnik
to kasnije skinuo, na što je Ivan Klarin odgovorio da on to može jedino prodati Općini te
dodao da je uređenje tog dvorišta prijedlog Mjesnog odbora iako je tu ranije bilo nekih
nesuglasica s župnikom, stoga se nada da će članovi mjesnog odbora to riješiti da to bude u
redu što je svima u interesu.
Vijećnik Zoran Bokan upitao je u vezi privezišta u Betini odnosno pontona, odnosno
što je tu točno zamišljeno i da li trebaju dozvole za to i da li predviđena cijena zadovoljava
sve to.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da cijena zadovoljava dio projektne
dokumentacije odnosno cijelu projektnu dokumentaciju i za sigurno i jedan veći dio izvođenja
radova, te dodao kako je Županijskoj lučkoj upravi poslan poziv na sastanak prije nekog
vremena, kojima je inače poznata ova situacija, stoga je ove godine odlučeno da se stavi prvih
milijun kuna u proračun, a da li će to pokriti kompletan iznos radova te zaštitu od vjetra, još
će se razmotriti koliko će se uključiti Županijska lučka uprava, ali tvrdi da će se lučka uprava
uključiti sigurno samo ne može definirati u kojim točno parametrima, te doda kakao se
najprije ide na projektnu dokumentaciju na koju će se potrošiti određeni broj sredstava, te
ističe kako bi na rebalansu u 6. mjesecu trebali biti pametniji što se tiče neke cifre.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća prisjetio se kako se to prošlih godina stavilo u
prostorni plan Općine Tisno, gdje je on pozicioniran u svojoj dužni od 50 m, a da li će biti
dvodijelni ili jednodijelni to ovisi o struci.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da će sve ovisiti o mogućnostima i ako za to
bude trebalo 3.000.000,00 kuna onda će se raditi u dvije godine.
Vijećnik Zoran Bokan je upitao da ako se radi o plutajućem objektu, da li treba
građevinska dozvola na što je Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio da treba građevinska
dozvola.
Ivica Pirjak, je dodao da je ponton predviđen u tekstualnom dijelu prostornog plana u
vidu zaštite luke od udara vjetra.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 3
(tri) „suzdržana“ glasa i 2 (dva) glasa „protiv“ usvojili
Proračun
Općine Tisno za 2020.godinu i Projekcija za 2021.g. – 2022.g.,
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 1
(jedan) „suzdržan“ glas i 4 (četiri) glasa „protiv“ usvojili
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2020. godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 4
(četiri) „suzdržana“ glasa i 1 (jedan) glas „protiv“ usvojili

Plana
razvojnih Programa za razdoblje 2020.g.- 2022.g.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
Program
građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
Program
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2020.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“
i 1 (jedan) „suzdržan“ glas usvojili
Program
socijalnih potreba Općine Tisno za 2020.godinu,
Točka 14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.godinu,
Ivica Pirjak, je uvodno obrazložio da se radi o programu koji je donosi za svaku
godinu za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih područja Općine Tisno što se
referira na izmjenu dokumenta prostornog uređenja, dok za uređenje javnih površina i
nerazvrstanih cesta za koju stavku ove godine nije predviđen iznos već je prebačen na izradu
dokumenata prostornog uređenja.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 10 (deset) glasova „za“ i 2 (dva)
„suzdržana“ glasa usvojili
Program
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2020.godinu
Točka 15. Prijedlog Plana rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području
Općine Tisno za 2020.godinu,
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se radi o planu koji se donosi za narednu
godinu, te on ne mora biti realiziran u 100% udjelu. Dodao je kako u planu nema Betine jer iz
Betine nisu došli prijedlozi, a Betine je većim djelom riješena barem što se tiče glavnih
vodova. Plan se ne odnosi na pojedinačne zahtjeve za priključak da bi netko dobio
građevinsku dozvolu, kojih kroz godinu ima desetak.

Vijećnik Zoran Bokan je napomenuo kako će se kroz izvedbu kanalizacije kompletni
vodovod kroz Betinu mijenjati.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
Plan
rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2020.godinu,
Točka 16. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d.
Ivan Klarin načelnik općine je objasnio da se radi o zaduženju po minusu na računu, a
ne o čistom kreditu, koji se odnosi na vrtić u Jezerima za koji je dobivena jedna situacija na
1.200.000,00 kuna dok se prvi novci od Europskih fondova mogu očekivati u ožujku ili
travnju 2020.godine. Pojasnio je tablicu agencije za plaćanja u poljoprivredi da se prva rata
plaća najkasnije 12 mjeseci od odluke, a okončana 24 mjeseca od oduke, odnosno u 2 godine
Agencija iz europskih fondova plaća vrtić od 8,2 milijuna kuna. Nadalje je pojasnio da je
nemoguće da izvođač čeka tolike rokove od strane Agencije, a s druge strane nemoguće je da
to Općina plati iz svog proračuna, a da ne zaljulja svoju likvidnost, odnosno mogla bi ali bi
svi programi poput socijalnog, komunalnog i dr. bili dovedeni u pitanje, također smatra rok za
plaćanje od 120 dana od predaje situacije malo apsurdnim obzirom da je po ugovoru Općina
dužna platiti situaciju u roku od 30 dana te smatra kako je mjera 7.4.4.2. za vrtiće dosta
nepovoljna. Referirao se na navode vijećnice Jelene Obratov kazavši da je istina da je u startu
govorio da je će financiranje biti 80%:20% ali dok se ne provede postupak javne nabave ne
može se točno znati omjer koji sada iznosi oko 63% koje će sufinancirati Europska Unija, te
dodao da su rokovi plaćanja ubitačni. Stoga ističe kako će zaprimljenu situaciju za radove na
vrtiću u Jezerima platiti kreditom do isplate sredstava iz EU fondova koji bi trebali biti
uplaćeni 120-ti dan što je negdje u trećem ili četvrtom mjesecu.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da joj je jednostavno tužno da Općina koju su
jutros nazivali najbogatijom i koja je dobila 30 milijuna kuna od prodaje zemljišta i za koju se
do prije od prilike godinu dana govorilo da ima oročena sredstva na računima, pa da ne može
prebroditi jaz od milijun kuna dok ne sjednu sredstva iz EU fondova pa pita načelniče „ Di su
pare?“.
Ivan Klarin, načelnik općine je označio komentar vijećnice Jelene Obratov kao
provokativan, te kazao kako su dana sredstva za obilaznicu gdje čuvamo navedena sredstva i
gdje se obavezalo ta sredstva utrošiti, a na kraju krajeva i za plažu Jazina, a za vrtić je
pojasnio da to nije iznos do milijun kuna, nego ako je zadnja rata 24 mjeseca od potpisivanja
odluke onda je to kompletan iznos od 8 i nešto milijuna kuna što znači da bi Općina trebala
financirati cjelokupni iznos vrtića ili plaćati u fazama, a izvođač bi čekao.
Vijećnica Jelena Obratov je replicirala da u svemu tome što je načelnik rekao da
proizlazi da problem predstavlja milijun kuna koja će se sredstva ionako dobiti u travnju te da
se sada tu pričaju bajke.
Vijećnik Lovre Crvelin je upitao zašto se novci od prodaje zemljišta nisu mogli bolje
rasporediti nego su utrošeni da bi narod izabrao ponovno Klarina na vlast i sad se nema
milijun kuna za platiti, a zanima ga koliko će se dati banci odnosno kolika je kamata.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da to ovisi o tome kada se novac vrati
banci, te dodao da će ostatak novca od prodaje zemljišta potrošiti prije izbora na kampanju, i

da mu je još jedno takov zemljište odmah bi ga prodao, ali anemični ne dade Općini Tisno
ništa, niti Tim 1, stoga zašto on ne bi u Dubravi napravio trg ili Betini lukobran.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) glasova „protiv“ usvojili
Odluke
o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d.
Točka 17. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
Uvodnu riječ je dala Sandra Perina, direktorica Ježinac d.o.o., koja je kazala da
sukladno uputama koji su dobiveni od Ministarstva zaštite okoliša kao i novoj Uredbi izrađen
je ovaj prijedlog odluke,
Vijećnica Jelena Obratov se složila da je odluka određena tako kako je određeno od
strane ministarstva, Vlade i sl. te dodala da iako se radi o odlukama odnesenim od strane
njezine Vlade, ona se s njom definitivno ne slaže, ujedno ja zanima kategorija kampa od
2.000,00 kuna.
Sandra Perina je odgovorila da će se ta potkategorija na ovom vijeću temeljem
prijedloga načelnika mijenjati na 900,00 kuna dok će se potkategorija VII. mijenjati na
7.500,00 kuna te pojasnila da će kampovi u domaćinstvu plaćati kao iznajmljivači te oni ne
mogu biti u kategoriji kampovi odnosno svi mali kampovi će biti u kategoriji iznajmljivači tj.
radi se o kamovima koji imaju rješenje o iznajmljivanju kao kampovi u domaćinstvu, također
je dodala da su same kategorije zadane, a smatra i da sigurno kao ovakve neće potrajati nego
će se mijenjati.
Sandra Perina je u ime ovdje prisutnog načelnika općine predložila izmjenu i dopunu
prijedlog odluke na način da se u članku 53. st. 2. dodaje se „bez pdv-a“, u čl. 53. st. 2. točka
2. potkategorija VI mijenja se iznos sa 2.000,00 kuna na 900,00 kuna, a u potkategorija VII
se mijenja se iznos sa 7.000,00 kuna na 7.500,00 kuna te se u čl. 69. mijenja na način da glasi
„Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim članka 53. koji stupa na snagu
01.ožujka 2019.godine.
Vijećnik Nevijo Bilan je upitao glede bagera koji ima Ježinac d.o.o. za kojega je rekao
da ga ne koristi građanima već privatnicima, što je njemu nerazumljivo.
Ivan Klarin je odgovorio da on više jednostavno ne može slušati takve optužbe i
kakvim se tu bagerima u privatne svrhe.
Nakon burne rasprave Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je rekao da svi ovdje
okupljeni moraju znati da kada netko ovdje izjavi da se neki bager koristio u privatne svrhe i
to nosiocu izvršne vlasti da taj isti sutra na sudu može odgovarati za klevetu.
Vijećnik Nevijo Bilan je pojasnio da se bager Ježinca d.o.o. koristi za privatnika koji
to naruči i plati, a s druge strane javne ulice i putovi su u kompletnom neredu, a radi se o
bagerima koje smo mi kupili, a sada rade za drugoga te da se kupljena drobilica korist da se
ljudi riješe bio otpada iz svog dvora.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je pojasnio da je Ježinac d.o.o. poduzeće koje
funkcionira na tržištu i radi za svoj novac i s ovom Općinom ima samo neke odnose, a

njihovo je pravo da iznajme taj bager i da zarade na njemu te naglasio da to nisu općinski
bageri već bageri komunalnog poduzeća koje posluje u komercijalnim uvjetima.
Vijećnik Lovre Crvelin je predložio nabavku stroja za odvajanje otpada tvrtke Tehniks
koji bi se stavio u reciklažno dvorište i imali bi veliki postotak odvojenog otpada.
Sandra Perina je kazala da je Ježinac d.o.o. trgovačko društvo koje živi onako kako
posluje, te kada Općina nema potrebe za bagerom Ježinac d.o.o. doslovno sam sebi traži
posao da bi bager radio, dok što se tiče sječkalice ona je došla u Ježinac d.o.o. prije jedno
mjesec dana i ljudi stvarno pohvalno reagiraju kada je vide, te dodala da što se tiče bio otpada
Ježinac je u svoj plan javne nabave stavio kompostere te će ih dati ljudima koji su se izjasnili
da ih žele, također u planu javne nabave je traka za sortiranje.
Ivan Klarin, načelnik općine se ispričao ako je nekoga tijekom ove rasprave uvrijedio,
ali konstantno čuje na vijeću klevetničke izjave, kao što su da bager radi za privatne svrhe ili
da je uzeo proviziju za stabla koja je popilao na Gomilici, stoga moli radi mira na ovom
vijeću da ako netko ima nekakve sumnje da podnese prijavu nadležnim organima. Jer on
ovakve stvari trpjeti više neće, ne samo zbog sebe već i zbog svojih suradnika te dodao kako
je on protiv nekih ljudi koji ovdje sjede podnio tužbu radi klevete radi toga da na čistac istjera
neke stvari.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje predloženu odluku s amandmanom općinskog
načelnika, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ 3 (tri) „suzdržana“ glasa i 1 (jednim)
„glasom“ protiv usvojili
Odluke
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada
Točka 18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2020.godinu,
Marijana Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno je kratko pojasnila da je donesen
novi Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma kojim je
između ostalog određen donji minimum za financiranje političkih stranaka koje participiraju u
predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave, prema broju stanovnika, prema kojem je
izračunat iznos koji će se isplatiti političkim strankama u 2020.godini sukladno broju mjesta
ostvarenih u Općinskom vijeću Općine Tisno.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i
1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili
Odluku
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2020.godinu,
Točka 19. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima
Općine Tisno „Sportski objekti Općine Tisno“,

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kako se radi o novoj ustanovi za koju je on dosta
dugo dvojio da li je osnovati ili ne osnovati međutim, u protekloj godini je sportskih sadržaja
naraslo u Općini Tisno maksimalno. Pojasnio je kao je na početku bilo samo malonogometno
igralište u Jezerima nakon čega je izgrađena sportska dvorana, zatim je otvoren veliki sportski
park u Jezerima, napravilo se malonogometno igralište te školsko igralište Betini, a planira se
gradnja i malog sportskog centra u Dubravi kod Tisna. Dodao je da se na tim igralištima
organiziraju brojna događanja koja je kroz proračun dosta teško popratiti, a dešava se da sa
svim tim sportskim objektima ne upravlja kako bog zapovijeda odnosno izuzev sportske
dvorane uopće nema dojma da Općina u svakom trenutku zna tko to koristi, a kamo li prihode
ili rashode od istog kao i održavanje tih objekata. Dalje je kazao kako općina ima nekoliko
ustanova i kako je to puno bolje kontrolirati kroz njihova izvješća i plan rada pa predlaže da
se na isti takav način upravlja sportskim objektima. Smatra da osnivanjem ustanove neće doći
do povećanja broja djelatnika, dok će se za ravnatelja raspisati natječaj, a do raspisivanja
natječaja sadašnji djelatnik Igor Stegić imenuje se privremenim ravnateljem, ističe kako je
glavna namjera je da se svi ti objekti stave pod jednu kapu da se prati financiranje i plan rada
što će olakšati rad Općini, a i općinskim vijećnicima da mogu predlagati ili upozoravati ako
nešto nije u redu.
Vijećnik Lovre Crvelin je upito da li će biti povećani operativni troškovi zbog toga.
Ivan Klarin je odgovorio da što se tiče ulaganja u sport i sportsku infrastrukturu
povećane troškove imamo iz godine u godinu.
Lovru Crvelina je dalje zanimalo hoće li se povećati broj zaposlenika na što je Ivan
Klarin odgovorio da za sada imamo Igora Stegića koji može biti ravnatelj ili netko umjesto
njega što znači da neće doći do dvoje djelatnika, te dodao da je ljeti u Jezerima radio dečko u
Tematskom parku, što se do sada nije vidjelo, a kada bude ustanova to će se vidjeti kao što će
se u konačnici vidjeti koji je to prihod jedne sportske dvorane.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako su dvorane lako kontrolive, ali
postoje javni prostori uređeni od Općine Tisno npr. u Betini gdje ih je dva, pa da primjerice
jedna ustanova osim djece koja se tamo rekreiraju, drugima koji dolaze sa strane može
naplatiti i neke ulaznice jer puno je puta vidio da dolaze i koriste to igralište turisti i ljudi od
svagdje, a ne čini mu se da bi on mogao npr. u Austriji korisistiti neki teren bez da koga pita i
da plati naknadu stoga smatra da to treba naplatiti i olakšati ustanovi poslovanje. Stoga kaže
da zašto ne bi ljeti na igralištu imali jednoga studenta koji će upitati dobra večer gospodo,
koliko vas ima, pa naplatiti recimo 300,00 kuna. Istaknuo je da se slaže s idejom da se osnuje
nova ustanova, ali i s time da ta ustanova u buduće može zaraditi neku kunu što će sigurno
pripomoći pokriću troškova održavanja trave, tribina, krova i dr.
Ivan Klarin je rekao kako ti objekti imaju svoje troškove primjerice da je 40-50 tisuća
kuna bila samo nabavka lož ulja za grijanje u sportskoj dvorani, a u te objekte je u proteklih
godina Općina uložila preko 10 milijun kuna ne računajući sportsku dvoranu, odnosno kaže
da imamo nešto što generira trošak, ali generira i nešto pozitivno u Općini, a to je da se sve
više mladih bavi sportom i da imamo sve uspješnije klubove. Složio se s predsjednikom vijeća
da i on vidi ljude primjerice iz Murtera koji sa svojim gostima igraju cijele noći na igralištu u
Betini, a to je trošak reflektora, struje, održavanja.
Marijana Pavić je kratko još dodala da je ova odluka kao i sve odluke o osnivanju
ustanove podliježe dobivanju suglasnosti od strane nadležnog ministarstva odnosno ovdje
Središnjeg državnog ureda za sport, za kojeg će se vidjeti hoće li prihvatiti sve prijedloge i
želje Općine Tisno ili će odluku trebati mijenjati i dopunjavati što će se ako bude potrebno
odraditi na slijedećem Općinskom vijeću.

Vijećnicu Jelena Obratov, je zanimalo da ako ne bude novih zapošljavanja kako će se
ti objekti čistiti, održavati i popravljati ako više nisu pod Općinom, na što je Ivan Klarin
načelnik općine odgovorio da što se tiče samog čišćenja dalo bi se razgovarati da li je
potrebna jedna osoba dok što se tiče kućnog majstora tu smatra da nema pretjerane potrebe jer
se to pokriva preko Ježinca d.o.o. dok što se tiče čistača još mora prelomiti i vidi s
direktoricom Ježinca d.o.o. da li je moguća kakva reorganizacija službenika.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ usvojili
Odluku
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno
„Sportski objekti Općine Tisno“,
Točka 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove „Sportski
objekti Općine Tisno“,
Predsjednik vijeća konstatirao je da je o ovoj točki dnevnog reda već sve rečeno tijekom
prethodne točke, stoga je stavio na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5 (pet)
„suzdržanih“ usvojili
Rješenje
o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove „Sportski objekti Općine Tisno“,
Točka 21. Prijedlog Odluke o uključenju Općine Tisno u akciju Gradovi i općine – prijatelji
djece,
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da se radi o inicijativi koju je prihvatilo već
veći broj jedinica lokalne samouprave, radi se o kvalitetnijem uključivanju djece i mladih
kroz razne institucije i ustanove, a radi se o prvoj odluci u nizu aktivnosti koje je trebalo
odraditi da bi se stekao taj naziv, sve prema inicijativi dviju ravnateljica, vrtića i knjižnice.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su jednoglasno
Odluke
o uključenju Općine Tisno u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece,
Točka 22. i 23. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za
održavanje javne ribarnice u Jezerima, prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva
za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Ivica Pirjak, je pojasnio da u obrazloženju jedne i druge odluke stoji da u koliko se
želi osigurati neprekidno obavljanje djelatnosti koncesije za komunalne usluge, davatelj
koncesije može najmanje 12 mjeseci prije isteka roka trajanja koncesije pokrenuti novi
postupak davanja koncesije za istu djelatnost obzirom da iste vrijedi do 12. siječnja
2021.godine, stoga je potrebno formirati povjerenstvo, a ministarstvo financija se očitovalo da
nema namjeru svog člana postaviti u povjerenstvo.

Načelnik općine je predložio da članovi povjerenstva budu Petar Jakovčev, Velimir
Reškov i Silvijo Tomas.
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“, 1
(jednim) „suzdržanim“ glasom i 3 (tri) glasa „protiv usvojili
Odluku
o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za održavanje
javne ribarnice u Jezerima
Predsjednik vijeća stavio je na glasanje, a vijećnici su sa 9 (devet) glasova „za“ i 3 (tri ) glasa
„protiv“ usvojili
Odluku
o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova
Točka 24. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno
Daniela Bilan, je uvodno obrazložila da je zaprimila uputu, ministarstva financija i to
ne samo Općina Tisno već i velika većina jedinica lokalne samouprave, u kojoj se navodi da
što čini poreznu osnovicu i koji je način obračuna plaćanja, tko je oslobođen plaćanja poreza,
koja su dokazna sredstva koja poreznom tijelu mogu poslužiti kao dokaz pri utvrđivanju
poreza, nije u djelokrugu jedinice lokalne samouprave, nego je propisano propisima više
snage odnosno Zakonom o lokalnim porezima. Pojasnila je kao se u općinskoj odluci o
porezima kod poreza kuća za odmor, navode dokazi kojima se dokazivalo stalno stanovanje,
što sukladno uputi ne smije tako stajati, također prema uputi ne smije stajati članak prema
kojem je načelnik mogao osloboditi od plaćanja poreza na javne površine u nekim
slučajevima, stoga se prema navedenom mijenja odluka o porezima Općine Tisno.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao kao sada ovu stvar treba ogoliti, pa pojašnjava
kako neki „mačak“ koji radi u ministarstvu, blizu oltara, ima vikendicu, pa ne želi plaćati
poreze, dosjetio se i tražio da se to izmjeni pa da općine i gradovi to više nemaju ovlasti
naplaćivati i tražiti od njih dokaze, pa je tako donesena uputa koja se odnosi na sve općine i
gradove, te dodao kako je tragično što se tako radi i za smeće i za komunalni doprinos i sve
ostalo. Kazao je dalje da netko tu kod nas stanuje mjesec dana godišnje u vikendici, a tvrdi da
je stalni stanovnik i ne daj bože da ga općina može pitati da dostavi dokaz o tome. Kada bi
općina prihvatila ovakvu odluku onda bi komotno mogli otpisati hrpu vikendaša, fiktivno
prijavljenih u Općini Tisno, koji ne bi plaćali porez na kuće za odmor, stog sada Općina mora
pronalaziti modalitete da zaštitimo sebe da ne izgubimo taj prihod i nitko nam ne garantira da
za mjesec ili dva ta odluka ponovno neće pasti.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
Odluku
o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno

Točka 25. prijedlog Odluke o usvajanju prigovora i zahtjeva Petromira i Nadjeljke Uroda za
povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade
Ivica Pirjak je pojasnio da se radi o obitelji Uroda koji su se obratili Općini da im je
komunalna naknada od 2018.godine obračunata u duplom iznosu jer je mama od g. Petromira
plaćala za 90 m2, a g. Petromir ujedno za cijelu kuću stog se traži da se taj preplaćeni iznos
akumulira za daljnje račune.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
Odluku
o usvajanju prigovora i zahtjeva Petromira i Nadjeljke Uroda za povrat pretplaćenog iznosa
komunalne naknade
Predsjednik vijeća je utvrdio da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda, stoga je
zaključio 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 19:24 sati.

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

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev,v.r.

