Zapisnik sa 23. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
(neverificirani zapisnik)
23. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 15.svibnja 2020.godine,
petak u zgradi Društvenog doma u Tisnom, Istočna Gomilica 7, s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika i to: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Velimir Reškov,
Nevijo Bilan, Ivana Vlašić, Marin Mikin, Zoran Bokan, Mario Vodanov, Daniel Crvelin i
Lovre 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 Ježinca d.o.o., 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 te Marijana
Pavić, pročelnica Tajništva Općine Tisno.
Nakon utvrđenog kvoruma predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Vijećnik Daniel Crvelin je zanimao stav općine glede repetitora na predjelu Jasenovac
kojeg smatra puno boljom lokacijom od prvotne lokacije odnosno pita da li je Općina o tome
dala svoje pozitivno mišljenje te ga zanima o kojem se operateru radi jer se u javnosti o
svemu tome vrlo malo zna. Zanimao ga je rad sportskih kolektiva koji u najvećoj mjeri ovisi o
davanjima Općine, a u 2020.g. pojedincima je plaćeno vrlo malo, a nekima ništa, te su dobili
obavijest da će se u mjesecu kolovozu znati hoće li im se išta uplatiti, ističe kako zna da je
ovo za jednu jedinicu lokalne samouprave manje važno, ali pita što je onda sa 25 milijuna
kuna oročenih sredstava na banci i zar će se štedjeti na djeci jer da je čuo da je zabranjeno čak
i lopte kupovati. Dalje je kazao kako je čuo za problematiku ne miješanja djece iz različitih
općina, odnosno da je naloženo trenerima pojedinih klubova da se ne miješaju djeca iz Općine
Tisno i Općine Murter Kornati što smatra diskriminatornim činom, te dodao da se samo dvoje
djece iz susjedne općine prijavili za trening. Podsjetio je načelnika općine kako je prozvao
Zajednicu žena Katarina Zrinska kada je donirala televizor za dječji vrtić u Betini, pa moli u
ime svih trenera da načelnik opozove tu odluku.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je Hrvatski telekom prije jedno deset
dana uputio zahtjev da im se ponudi alternativna lokacija u Jezerima, uzevši u obzir ranije
probleme oko lokacije repetitora kao i činjenicu da veći dio mjesta Jezera nema signal za
mobitel predložio je lokaciju Pod Jasenovac, te je njihov predstavnik s komunalnim redarom i
obišao lokaciju, međutim telekom je odbio tu lokaciju kazavši kako ona ne zadovoljava jer je
daleko od mjesta, antene se preklapaju pa opet neće biti signala, te su ponudili njima
prihvatljive opciju 1- Čvrdak, stara lokacija i opciju 2 - Koštancij nakon čega je on nazvao
direktora telekoma i kazao kako ni jedna ni druga lokacija nisu prihvatljive i Općina Tisno
neće izdati suglasnost za te lokacije, na što je direktor telekoma odgovorio da će nastaviti
dalje tražiti. Na pitanje glede sportskih klubova je odgovorio kako je to jednim dijelom
apsolutno netočna informacija i da zna od kuda je došla jer je u dopisu naznačeno da će doći
do rebalansa financiranja svih klubova i udruga te je dan prijedlog da se manje troši, te
podsjetio da se ne smijemo zavaravati da izvršenje proračuna u razdoblju prva 4 mjeseca nije
potonulo za 40%, a mjerama za pomoć ugostiteljima i poduzetnicima koje se donose na ovom
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vijeću i koje se planiraju donijeti na slijedećem vijeću proračun će ići još dolje i ne treba se
zavaravati i govoriti da je sve u redu i govoriti da se troši kao što se trošilo prošle godine, te
ističe kako niti jedan klub, sportski ili kulturni na području Općine Tisno nije zakinut sve ove
godine. Kazao je da bi ti isti koji spominju da se ne može kupiti lopta trebaju zapitati gdje su
sve prošle godine trošili sredstva i da to nije baš uvijek bilo u interesu djece kako se to često
želi prikazati. Nadalje je naglasio da u programu udruga u privih 6 mjeseci nije došlo do
nikakve realizacije, nešto malo je u prva dva mjeseca bio aktivnosti u kulturnim udrugama,
što je bilo popraćeno od strane Općine. Što se tiče rashoda pojasnio je da npr. KUD ne može
ove godine potrošiti 30-40 tisuća kuna na odlazak npr. u Španjolsku, ali ističe kako govoriti
da se ne može kupiti lopta je stvarno pretjerivanje.
Što se tiče treninga na otvorenim sportskim objektima, Ivan Klarin, načelnik općine je
kazao kako takvu odluku nikada nije donio, već je jedino upozorio da je Općina Tisno
otvorila igrališta jedno tjedan dana prije preporuke nacionalnog stožera i tada je treneru
košarke rečeno da puno ne miješa djecu u smislu ako ima grupa iz Murtera neka trenira grupa
iz Murtera, odnosno neka se iz svakog mjesta djeca treniraju odvojeno i to na jedinom
sportskom trenu na otvorenom u kojem se tada moglo trenirati, a to je košarkaški teren u
Jezerima, te kada su ukinute mjere od stran nacionalnog stožera, svi treniraju zajedno, a ima
tome već dva tjedna.
Vijećnik Daniel Crvelin je uputio repliku kazavši da li to znači izjava da se ne primaju
na trening ta jedna osoba koja trenira košarku i jedna koja trenira nogomet da je to onda
jedna laž. Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je već sve obrazložio i dodatno kazao
da je Općina tjedna dana prije nego što je država otvorila sportske terene, otvorila sve
sportske terene na otvorenom, stoga je počeo trening košarke sa oko 40-tak djece te je on
zatražio od trenera da ne miješa djecu iz različitih mjesta dok nacionalni stožer ne dade
preporuku o otvaranju igrališta, na što ga je trener izvijestio da murterini i onako ne žele
dolaziti u Jezera jer im je to kasno, a od 4. svibnja djeca mogu sva zajedno trenirati.
Vijećnik Daniel Crvelin je kazao da mu je najvažnije da djeca mogu zajedno trenirati,
na što mu je Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio da se on za to pobrinuo proteklih godina
puno više nego ostali.
Vijećnica Jelena Obratov je primijetila da neke stvari nedostaju na današnjoj sjednici
vijeća, nedostaje izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu obzirom da je rok 01.06.
da izvršenje dođe na vijeće, a da je do 28.veljače trebao biti predan, stoga je zanima hoće li se
kroz par dana opet imat vijeće ili je neki drugi razlog zašto nije danas na sjednici, dalje je
kazala kako joj nije odgovoreno na pitanja sa sjednice od 09.03., nije dobila zapisnike sa
uviđaja o bespravnoj gradnji koje je tražila još 18.07.2019.g. te nema odluke o sanaciji krova
Merici Rezdeušek. Kao drugo pitanje zanima je sve o Gospi Karavaja, kako će se organizirati,
kako će se kontrolirati. Treće pitanje odnosilo se na Hostin za što je rekla da bez obzira što su
se otkazali svi festivali priča se da će Hostin biti otvoren za Engleske i druge goste, stoga je
zanima kako će to funkcionirati i tko će to kontrolirati, jer to što se će održavati festivali nije
nikakva garancija da neće biti tamo nekakvog drugog vida zabave.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da će na pitanje vijećnice Jelene Obratov
odgovoriti pisanim putem.
Daniela Bilan, pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode je odgovorila
kako želi ovdje pojasniti rokove oko izvješća o izvršenju proračuna, rekla je da upravni odjel
za financije do 01.svibnja podnosi izvješće načelniku općine, a načelnik općine podnosi
izvješće općinskom vijeću do 01.lipnja koji rok još uvijek teče.
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Marijana Pavić, pročelnica Tajništva kratko je podsjetila da svakako treba imati na
umu situaciju u zemlji proteklih mjeseci vezano za epidemiju koronavirusa slijedom čega je
ova sjednica zamišljena više kao jedna krizna sjednica, odnosno iz epidemioloških i
higijenskih razloga željelo se izbjeći da sjednica ima veliki broj točka odnosno da samim
time traje dugo da se ne sjedi ovdje 5-6 sati i da ima veliki broj sudionika, već da se u ovom
razdoblju održi više sjednica sa manje točaka tako da već iza ove sjednice slijedi sjednica sa
izvješćem o izvršenju proračuna, izvješćima svih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu
Općine Tisno itd. Što se tiče upita glede pojedinačnih predmeta podsjetila je da Općina u
proteklom razdoblju radila otežano i nije mogla pojedine predmete rješavati iz samog razloga
što nitko drugi nije radio.
Vijećnik Nevijo Bilan je kazao kako ni njemu načelnik općine nije odgovorio na
pitanje sa prošle sjednice, odnosno nije mu odgovorio na pitanje vezano za auto koje koriste
djeca tj. općina ima kombi koji je jadan i star preko dvadeset godina i koji prevozi djecu, a
koliko se sjeća načelnik je promijenio tri auta, što je i ispravno, da čovjek bude siguran u
vožnji, ali isto tako brine o sigurnosti djece, stoga smatra da nije pošteno da se nema za novi
automobil koji bi omogućio sigurni prijevoz djece, a djeca moraju biti na prvom mjestu.
Kazao je kako mu nije dogovoreno niti na pitanje o jezerskoj plaži kako se uređuje, tko je
projektant i dr. te da li se ta plaža pretvara u put ili u nešto drugo jer on misli da se ta plaža
pretvara u put i činjenica je da Jezera ostaju bez plaže te dodao da je činjenica da Jezera
moraju napraviti novu plažu jer postojeća više nema smisla, jer jezerani više nemaju plažu,
Stoga pita tko naručuje radove za tu plažu, na koji način, da li je to bilo bagatelno ili ovako
usmeno stoga pita na koji način se radovi odvijaju te bi volio da mu se odgovori na koji način
netko dobije radove na javnoj plaži.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da će na pitanja odgovoriti pismenim putem.
Vijećnik Zoran Bokan je upitao da zašto je uopće sazvana sjednica kada se na ništa ne
može dobiti odgovor.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da smatra da je važno da se odgovori na pitanje
kako će se u epidemiji organizirati proslava Gospe od Karavaja.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je naglasio kako sva pitanja ulaze u zapisnik i na
njemu je kao predsjedniku vijeća da ispuni svoju dužnost da dade svakom vijećniku priliku
za riječ i da to uđe u zapisnik, a ne može ni vijećnika niti načelnika bosti vilama ako neće
odgovoriti na pitanje. Što se tiče pitanja o održavanju Gospe od Karavaja kazao je kako je
ovom trenutku jako teško odgovoriti što će biti za desetak dana smatra da to ne može znati
nitko u Općini, a niti Alemka Markotić.
Vijećnik Lovre Crvelin je kazao kako će sve biti ok i kako nikog neće ubiti bolest, ali
želi reći da obzirom da se desila ova situacija i da proračun bilježi 40% manje sredstava,
pozdravlja odluka koje će se sada donijeti vezano za olakšavanje gospodarstvenicima, te da je
to trebalo učiniti i prije kako bi se olakšalo poslovanje. Stoga postavlja pitanje načelniku
općine da sada kada se desila ova situacija da li misli da je mogao malo pametnije ulagati
sredstva nego u npr. razno razna popločavanja, već da se uložilo u neke nove poslove koji bi
generirali više prihoda u proračun, pa ne bi sada potonuli.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da što se tiče ulaganja uvijek se moglo nešto
drugačije te pojasnio kako se iz ove perspektive teško vraćati unatrag pola godine, a kamoli
par godina unatrag, ukazao je kako su i danas na dnevnom redu prostorni planovi koji
generiraju velika ulaganja jer jedinica lokalne samouprave može stvoriti preduvjete za
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ulaganja, a ne može biti generator ulaganja npr. u smislu da općina ide graditi hotele ili
tvornice.
Vijećnik Lovre Crvelin je pojasnio da je on mislio da se smanje neki nameti za
gospodarstvenike da brendiramo općinu kako neku općinu gdje poduzetnici koji žele raditi
mogli to ostvariti puno lakše nego negdje drugdje. Glede spomena prostornog plana koji će
generirati razvoj upitao je zašto nije kao vijećnik dobio slike odnosno karte plana.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je to bilo vidljivo na javnoj raspravi te
pitao vijećnika Lovru Crvelina zašto nije došao na javnu raspravu.
Vijećnik Lovre Crvelin je upitao da zašto to jednostavno nije dobio na e mail s ostalim
materijalima, na što je Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio da je bilo vidljivo na javnoj
raspravi i na općinskim stranicama.
Predsjednik vijeća zaključio je aktualni sat.
Predsjednik vijeća stavio je predloženi dnevni red na glasanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED:
Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor
i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,
5. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih
površina,
6. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine,
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s naplatom na području
Općine Tisno,
8. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića
„Spužvica“,
9. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Tisno
10. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona
luke posebne namjene- marina s brodogradilištem
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja Općine Tisno,
12. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini na području
Općine Tisno,
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Župe Sv. Frane iz Betine o
sufinanciranju radova na uređenju okoliša crkve Sv. Frane u Betini,
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Župe Gospe od Zdravlja, Jezera o
sufinanciranju uređenja i adaptacije zgrade „Baganelovice“ u Jezerima,
15. Zahtjev Turističke zajednice mjesta Betina za kompenzacijom na ime transfera 30%
boravišne pristojbe,
16. Zahtjev Turističke zajednice Općine Tisno za kompenzacijom/prijebojem duga po
osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za 2019.godinu,
1.
2.
3.
4.
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17. Izvješće Turističke zajednice mjesta Jezera o naplaćenoj boravišnoj pristojbi i
prijedlog za kompenzaciju 30% boravišne pristojbe za 2019.godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda vijećnici su prešli na raspravu i odlučivanje o točkama
dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su sa dvanaest (12) glasova
„za“ i 1 (jedan) „suzdržan“ glas usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 2. i 3. prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, prijedlog Odluke o
dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
Marijana Pavić je kazala kako će kratko izložiti zakonske odredbe dok što se tiče same
provedbe odluke odnosno što to konkretno znači za sama sredstva može kazati kolegica
pročelnica financija. Naime, izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
koji je donesen u sklopu državnih mjera potpore, dana je mogućnost da predstavničko tijelo
donese odluku da se sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa u izvanrednim
situacijama mogu koristiti i za svrhe drugačije od onih propisanih zakonom i u tom smislu se
mijenjaju i odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi.
Danijela Bilan je kratko pojasnila da je općina strogo vezna da se sredstva komunalne
naknade i komunalnog doprinosa troše u točno određenu svrhu, s obzirom na nastalu
izvanrednu situaciju te s obzirom da se prema procjenama očekuje pad prihoda u svim
jedinicama lokalne samouprave kao i u državnom proračunu, ove odluke daju mogućnost da
više nismo striktno vezani te da sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa
možemo koristiti i za druge namjene.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa dvanaest (12) glasova „za“
i 1 (jedan) „suzdržan“ glas usvojili
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa dvanaest (12) glasova „za“
i 1 (jedan) „suzdržan“ glas usvojili
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 4., 5., 6., 7. i 8. prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, prijedlog
Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina, prijedlog
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Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, prijedlog Odluke o davanju prethodne
suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s
naplatom na području Općine Tisno, prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja
usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predložio je da obzirom da se sve točke tiču mjera
olakšavanja posljedica izazvanih situacijom oko koronavirusa da se o ovim točkama
obrazlaže i raspravlja se zajednički dok će se glasati odvojeno.
Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno obrazložio da što se tiče oslobođenja od
plaćanja komunalne naknade onih poslovnih subjekata čiji rad je bio obustavljen uslijed mjera
za sprječavanje pandemije, a koji su sada počeli raditi, na način da se oslobađaju od obveze
plaćanja za četvrti i peti mjesec odnosno točnije da se dani u trećem mjesecu kada nisu radili,
a što im je fakturirano, prenose u dane do kraja petog mjeseca, odnosno da ukupno budu
oslobođeni plaćanja komunalne naknade za dva mjeseca.
Što se tiče odluke o oslobađanju poreza na plaćanje javnih površina on je najavio da se
štekati odnosno javne površine ugostiteljskih objekata mogu širiti i da mogu ispuniti cijeli
kapacitet na prometne javne površine s obzirom na epidemiološke mjere, a da će na slijedeću
sjednicu obzirom da je taj sektor najugroženiji predložiti da se svi ugostitelji odnosno
vjerojatno svi ugostitelji jer ističe kako je potrebno odluku još kvalitetno pripremiti da će biti
oslobođeni kompletno plaćanja poreza na javne površine za 2020.godinu što generira 800 000
do 900.000,00 kuna manjka odnosno manjeg prihoda nego prošle godine u proračunu. Dodao
je da je osobno razmišljao taj iznos oslobođenja da bude 50%, međutim smatra da su
ugostitelji teško pogođeni pogotovo restorani koji bi već radili, stoga će on na slijedeće vijeće
predložiti odluku o oslobađanju dok se ova na današnjem vijeću odnosi samo na razdoblje
kada je obustavljen pa ponovno otvoren rad ugostiteljskih objekata za vrijeme pandemije
temeljem odluke nacionalnog stožera.
Također predlaže se oslobađanje od zakupnine gospodarskih subjekata koji nisu radili
za vrijeme pandemije odnosno za vrijeme od zatvaranja objekta do njihovog otvaranja
temeljem odluke nacionalnog stožera.
Ivan Klarin, načelnik općine je nadalje kazao kako Ježinac d.o.o. traži od ovog vijeća
suglasnost na izmjenu općih uvjeta naplate parkinga na način da će se naplata ove godine
vršiti od 01.06., a ne kako je do sada stajalo od 01.05. te da će se za lokalno stanovništvo
umanjiti cijena karte za 50%, pogotovo kada se uzme u obzir da se u većini jls u našem
okruženju parking naplaćuje u većini zona tijekom cijele godine te također ukazao kako niti
jedna jedinica lokalne samouprave nije donijela odluku da prestaje s naplatom parkinga, a što
se tiče ugostiteljskih površina drži da samo jedina jedinica lokalne samouprave koja najavljuje
da će osloboditi 100%.
Kazao je kako glede naplate usluge vrtića roditeljima nije ispostavljen račun za
participaciju kada djeca nisu išla u vrtić odnosno do 11.05. kada su odlukom vlade otvoreni
svi vrtići međutim, na području Tisna, Jezera i Betine ide oko 25 djece te oko 11 u Murteru i
oni sada plaćaju uslugu stoga najavljuje da će ovu odluku izmijeniti već na slijedećem vijeću
da će se oslobođenje odnositi do nove pedagoške godine.
Vijećnica Jelena Obratov se javila za riječ i kazala da ove odluke koje izgledaju slično
zapravo su sve različite pa rekla kako je odlukom o oslobađanju komunalne naknade rečeno
da će se osloboditi komunalne naknade oni kojima je rad bio obustavljen međutim, kazala je
kako imamo poslovne subjekte kojima je rad bio ograničen kao npr. trgovinama građevinskim
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materijalom te bi i njih trebalo uključiti u tu odluku u odnosu za 50%. Pozvala se na Općinu
Murter gdje je komunalna naknada ukinuta za tri mjeseca, a u Općini Tribunj za razdoblje od
cijele godine. Rekla je nadalje kako nema prigovora na najavljenu odluku o oslobađanju od
plaćanja javne površine, dok što se tiče parkinga Općina Tribunj je ograničila od 01.07 do
01.09. što smatra realnim i da bi više pogodovala našem stanovništvu. A kada se govori o
oslobođenju od obveze plaćanja poreza na javne površine pita kakve će biti odluke glede
koncesijskih odobrenja pogotovo onih koja se odnose na ugostiteljske objekte te se ponovno
pozvala na Općinu Tribunj koja je i tu provela oslobođenje od plaćanja jer je to isključivo
općinski prihod, a i sam načelnik je spominjao kako su ti iznosi veliki, pa bi danas svakako
trebalo najaviti što će se desiti po tom pitanju. Zanimali su je ujedno i računi od smeća
odnosno minimalna naknada koja je poduzetnicima došla na naplatu, a nije se koristila ta
usluga pa ponovno ukazuje na grad Vodice i Općinu Tribunj gdje su načelnik odnosno
gradonačelnica donijeli odluku o popustu na cijenu minimalne zajamčene usluge odnosno
paušal pa pita što će općina po tom pitanju napraviti.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da će vijećnica odgovor dobiti pisanim putem.
Vijećnik Zoran Bokan je upitao da ako im se ne daju odgovori i nema rasprave da
zašto ih se uopće pozvalo na vijeće te da bi on najradije otišao s vijeća.
Vijećnik Nevijo Bilan je predložio da se parking ove godine uopće ne naplaćuje jer će
ove godine biti par gostiju i njima će se naplatiti parking.
Vijećnica Jelena Obratov podnijela je amandman na točku 4. Odluku o oslobođenju
od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti dopune na način da se u članku 1. iza riječi obustavili rad
doda „ili ograničili rad“ te „za razdoblje od 01.travnja do 30.lipnja“.
Marijana Pavić je samo kratko napomenula da Zakon o izmjenama zakona o
komunalnom gospodarstvu daje mogućnost oslobađanja ali samo dok traju izvanredne
okolnosti.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje amandman vijećnice Jelene Obratov, na
Odluku o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a vijećnici glasali sa 6 (šest) glasova „za“
i 7 (sedam) glasova „protiv“ stoga je predsjednik vijeća konstatirao da amandman nije
usvojen.
Predsjednik vijeća je stavio na glasovanje prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja
komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti, a vijećnici su sa 7 (sedam ) glasova „za“ i 6 (šest) „suzdržanih“ glasova
usvojili,
ODLUKU
o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da kako će se osloboditi poreza na korištenje
javnih površina za cijelu godinu ako se pozivamo na izvanredne okolnosti. Marijana Pavić je
odgovorila da se na komunalnu naknadu primjenjuje Zakon o komunalnom gospodarstvu dok
je na porez na korištenje javnih površina primjenjuje Zakon o lokalnim porezima, Opći
porezni zakon te posebni Pravilnik te da se ma sve ove odluke koliko god da izgledaju slično
primjenjuje različito zakonodavstvo koje različito uređuje to pitanje, stoga je još potrebno
razmotriti sam način provedbe i tijelo koje će odlučiti odnosno provesti oslobođenje da li je to
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vijeće, načelnik ili upravni odjel, na što je Jelena Obratov dodala da onda načelnik o tome ne
bi trebao govoriti u medijima na što je Marijana Pavić odgovorila da je načelnik općine
ovlašteni predlagatelj odluka vijeću.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća istaknuo je da su ove odluke pisane u okviru
relevantnog trenutka u kojem se sada nalazimo, a ove odluke nisu biblija i ovo vijeće će se
prilagođavati daljnjim okolnostima, a ove odluke odnosne se na ovaj trenutak da u ovom
trenutku već možemo dati nešto i poduzeti nešto, a na slijedećoj sjednici one se već mogu
korigirati i prilagođavati kako se situacija dalje razvija.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili,
ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina
Predsjednik vijeća stavio na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine
Vijećnica Jelena Obratov je podnijela amandman da se Odluka o davanju prethodne
suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s
naplatom na području Općine Tisno, izmjeni na način da se parking na području Općine Tisno
naplaćuje od 01.srpnja do 01.09. te je predsjednik vijeća stavio amandman na glasovanje, a
vijećnici su glasali sa 6 (šest) glasova „za“, 7 (sedam) glasova „protiv“, stoga je predsjednik
vijeća utvrdio da amandman nije usvojen.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 3
(tri) „suzdržana“ glasa i 3 (tri) glasa „protiv“ usvojili
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja
javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“,
Točka 9. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Tisno
Ivica Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove je obrazložio kako je postupak započet Odlukom o
izradi VIII. izmjena i dopuna koje su započete u svibnju prošle godine, a osnovni razlog
donošenja plana je definiran čl. 3 Odluke o izradi odnosno prva točka je bila proširenje
građevinskog područja i formiranje poslovne K2 zone u naselju Betina uz državnu cestu
D121, a na grafičkom prikazu vidi se obuhvat naselja Betina do samog križanja MurterBetina, člankom 13. regulirani su svi parametri po kojima će se graditi unutar obuhvata te
zone, kao što su udaljenost, minimalna površina, koeficijenti izgrađenosti itd. Nadalje
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obuhvatom je regulirana i izgradnja benzinske postaje, te se definira izgradnja eventualno
potrebne trafostanice, kao i formiranje površine od 15 ha radi izgradnje sunčane elektrane u
naselju Dubrava kod Tisna kao novo izdvojeno građevinsko područje, te se nadalje redefinira
izgrađeno odnosno neizgrađeno građevinsko područje, što je provedeno sukladno svim do
javne rasprave izdanim građevinskim dozvolama u svim naseljima kako bi u nekim
slijedećim izmjenama i dopunama bili što bliži postotku izgrađenosti od 80%. Nadalje,
usklađuje se obuhvat luke u Betini u funkciji Muzeja betinske drvene brodogradnje, precizno
se definiraju trase sustava odvodnje otpadnih voda u grafičkom dijelu sukladno izdanim
građevinskim dozvolama i projektnoj dokumentaciji dobivenoj od Vodovoda i odvodnje
d.o.o. i Hrvatskih voda kako bi se to stanje uskladilo, dalje, predlaže se brisanje planirane
obilaznice državne ceste 121 u naselju Ivinj u tekstualnom i grafičkom dijelu plana na što nije
dobivena suglasnost javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Šibensko- kninske
županije, ali se uspjela dislocirati da ljudima ne prelazi preko kuća kako je prvotno bila
zamišljena, nadalje se korigira tekstualni dio u predjelu prometne infrastrukture gdje nije bilo
nekih izmjena jer je zavod za prostorno uređenje županije dao naputke prema kojima nije
dozvoljavao takve sadržaje te nije dobivena njihova suglasnost na omogućavanje gradnje
cestovnih sadržaja, predviđaju se izmjene lokacijskih uvjeta unutar građevinskog područja
naselja stare povijesne jezgre, zatim, definira se smještaj građevine postrojenja za
gospodarenje otpadom unutar površina gospodarske namjene, pojašnjenje djelatnosti i
lokacije za istezanje i ispuštanje plovila za koje prema uputama zavoda županije nisu bile
intervencije po tom pitanju. Također je dodao da je sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša za ove izmjene proveden postupak o ocjeni potrebe strateške procjene utjecaja na
okoliš, gdje je od nadležnog županijskog odjela dobiveno i konačno mišljenje da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Kazao je kako valja ukazati na prvi
konačni prijedlog plana od zavoda županije nije dobio pozitivno mišljenje odnosno dobio je
negativno mišljenje s točnim uputama što točno nije bilo u skladu sa županijskim planom što
se uskladilo te je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva te je sukladno zakonu
sudionicima javne rasprave dostavljena obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja
odnosno djelomičnog prihvaćanja njegovih prijedloga ili primjedbi.
Predsjednik vijeća kazao je Ivici Pirjaku kako vijećnici znaju da se njegov ured
godinu dana bavi s ovom problematikom na čemu su mu svi skupa zahvalni.
Ivan Klarin, načelnik općine je uputio Ivici Pirjaku pitanje za koje je ocijenio da mu je
prethodno promaklo, a odnosi se na članak 15. i reciklažna dvorišta gdje se u zadnjem stavku
spominje sekcija za privremeno odlaganje opasnog otpada, što to točno znači.
Na pitanje je odgovorio Miljenko Meštrov, zamjenik općinskog načelnika koji je
kazao da se radi o prikupljanju otpada radi daljnjeg odvoza kod koncesionara koji ima
dozvolu za zbrinjavanje opasnog otpada, a radilo bi se o primjerice akumulatorima,
baterijama, uljima, kemikalijama i sl.
Vijećnik Zoran Bokan je upitao da li se znaju nekakve informacije što je sa
murterskim dijelom plana obzirom da je ovaj plan glede trgovačke zone u Betini vezan s tim
planom, na što je Ivica Pirjak odgovorio da nema, ali to nema utjecaja na ovaj plan koji je
nedvojbeno unutar granica nadležnosti Općine Tisno.
Ivan Klarin, načelnik općine želi naglasit jedan detalj, a to je prometnica jer su naime
Hrvatske ceste tražile od Općine Tisno koja je dala suglasnost za lokacijsku dozvolu za
zajednički rotor i tu suglasnost su tražili jedino od Općine Tisno čime su naglasili da nema
preklapanja prostornih planova, a taj rotor za kojeg će u budućoj gradnji trebati dati
suglasnost i Općina Tisno i Općina Murter Kornati spaja jedan dio Betine preko nove
trgovačke zone na ulicu Petra Krešimira IV, što je općina Tisno i uvjetovala Hrvatskim
cestama kroz davanje pozitivnog mišljenja za gradnju rotora sve kako bi se dobio bolji ulaz u
mjesto Betina. Što se tiče plana Općine Murter Kornati upoznat je preko sastanaka u
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Hrvatskim cestama da je Općina Murter Kornati tražila priključak na Hripe, ali to nije
prihvaćeno kroz uvjete.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da li se planiraju donijeti 9. izmjene i dopune plana
što se najavljivalo na prethodnoj sjednici s obzirom na bespravnu gradnju te najavljeno
mijenjanje visina objekata.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da hoće.
Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da su neke odredbe ovog plana dobre, a neke loše i
bilo bi najbolje kada bi se mogle razdvojiti da se može različito glasati. Smatra da primjerice
benzinska postaja na djelu gdje je predviđena totalni idiotizam da netko u 2020. godini može
tako razmišljati da gradi pumpu na tom mjestu, a trgovački centar smatra totalnim
narušavanjem krajobraza i općenito lošim, dok s druge strane pozdravlja izgradnju solarnih
elektrana u Dubravi.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je podsjetio da su se sve primjedbe i prigovori
mogli izreći na javnoj raspravi te je pozvao vijećnika Lovru Crvelina da ubuduće sudjeluje na
javnim raspravama.
Vijećnik Lovre Crvelin je odgovorio kako će ionako dogodine biti primopredaja vlasti
pa neka se sada donese ovakav plan, a on će ga dogodine mijenjati.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 5 (pet)
„suzdržanih“ glasova i 1 (jedan) glas „protiv“ usvojili
ODLUKU
o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno
Točka 10. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona
luke posebne namjene- marina s brodogradilištem
Ivica Pirjak je uvodno obrazložio da je ovaj prijedlog formiran sukladno inicijativi
društva Marina i brodogradilište Betina, a sve s ciljem daljnjeg izgradnje i gospodarskog
napretka brodogradilišta i marine Betina koji su smješteni u obuhvatu definiranim UPU-om,
a smatra se iznimno važnim gospodarskim subjektom Općine Tisno. Naveo je kako su razlozi
izrade plana smanjenje broja vezova u marini, izmjena granice pomorskog dobra između
brodogradilišta i marine kako bi se omogućio smještaj bazena travel- lifta u akvatoriju
brodogradilišta, smanjenje akvatorija brodogradilišta na sjeveroistočnoj strani zbog
nemogućnosti korištenja obale zbog neuređenosti i male dubine, smanjenje akvatorija na
sjeverozapadnoj strani zbog smanjenja broja vezova i ukidanja sezonskih vezova na vanjskoj
strani valobrana, nasipanje zaštitne školjere na djelu proširenja brodogradilišta na
sjeveroistočnoj strani zbog zaštite temelja burobranskog zida od valova, produljenje
burobranskog zida, premještaj pročistača sanitarne otpadne vode, povećanje maksimalne
visine objekata zbog nužnog povećanja visine radnog hangara.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 2
(dva) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke posebne namjenemarina s brodogradilištem
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Točka 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja Općine Tisno,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kako Šibensko- kninska županija predlaže
svoju novu predstavnicu u Vijeće za koncesijska odobrenja.
Vijećnica Jelena Obratov je upitala da što je s mjerama oslobođenja od obveze
plaćanja koncesijskog odobrenja.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao da kao član toga tijela može iz prve ruke
reći da se čeka mišljenje ministarstva o tome da se vidi kako će se postupiti, te da mi sami tu
ne možemo ništa učiniti, a reakcija ministarstva se čeka ne samo u ovoj općini već na sve
strane jer će se svi čarteri zatvoriti.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 12 (dvanaest) glasova „za“ i 1
(jedan) „suzdržan“ glas usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Tisno
Točka 12. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini na području
Općine Tisno,
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da ima jednu primjedbu koju je i zadnji put uložila,
a to je da u planu piše da na području Općine Tisno nema manjih deponija divljih odlagališta,
a ona je također rekla da takvih odlagališta imamo na Gračini te uputila primjedbu da je
omaškom ostalo napisano jedinstveni upravni odjel pa da se to popravi.
Kako nije dobila odgovor na pitanje vijećnica Jelena Obratov je utvrdila da ovakav
način više nema smisla te je napustila sjednicu.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje Odluku sa ispravljenom točkom 7. gdje se umjesto
jedinstveni upravni odjel Općine Tisno zamjenjuje Upravnim odjelom za imovinsko-pravne
poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili.
PLAN
operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini na području Općine Tisno,
Točka 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Župe Sv. Frane iz Betine o
sufinanciranju radova na uređenju okoliša crkve Sv. Frane u Betini,
Ivan Klarin, načelnik općine je uvodno obrazložio da je svima poznato da je općina
sudjelovala u uređenju okoliša oko crkve u Betini kako prošle godine tako i ranijih godina te
sada podnosi izvještaj.
Vijećnik Zoran Bokan je primijetio da je Ugovor bio na 240.000,00 kuna, a radovi su
izvršeni u visini od pola milijuna kuna.
Daniela Bilan je pojasnila da ne raspravljamo o sredstvima iz ove godine jer
135.000,00 kn sufinanciranja usvojenih na prošloj sjednici se upravo sada izvršava te će
izvješće o tome doći po završetku toga posla, a ovdje se radi o izvršenju sporazuma koji
datiraju iz 2015.g. i protezali su se kroz 2016. i 2017.godinu te se župa sv. Frane
sufinancirala u dva navrata, s izvješćem župe malo kasne, a njihova je obveza bila da po
završetku posla podnesu konačno izvješće, te još jednom pojašnjava se radi o radovima
započetima 2015.g. koji su se protezali do 2018.godine.
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Ivan Klarin, načelnik općine je pojasnio da Općina najčešće sufinancira radove, a
Župa je dužna završiti posao te o tome podnijeti izvješće općini za ono što je općina
sufinancirala.
Vijećnik Daniel Crvelin se osvrnuo da općina daje novac župi, a župa plaća samoga
izvođača pa pita da li je župa obveznik javne nabave, odnosno pita da li općina može na bilo
koji način kontrolirati odabir izvođača.
Ivan Klarin načelnik općine je odgovorio da župe nisu obveznici postupka javne
nabave, ali isto tako ističe da Općina imenuje svog nadzornog inženjera koji između ostalog
kontrolira cijenu radova i materijala, a konkretno u Betini Općina sufinancira nešto što će biti
od javnog interesa. S druge strane pojasnio je da je situacija s Baganelovicom skroz drugačija
jer se taj objekt dobio na korištenje na razdoblje od 30 godina.
Vijećnik Zoran Bokan konstatirao da mu je pomalo bilo zbunjujuće da izvješće dolazi
tri godine poslije izvršenja radova, pa ih je zato pomiješao s radovima od ove godine.
Daniela Bilan je istaknula da općina nikad nije župi niti doznačila sredstva ako nije
postojao njih zahtjev te privremene situacija, ali sa sklopljenim ugovorim sa župom je bio
članak koji obvezuje župu da po okončanju posla podnese konačno izvješće Općini Tisno te
mora pohvaliti župnike da su zaista odradili dobar posao samo se eto nešto malo više čekalo s
papirologijom.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župe Sv. Frane iz Betine o sufinanciranju radova na uređenju okoliša
crkve Sv. Frane u Betini,
Točka 14.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Župe Gospe od Zdravlja, Jezera o
sufinanciranju uređenja i adaptacije zgrade „Baganelovice“ u Jezerima
Ivana Klarin, načelnik općine je kratko spomenuo da je obrazloženje isto kao i kod prethodne
odluke osim što je na ime financiranja Općina dobila objekt na korištenje na 30 godina.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župe Gospe od Zdravlja, Jezera o sufinanciranju uređenja i adaptacije
zgrade „Baganelovice“ u Jezerima
Točka 15., 16., i 17. Zahtjev Turističke zajednice mjesta Betina za kompenzacijom na ime
transfera 30% boravišne pristojbe, Zahtjev Turističke zajednice Općine Tisno za
kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za
2019.godinu, Izvješće Turističke zajednice mjesta Jezera o naplaćenoj boravišnoj pristojbi i
prijedlog za kompenzaciju 30% boravišne pristojbe za 2019.godinu.
Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da su do 01.01.2020.godine turističke zajednice
su 30% boravišne pristojbe dobivale na svoj račun, a od 01.01.2020.g. boravišna pristojba se
uplaćuje na račun općine, nadalje je objasnio, da kao i svake godine turističke su dužne
utrošiti taj novac na poboljšanje uvjeta boravka gostiju, kao što su kulturna ljeta i sl. te je ovo
zadnja kompenzacija koja se ovako donosi jer od 01.01.2020.g. izmjenom Zakona o
turističkim zajednicama novac 30% boravišne pristojbe će se uplaćivati direktno na račun
općine.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je kazao kao će se dalje vidjeti kao će se razvijati
situacija oko turističkih zajednica, te on kao predsjednik TZ Betina zna da su to dosta
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značajna sredstva, koja su se morala uplaćivati, stoga predlaže da se ove odluke usvoje pa će
se vidjeti što će se događati u budućnosti i kako će funkcionirati u narednoj turističkoj sezoni.
Vijećnik Daniel Crvelin je konstatirao da jezerska turistička zajednica nema lipe.
Ivan Klarin, načelnik općine je upozorio da bi se vijeće moglo suočiti s činjenicom da
će morati davati suglasnosti na kreditno zaduženje turističkih zajednica, a već je vidio da
vijeća donose takve odluke, da je vijeće iz Tisnog već donijelo takvu odluku, da slijede Jezera
i vjerojatno Betina, ali vjerojatno Općina Tisno neće moći davat takve suglasnosti jer postoji
niz zakonskih prepreka, a jedna od najvažnijih je da je općina jamac za te kredite pa u slučaju
da turistička zajednica ne može vraćati te kredite tada bi to morala općina, drugi je da Općina
u tom slučaju mora pitati suglasnost Vlade RH s čime se složila Daniela Bilan te dodala kao
Općina može dati suglasnost pravnim osobama koje su u njezinom vlasništvu te ustanovama,
dok su turističke zajednice samostalne.
Vijećnik Daniel Crvelin je upitao da mogu li turističke zajednice dignuti hipotekarne
kredite ako imaju nekretnine u svom vlasništvu, na što je načelnik općine odgovorio da mogu
ako nisu već zadužene.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice mjesta Betina
za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne pristojbe
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice Općine Tisno
za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za
2019.godinu
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice mjesta Jezera
za kompenzacijom 30% boravišne pristojbe za 2019.godinu
i
ZAKLJUČAK
o odgodi izvješća TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2019.godinu za slijedeću
sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je
zaključio 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 18:54 sati.

Zapisnik izradila:
Marijana Pavić, dipl.iur.

Predsjednik vijeća:
Petar Jakovčev
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