Zapisnik sa 27. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno
27. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 17.prosinca 2020.godine,
četvrtak, putem videokonferencije, odnosno korištenjem tehnologije za održavanje sastanka
na daljinu, s početkom u 17:00 sati.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Angelina Jušić, Andrea Vlaić, Marin Mikin, Daniel
Crvelin, Velimir Reškov, Ivana Vlašić, Mario Vodanov, Zoran Bokan i Nevijo Bilan.
Svoj izostanak opravdao je vijećnik Lovre Crvelin.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su pristupili: Ivan Klarin, načelnik općine, Sandra Perina direktorica Ježinca
d.o.o., 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.
Na samom početku sjednice, a prije prihvaćanja dnevnog reda, predsjednik vijeća
Petar Jakovčev preložio je dopunu dnevnog reda točkom 31. prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke o porezima Općine Tisno.
Predsjednik vijeća stavio je dopunjeni dnevni red na glasanje, a vijećnici su
jednoglasno usvojili:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2019.godinu,
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i Projekcija
za 2021.g. i 2022.godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2020.-2022.g.
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2020.godinu,
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
2020.godinu,
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2020.godinu,
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu,
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2020.godinu,
10. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija proračuna za
2022.g. – 2023.g.
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2021. godinu,
12. Prijedlog Plana razvojnih Programa za razdoblje 2021.g.- 2023.g.
13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,
14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno
za 2021.godinu,
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu,
16. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2021.godinu,
17. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor
i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

18. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada,
19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone KapelaDubrava (južni dio),
20. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna DPU Luke nautičkog turizma u uvali
Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno,
21. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno,
22. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju pokretnina,
23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Tisno za 2021.godinu,
24. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare,
25. Prijedlog Odluke o isknjiženju iznosa potraživanja s osnova poreza na kuće za
odmor evidentiranih po izvješćima od strane Porezne uprave iz prethodnih godina,
26. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za
2020.godinu,
27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
28. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i
Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera ( 2kn/m3) u periodu od
01.01.2019. do 31.12.2019.,
29. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2kn/m3) u periodu od
01.01.2019. do 31.12.2019.,
30. Prijedlog Jose Stegića iz Tisna, Vukovarska 3, za odgodu naplate
imovinskopravnog zahtjeva Općine Tisno do sudskog okončanja spora,
31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno.
Nakon prihvaćanja dnevnog reda predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat.
Aktualni sat
Na aktualnom satu prvi se s pitanjem javio vijećnik Zoran Bokan, a pitanje je bilo
vezano uz cestu Zrinskih Frankopana u Betini, hoće li tu cestu sanirati brodogradilište ili
netko drugi, s obzirom da su je oni prilikom izvođenja radova i devastirali.
Na ovo pitanje vijećniku Zoranu Bokanu odgovorio je predsjednik vijeća Petar
Jakovčev rekavši kako je tvrtka Brodogradilište i marina Betina sve već dogovorila s tvrtkom
koja je bila izvođač tih radova te će izvođači radova koji su i napravili devastaciju te ceste
istu i sanirati i da bi radovi na toj sanaciji trebali početi već sljedeći tjedan, dodao je da su
radovi već trebali početi, ali su prolongirani zbog loših vremenskih uvjeta proteklih tjedana.
Sljedeći se na aktualnom satu s pitanjima javio vijećnik Velimir Reškov. Vijećnik
Velimir Reškov svoja pitanja uputio je Ivici Pirjaku, pročelniku Upravnog odjela za
imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove. Prvo pitanje
bilo je vezano za telefoniju u Dubravi kod Tisna, s obzirom da neki dijelovi Dubrave već šest
mjeseci nemaju pristup telefonskoj liniji zbog prekida kabela od strane mještanina Dubrave, a
s čime je komunalni odjel već upoznat. Drugo pitanje bilo je vezano uz točku koja se nalazi
na dnevnom redu, ali svejedno je vijećnik Velimir Reškov na aktualnom satu tražio

pojašnjenje pročelnika Ivice Pirjaka vezano uz Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Kapela- Dubrava (južni dio), iz razloga jer se već pričalo o tome
da se neće takva odluka donositi dok se ne riješi pitanje vodoopskrbe mjesta Dubrava jer je na
tom dijelu prekid vodovodne mreže iz razloga što vlasnici tih zemljišta nisu dozvolili da se
izvrše iskopi i polože cijevi. Vijećnik Velimir Reškov smatra kako bi bilo dobro odgoditi
donošenje takve odluke te da se još jednom popriča s vlasnicima tih zemljišta i da ih se
pokuša uvjeriti da daju pristanak pa da mjesto Dubrava napokon dobije normalnu
vodoopskrbu, a ne iz povratnog voda iz Pirovca iz starih salonitnih cijevi koje su već 60
godina u zemlji.
Ivici Pirjak, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove na prvo pitanje vijećniku Velimiru Reškovu
vezano uz telefoniju u Dubravi odgovorio je kako su upoznati s tim problemom i da se o tome
već nekoliko puta pričalo te da je djelatnik komunalnog odjela Općine Tisno Ante Pirija
poslao službeni dopis Hrvatskom telekomu vezano uz taj problem. Već sutra se može pronaći
odgovor Hrvatskog telekoma na taj dopis i vidjeti što su odgovorili povodom te problematike.
Vezano uz drugo pitanje koje se odnosi na Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Kapela- Dubrava (južni dio) Ivica Pirjak je rekao da što se njega tiče da se
može odgoditi ta točka za neku drugu sjednicu i da se do tada pokuša još jednom popričati s
vlasnicima tih zemljišta po tom pitanju nepovezivanja infrastrukturne građevine odnosno
vodoopskrbe kroz Dubravu, s obzirom da se tu radi o jednoj odnosno dvije čestice gdje je
napravljen prekid zbog čega mjesto Dubrava ne može dobiti priključak od tog novo izvedenog
objekta vodovodne mreže. Odluka o izradi je početak i ona se donosi danas s obzirom da je
stara istekla jer u periodu od dvije godine od dana stupanja na snagu nije provedena javna
rasprava stoga se kreće se u novi postupak odnosno proceduru i tu je vijeće da odluči hoće li
ovu Odluku donijeti ili ne.
Na isto pitanje nadovezao se i načelnik Općine Tisno Ivan Klarin i rekao da iako nije
popularno odgađati odluke vezane uz gospodarsku zonu ali se slaže s vijećnikom Velimirom
Reškovom s obzirom da su tu uložena značajna sredstva za uređenje kompletne vodoopskrbe
kroz mjesto Dubrava i gdje postoji problem samo s jednim vlasnikom. Njihova zemljišta
ovom Odlukom bi postala gospodarska zona. Ivan Klarin, općinski načelnik rekao je kako će
pokušati komunicirati s vlasnicima vezano uz taj problem te predložio da kad ova točka dođe
na dnevnom redu na red da se ona odgodi za sljedeću sjednicu kako bi se ta situacija
raspravila i sa Vodovodom i odvodnjom. Tu situaciju svakako treba riješiti i naći način jer
nije normalno da se napravilo 3-4 kilometra vodovodnih cijevi, a da se zbog jedne parcele od
nešto više od 100 metara ne može pripojiti naselje Dubrava na vodoopskrbnu mrežu, dodao je
da će se po tom pitanju napraviti sigurno dvije aktivnosti, a periodu do sljedeće sjednice
svakako se mora napraviti razgovor Vodovodom i odvodnjom d.o.o., Šibenik da se nađe i
način da se premosti taj dio na neki drugi način. Spomenuo je i Hrvatske ceste koje su se
cijelo ovo vrijeme protivile prokopu kroz njihovu cestu.
Sljedeći se na aktualnom satu za riječ javio vijećnik Daniel Crvelin. Za početak
vijećnik Daniel Crvelin rekao je kako da ne bi ispalo da vijećnici oporbe uvijek kude i
kritiziraju, da želi pohvaliti vladajuće zbog sanacije košarkaškog igrališta u Jezerima, što je i
bilo njegovo pitanje s neke od prošlih sjednica, te se dalje nadovezao na tu temu pa je
postavio pitanje vezano uz zgradu stare Plinare u Jezerima koju je Općina nedavno dobila u
vlasništvo zajedno sa zemljištem, koja se renovirala i uređena iz vani, fasada i krov, gdje su
radove izvršili djelatnici Ježinca d.o.o. pa ga je zanimalo u koju svrhu, pitanje je to za
načelnika, jer odavno već postoje razgovori da bi se tu podignuo još jedan kat i napravio

Društveni dom, te je naglasio da su Jezera jedino mjesto koje nema Društveni dom, a i nema
ga na vidiku. Uz to tamo su trebale biti i prostorije malonogometnog kluba koji je u
međuvremenu dobio druge prostorije od strane Turističke zajednice mjesta Jezera, naravno u
privremeno korištenje dok se ne izgrade prostorije kluba na području Plinare, stoga pita o
čemu se zapravo tu radi s obzirom da su tamo izvođeni radovi, a ništa se drugo ne zna. Drugo
pitanje vijećnika Daniela Crvelina bilo vezano uz poziv vlasnicima plovila u jezerskoj vali
kojim se poziva vlasnike da se utvrdi stanje u jezerskoj uvali, pa pita s kojim ciljem to Općina
Tisno radi i s kojim pravom, s obzirom da na tom području nema nikakvu nadležnost do
ujedno pita postoji li nekakav službeni dopis ili dokument od Lučke uprave ili se to radi na
svoju ruku.
Odgovor na pitanja vijećniku Danielu Crvelinu dao je Ivan Klarin, općinski načelnik
rekavši kako je okoliš oko zgrade Plinare, kao i sama zgrada Plinare izvana uređena, dok što
se tiče unutrašnjeg uređenja te zgrade kao što se može vidjeti i u proračunu nema prostora za
ulaganje u 2021. godini, te je istaknuo kako je na tom području u Jezerima uloženo dosta
sredstava, a sada pričati u dizanju nekakvog kata jednostavno nema financijske mogućnosti.
Dalje je kazao da što se tiče namjene tog prostora u budućnosti, on će svakako biti namijenjen
malonogometnom klubu, da li kao svlačionica ili u svrhu javnog wc-a, ali svakako u tom
pravcu. Glede pitanja oko društvenog doma, naglasio je kako je Općina prije pet godina od
Župe preuzela Baganelovicu koja se trenutno u prizemlju koristi kao vrtić, a gornji kat kao
društveni dom. Općina je u taj projekt uložila značajna sredstva i Općina je dobila na
korištenje taj prostor na 30 godina, stoga se iz navedenog ne može složiti s konstatacijom da
Jezera nemaju društveni dom, naravno ako se izuzme iz percepcije zgradu sale u Jezerima
koja je u vlasništvu Turističke zajednice. Kazao je kako se Više se puta na vijeću raspravljalo
o tome koji su tu stvarni problemi i što se tu dogodilo u proteklih 7 ili 8 godina.
Što se tiče popisa plovila u jezerskoj vali načelnik se nije složio s izjavom da Općina
Tisno nema nikakvu nadležnost, jer Općina Tisno ima nadležnost nad svime što je vezano uz
komunalnu obalu. Pojasnio je kako je prostornim planom od prije nešto više od dvije godine
taj prostor izuzet iz sportske lučice, odnosno koncesija koju je do tada imala ŠRD Punta Rata
više ne postoji, slijedom navedenog pravo je Općine Tisno popisati brodove koji se tamo
nalaze, obzirom da je u taj prostor Općina Tisno i ulagala, naime, uložila su se tu značajna
sredstva u jezersku rivu, a svi oni koji smatraju da imaju pravo tamo vezati brod neka se
usidre u središte jezerske vale i neka onda o njihovoj nadležnosti brine netko treći, a tu misli
na Lučku kapetaniju prvenstveno. Dalje je kazao da što se tiče samog popisa plovila, krenut
će se u razgovore sa županijskom Lučkom upravom obzirom da je trenutna situacija i
jezerskoj vali sve samo ne zadovoljavajuća, što već traje godinama. Istaknuo je kako je za
vrijeme trajanja koncesije ŠRD Punta Rata i nakon toga glavni problem koji se tu događa je
prodaja vezova od domicilnog stanovništva i posjedovanje nečeg na što apsolutno nema
prava, a sve ovo što se sada radi radi se u najboljoj namjeri, za početak da se popišu plovila
koja nisu registrirana, a koja se nalaze na vezu, stoga će takva plovila komunalno redarstvo
sukladno Pravilniku i ukloniti. Kasnije je nadležnost Lučke kapetanije za svako navedeno
plovilo. Dodao je kako je to veliki posao koji će potrajati, a sljedeći će korak biti da se
počevši od Zaratića do slipa svi vezovi obilježe brojčano, što će se raditi zajedno s aktivnosti
popisivanja brodova, na taj način znati će se kolikim brojem vezova se raspolaže, a naravno
da će od tog biti izuzeti brodovi koji se koriste u gospodarske svrhe odnosno ribarski brodovi
koji se nalaze na dva porta.
Na načelnikov odgovor nadovezao se Ivica Pirjak rekavši kako se Izmjenama i
dopunama Prostornog plana iz 2014. godine kompletan obuhvat luke Jezera izuzev luke

nautičkog turizma i sportske lučice koja obuhvaća samo sportski porat i lučkog dijela gdje je
operativni vez, sve je proglašeno lukom otvorenom za javni promet kojeg samo treba provesti
od strane Lučke uprave, naravno u koliko to Općina želi.
Za repliku se javio vijećnik Daniel Crvelin rekavši da ako je Bagenelovica u Jezerima
društveni dom u punom smislu te riječi kao što ga imaju i ostala mjesta u Općini, onda
sljedeće maškare se mogu organizirati u Baganelovici pa se ne mora davati 20 tisuća kuna za
šator kao što se bez veze ulupa iz proračuna svake godine i na što se do sada potrošilo 100
tisuća kuna.
Ivan Klarin, općinski načelnik odgovorio je na repliku vijećnika Daniela Crvelina
rekavši kako se nije ulupalo 100 tisuća kuna u šatore i da šator godišnje košta 16 tisuća kuna,
a isto tako da prošle godine nakon što se preuredio Društveni dom u Tisnom on osobno nije
dozvolio da se tamo organiziraju maškare. Što se tiče Društvenog doma u Jezerima, pojedini
jezerani da su bili pametni još prije 7 ili 8 godina su mogli imati Društveni dom iz NIP
programa koji je bio osigurao 10 milijuna kuna za Društvene domove na području Općine
Tisno. Međutim oni koji su tada tvrdili da će se prebacivanjem vlasništva na Općinu Tisno
tada tišnjani postati vlasnici Društvenog doma u Jezerima su se grdno prevarili, a on niti
danas ne kani moralizirati, niti ispravljati, a još manje preuzimati njihovu krivicu jer su oni
tada o tome odlučivali.
Sljedeći na aktualnom satu se s pitanjem upućenom načelniku Općine javio vijećnik
Nevijo Bilan, kojeg je zanimalo kada će se asfaltirati ulica put Jamin u Jezerima, a drugo
pitanje je bilo vezano uz jezersku uvalu, s obzirom da je danjih dana bilo lijepo vrijeme u
jezerskoj uvali se osjećao nesnosan smrad od ulja, nafte i ostalih otpada. S obzirom da su
turističko mjesto smatra kako bi se trebalo voditi više računa o čistoći. Ulaskom u jezersku
luku prvo što se vidi je razlivena nafta, te se pita što je tome uzrok, izlijevanje nafte iz
brodova ispumpavanjem ili od pumpne stanice, te se zbog toga osjeća strašan smrad. Općina
Tisno bi se svakako trebala posavjetovati s Lučkom kapetanijom u vezi kontrole izbacivanje
vode, ulje i nafte iz brodova te istaknuo da svakako nije normalno kakav se smrad širio
uvalom.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Neviju Bilanu kako će ulicu Put
Jamin u Jezerima asfaltirati Vodovodi odvodnja d.o.o. i kako su ti radovi trebali već početi, ali
se zbog sezone branja maslina to odgodilo i uskoro bi ti radovi trebali početi, uređivati će se
dio od kuće Meića do dijela Drakovci – Put Gušća, naime, tu su već bili započeti radovi na
vodoopskrbi, a tada će se i asfaltirati, uglavnom, radovi bi trebali početi odmah početkom
2021. godine. Što se tiče drugog pitanja Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio da je
svjestan tog prisutnog problema što je često u zatvorenim uvalama kao što je jezerska,
pojasnio je kako se to događa isključivo neodgovornošću vlasnika brodova, jer ne dolazi ta
nafta iz Italije i ta nafta se izlijeva iz brodova u uvali i izlijevaju je prvenstveno domaći ljudi
pogotovo u ovo doba van turističke sezone kada nema ni nautičara ni vikendaša koji imaju
vez u marini. Složio se kako je to pitanje sasvim na mjestu i rekao kako će prenijeti
komunalnom odjelu da napravi jedan dopis Lučkoj kapetaniji ispostavi u Tisnom pa da lučki
kapetan pregleda to stanje, a Općina bi mogla ispisati i upozorenje s obzirom da se taj
problem događa kod većih oseka koje nastupaju nakon juga koje su karakteristične za ovaj
period godine.
Nadopunu na odgovor na prvo pitanje vijećnika Nevija Bilana dao je Ivica Pirjak
vezano uz proširenje vodovodne mreže u ulici Put Dražic, te kazao kako je s tima započeto
prije dva mjeseca, međutim, Općina Tisno sukladno traženju ljudi koji imaju maslinike na
tom području, zaustavljena je izgradnja dok se ne završi berba maslina te je Općina Tisno po

završetku berbe maslina javila Vodovodu i odvodnji d.o.o. da mogu nastaviti s radovima i
sada se samo čeka da se radovi nastave.
Vijećnik Nevijo Bilan se na temu smrada u uvali nadovezao kako nije samo stvar
brodova koji puštaju ulje nego je stvar i osobne kulture, međutim, kazao je kako ima i dosta
brodova koji su takozvani čuvari mjesta i koji čuvaju mjesto dok gosti ne dođu. Smatra čak
kako i to je u redu i neka svatko radi kako zna, ali u većini slučajeva ti brodovi su u
nikakvom stanju i često su puni smeća te se znaju uslijed kiša napuniti i potopiti. Smatra kako
svi takvi neregistrirani brodovi i oni koji ne služe ničemu bi trebali biti uklonjeni pod
pritiskom Lučke uprave, a tu bi Općina trebala sugerirati Lučkoj upravi da se ti brodovi
uklone, usporedio ja da isto kao što ni auto nema što raditi na cesti kada nema registraciju
tako bi trebalo isto vrijediti i za brodove, time bi se neki problemi i riješili, te bi se dobilo koje
mjesto više u uvali.
Ivan Klarin, načelnik općine ponovio je kako je upravo i to jedan od razloga zašto se
radi taj popis plovila u jezerskoj uvali, prvi na udaru će se naravno naći neregistrirana plovila
koja će Općina uklanjati zajedno sa Lučkom kapetanijom, istaknuo je kako mu je poznata ta
situacija čuvara vezova što nije ništa novo, te dodao da i ove godine ima jedna potopljena
brodica koja svakako ne služi na primjer jednom turističkom mjestu.
Slijedeći na aktualnom satu se s pitanjem javio vijećnik Mario Vodanov kojeg je
zanimalo zašto stanovnici Općine Tisno nemaju pravo na besplatan ulaz u Park prirode
Vransko jezero, dok stanovnici Zadarske županije imaju pravo na besplatan ulaz, a zna se da
se taj Park prirode sa 60% površine nalazi na području Općine Tisno, a i sam načelnik se prije
nekoliko godina zalagao da se sjedište Parka iz Biograda preseli u Betinu.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je vijećniku Mariu Vodanovu kako mu je to
prva informacija o tome, kazao je dalje da se on se prije zalagao za preseljenje sjedišta Parka
prirode u Betinu, međutim, to nije bilo uspješno iz političkih razloga. Nije do sada čuo
informaciju da stanovnici Zadarske županije imaju besplatan ulaz u Park prirode Vransko
jezero i svakako će se o njoj raspitati kod ravnatelja ustanove te će se svakako raspitati o toj
mogućnosti ako ne za stanovnike cijele županije onda barem za stanovnike Općine Tisno i
Općine Murter-Kornati na čijem području se najvećim dijelom i nalazi Park prirode Vransko
jezero. Osobno je s obitelji prošle godine bio u Parku prirode Vransko jezero i platio ulaznicu.
Vijećnik Mario Vodanov na odgovor načelnik Općine Ivana Klarina konstatirao je
kako je u svemu najmanja stavka platiti ulaznicu, ali zašto bi netko iz udaljenih krajeva
Zadarske županije imao pravo na besplatnu ulaznicu, a stanovnici općina na čijem se terenu
Park većinski nalazi moraju platiti ulaznicu.
Vijećnici više nisu imali pitanja stoga je predsjednik vijeća Petak Jakovčev zaključio
aktualni sat i predložio da se prijeđe na raspravu i odlučivanje o točkama dnevnog reda.
Točka 1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno,
Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine
Tisno, stoga je predsjednik vijeća stavio na glasanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o verifikaciji zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Točka 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za
2019.godinu,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je utvrdio da je predstavnik društva Prisliga d.o.o.
pozvan na ovu sjednicu vijeća, ali nije pristupio.
Ivan Klarin, općinski načelnik je kazao, da se predstavnik društva javio netom prije
početka sjednice i rekao kako su našli na tehničke poteškoće zbog kojih nisu u mogućnosti
spojiti se na ovu sjednicu. Svjestan je kako je ovo već drugi ili treći puta da se to ponavlja, ali
kako se bez predstavnika društva Prisliga d.o.o. ne može raspravljati o financijskom izvješću.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća obzirom na nastale okolnosti predložio je da se ova
točka dnevnog reda odgodi za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća kada se očekuje prisutnost
predstavnika Prislige d.o.o.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ZAKLJUČAK
o odgodi točke 2. dnevnog reda, Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva
Prisliga d.o.o., Tisno, za 2019.godinu, za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno
Točka 3. -9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i
Projekcija za 2021.g. i 2022.godinu, prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
Općine Tisno 2020.-2022.g., prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2020.godinu, prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2020.godinu, prijedlog Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za
2020.godinu,prijedlog Izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu,
prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2020.godinu,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća predložio je da se za raspravu objedine točke
dnevnog reda od točke 3. do točke 9. ali da se o svakoj pojedinoj točki glasuje zasebno, što su
vijećnici jednoglasno usvojili.
Za obrazloženje navedenih točki dnevnog reda javila se Danijela Bilan, pročelnica
Upravnog odjela za financije i javne prihode te kazala da su ovo prve izmjene i dopune
Proračuna Općine Tisno za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2020. godinu te je Proračun
s početka godine je umanjen za nešto više od 15.000.000,00 kuna. Predlaže se novi rebalans
na 34.331.000,00 kuna. Istaknula je da obzirom kako je godina bila turbulentna i puna
neizvjesnosti, projekti koji su bili predviđeni za početak godine, a odnosi se prvenstveno na
projekt Škrinja tajni sa 9.000.000,00 kuna koji praktički nije u ovom rebalansu, također
imamo sportski park u Dubravi te uređenje plaže Jazina od većih projekta koji nisu u ovom
predloženom rebalansu, a ostali projekti vide se točno po stavkama koliko su rezani, odnosno,
praktički sve što se radilo u tijeku ove godine je tu kao plaža u Jezerima, manji zahvati na
infrastrukturi u svrhu pripreme sezone i u ovom proračunu je kompletni projekt preuređenja
obale istoče Gomilice čija realizacija je bila koncem prošle godine, međutim taj projekt je
fakturiran u siječnju i ušao je u ovu godinu.
Na izlaganje pročelnice Danijele Bilan nadovezao se Ivan Klarin, načelnik općine te
kazao kako je u 12 godina njegovog mandata ovo jedan od najtežih rebalansa proračuna,
naime, 2009. i 2010. godine kada je bila gospodarska kriza pad prihoda je bio ne zanemariv u
odnosu na ovu 2020. godinu te obzirom na sve navedeno morale su se srezati sve investicije
koje nisu započele i nastavili se samo projekti koji su započeti prije korona krize. Značajno
smanjenje proračuna odnosno prihodovne i rashodovne strane u odnosu koji smo imali je

prvenstveno takvo s obzirom na smanjene prihode. Istaknuo je kako je ujedno još jedna velika
otegotna okolnost koja se pojavila ove godine je nelikvidnost Agencije za plaćanje u
poljoprivredi koja preko EU fondova financira izgradnju dječjeg vrtića u Jezerima zbog čega
se akumulirao ovaj minus od 2,8 milijuna kuna. Pojasnio je kako do sada imamo fakturiranih
računa nešto više od 6 milijuna kuna investicije, a Agencija je u dva navrata platila po 1,25
milijuna kuna, što znači da zajedno s avansom to je ukupno negdje oko 3 milijuna kuna, stoga
će krajem godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi će Općini Tisno dugovati negdje oko 3
milijuna kuna, a kako se priča, i okolnim općinama jer i Općina Pirovac i Općina Tribunj
rade iz istog izvora financiranja. Načelnik je također rekao kako je bio u Zagrebu na sastanku
s ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi koja obećava da će se to popraviti
odnosno da će se rebalansom i državnim proračunom ta sredstva i pokriti, napominje ta nije
samo Općina Tisno tu u problemu u smislu financijskog ne praćenja od strane Agencije već i
brojne druge općine. S druge strane prateći rad Vlade ravnateljici Agencije nije produžen
mandat tako da se uskoro očekuje novi ravnatelj te Agencije, smatra da Općinu Tisno to ne bi
trebalo brinuti jer postoji Ugovor sklopljen s tom Agencijom. Kazao je kako je bilo natezanja
oko plaćanja i prve dvije rate, a smatra kako bi u prvom tromjesečju sljedeće godine to trebalo
biti riješeno. Dalje je kazao da što se tiče generalnog pada prihoda u 2020. godini neke stavke
su nas i pozitivno iznenadile što vidimo i u izvršenju prihodovne strane, a to je porez na
dohodak koji se dosta dobro održao, ali što je još bitnije to je porez na vikendice odnosno
kuće za odmor kojeg se naplatilo dosta, obzirom da se od Porezne uprave preuzelo
fakturiranje poreza na vikendice tu je bilo dosta veliko dugovanje gdje se ove godine dosta
ovršilo, a postupak ovrhe još traje i krajem godine bi trebalo biti ukupno oko 3 milijuna kuna
naplaćeno. Istaknuo je kako se značajna smanjenja proračuna događaju u onom dijelu koji je
povezan sa turizmom, a to su porez na potrošnju, porez na javne površine, koncesije i sve
ostalo što se nadovezuje. Rezalo se i kod kulturnih udruga i sportskih klubova, te dodao da
ako se tko pita zašto tu odskaču KUD Hartić u kulturnim udrugama i VK Dupin među
sportskim klubovi, odgovor je u tome što oni imaju zaposlenike koji su tu već dugo pa i duže
od mandata ovog načelnika, praksa je već dugo da kada se puste plaće svih zaposlenih u
općinskim ustanovama da se puste i za zaposlenike udruge i kluba, dakle glavni rashod te
udruge i kluba su za plaće tih zaposlenih, koje je Općina i ove godine, kao i svih godina do
sada, financirala.
Nakon izlaganja pročelnice Danijele Bilan i Ivana Klarina, načelnika općine s
pitanjima se javila vijećnica Jelena Obratov, koju je zanimalo, kod sportskih programa, kroz
rebalans se vide neka dodatna ulaganja od 125.000,00 kuna, izvan sudska nagodba, što se tiče
sportske dvorane u Tisnom, koja su to dodatna ulaganja te drugo pitanje za kamate, gdje je
planirano nula, a dodano je 30.000,00 kn kod rashoda poslovanja kao i bankarskih usluga koje
su se povećale za 40%.
Ivan Klarin, općinski načelnik odgovorio je vijećnici Jeleni Obratov da je što se tiče
sportske dvorane u Tisnom postojao sudski spor koji se vukao iz 2015. godine, te he ukupan
trošak dvorane bio oko 15,5 milijuna kuna izgradnje, gdje je oko 10,5 milijuna je platilo
ministarstvo a ostalo Općina Tisno, tu je došlo do sudskog spora s obzirom na stečaj tvrtke
koja je 2015. godine vodila posao. Općina Tisno je tada trebala preuzeti na sebe raspisivanje
nabave za završetak sportske dvorane i tu su se preklopili radovi onih koji su započeli i koji su
završili radove, a kako je to bilo dosta delikatno pitanje Općina Tisno je podigla sudsku tužbu
protiv te tvrtke, tu je iznos bio mnogostruko veći, gdje je glavnica bila oko 300.000,00 kn.
Sud je naložio vještačenje svih radova po situaciji jednih i drugih i tu se došlo do iznosa malo
manje od 200.000,00 kn, što je Općina Tisno u sudskoj parnici prihvatila kao takve i platila ih

u 10 rata, odnosno još stiže jedna rata na naplatu, a to je akumulativno iznos pribrojen u ovoj
godini.
Na drugo pitanje vijećnice Jelene Obratov vezano uz kamate, Danijela Bilan
odgovorila je kako se te kamate odnose na kamate po kratkoročnom kreditu kojeg je Općina
Tisno podigla u siječnju na godinu dana, naime, to je u stvari dozvoljeni minus i u tom
trenutku se nije na zasebnoj poziciji planirala kamata. Vezano na pitanje uz bankarske usluge
pročelnica Danijela Bilan je rekla kako je na samom početku godine nešto manje od toga bilo
planirano, međutim, izvršenje u konačnici, jer još se nisu proknjižili kompletni izvodi, neće
biti toliko veće i očekuje se od prilike povećanje od nekakvih 15 do 20%. Na toj je poziciji u
stvari nešto više prostora jer zadnji izvodi do kraja još nisu proknjiženi i svakako će
bankarske usluge u toj stavci biti manje od tog planskog iznosa.
Na odgovor se još nadovezao Ivan Klarin, načelnik općine kazavši kako se to
zaduženje s početka godine 2020. odnosilo na plaćanje radova izvođaču radova na dječjem
vrtiću u Jezerima, s obzirom na dugovanje Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Dodao je
kako je taj kratkoročni kredit odnosno zaduženje skoro zatvoren odnosno biti će zatvoren do
31.12.2020., te da bi se taj posao završio po planu do kraja ove godine, a se ušlo u sam kraj
izgradnje, naime, Općina je iz svoje tekuće likvidnosti pokrivala kompletnu sezonu, čak
dvije situacije u cijelosti, a jednu polovično, sve kako ne bi upali u problem i da bi izvođač
mogao izvršiti radove. Dodao Bez obzira na krivicu Agencije nije se moglo biti siguran ako se
radovi ne završe hoće li biti penalizacije, što bi bilo veoma pogubno za Općinu Tisno i za
proračun jer je trošak vrtića ukupno oko 7 milijuna kuna.
Vijećnica Jelena Obratov javila se s pitanjem da s obzirom da se taj sudski postupak
vodio od 2015. i po presudi Općina Tisno morala platiti 200.000,00 kuna, koliki su ukupni
bili odvjetnički i sudski troškovi.
Pročelnica Tajništva Općine Tisno Marijana Pavić odgovorila je kako je taj postupak u
ime Općine Tisno vodio odvjetnik tako da bi morala ući u predmet pa može eventualno
naknadno dostaviti odgovor pismenim putem.
Ivan Klarin, načelnik općine nadovezao se kako Općina Tisno ima sklopljen ugovor s
odvjetnikom koji zastupa Općinu Tisno i kako upravo iz tih razloga nije bilo nekih dodatnih
odvjetničkih troškova, osim troškova koje odvjetnik prima za zastupanje Općine Tisno u svim
sporovima.
Vijećnica Jelena Obratov zatim je upitala može li se u tom slučaju znati koliki je to
iznos koji Općina mjesečno plaća odvjetniku iz Splita.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je da ne može točno precizirati, ali da se radi o
godišnjem iznosu od 67.000,00 kn ili 68.000,00 kn.
Vijećnica Jelena Obratov zatim je pitala može li ona to dobiti i pismeno odnosno kao
vijećnik može li dobiti pismeno ugovor sklopljen s odvjetnikom, na što je načelnik odgovorio
potvrdno i naglasio da s obzirom koliko odvjetnik slučajeva vodi u ime Općine Tisno je
nužnost za takvo poslovanje. Neki slučajevi su završeni pozitivno, neki negativno za Općinu
Tisno, ali uglavnom radi se o tom godišnjem iznosu.
Nakon što su iscrpljena sva pitanja vezana uz točke dnevnog reda od 3. do 9. krenulo
se na glasovanje o točkama dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“, 1 (jednim) „suzdržanim“ i 4 (četiri) glasa „protiv“ usvojili
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i
Projekcija za 2021.g. i 2022.godinu

Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“, 1 ( jednim) „suzdržanim“ i 4 (četiri) glasa „protiv“ usvojili
Izmjene i dopune
Plana razvojnih programa Općine Tisno 2020.-2022.g.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“ , i 5 (pet) „ protiv“ usvojili
I. izmjene i dopune
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“, 5 (pet) glasova „protiv“ usvojili
I. izmjene i dopune
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam)
glasova „za“ , 2 (dva) „suzdržana“ i 3 (tri) „protiv“ usvojili
Izmjene i dopune
Plana javnih potreba u kulturi za 2020.godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i
3 (tri) „suzdržana“ i 1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili
Izmjene i dopune
Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“, 2
(dva) „suzdržana“ glasa i 2 (dva) glasa „protiv“ usvojili
Izmjene i dopune
Programa socijalnih potreba za 2020.godinu
Točka 10.- 15. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija
proračuna za 2022.g. – 2023.g. prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za
2021. godinu, prijedlog Plana razvojnih Programa za razdoblje 2021.g.- 2023.g., prijedlog
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu, prijedlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2021.godinu, prijedlog
Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu,
Predsjednik vijeća Petar Jakovčev predložio je da se za raspravu objedine točke
dnevnog reda od 10. do 15. , a da se nakon rasprave o svakoj zasebno glasuje, a vijećnici su
prijedlog jednoglasno usvojili.
Daniela Bilan, pročelnica Odjela za financije i javne prihode, dala je uvodno
obrazloženje kazavši da se iz ispisa Proračuna može vidjeti da je Općina Tisno prema naputku
Ministarstva financija dali prikaz i za 2020. godinu odnosno to je 2020.godina iz početka

godine jer ova sad što se donosi je bila u izradi, što znači da je to moglo bi se reći usporedba s
nečim što nije realno. Prva tabela je plan iz samog početka godine, a intencija je čak da se tu
napiše i izvršenje i za 2019. godinu o kojoj se već raspravljalo, želi naglasiti da ovi ispisi
postaju sve kompliciraniji i sve složeniji i pitanje je do kuda će moći ići proračunsko
računovodstvo za razliku od poduzetničkog koje je zadano već dugi niz godina. Glede samog
Proračuna kazala je da on iznosi 27.338.000,00 kuna. Dalje je dodala da se ulazi u jednu
također neizvjesnu godinu gdje se u sljedećoj godini mijenjaju stope poreza na dohodak gdje
će doći do samog rasterećenja plaća, međutim prihodi proračuna u tom smislu bi trebali nešto
pasti, ali učešće u masi poreza na dohodak će otići gore sa dosadašnjih 60% na 74% prema
izmjeni Pravilnika koje je donijelo ministarstvo, a što će se događati s tim prihodom za sada
su procjene da će on ostati na sličnoj razini. Od važnijih projekta u sljedećoj godini planiran je
završetak projekta izgradnje dječjeg vrtića u Jezerima, naime, po aneksu ugovora je predviđen
završetak već u siječnju 2021. godine, nakon toga ide opremanje i onda sredinom ožujka bi
vrtić trebao biti u funkciji. Od ostalih projekata kazala je kako su zadržani projekti koji idu,
znači održavanje komunalne infrastrukture, u gradnji komunalne infrastrukture to je projekt
učinkovite javne rasvjete i projekt selektivnog otpada za koji je Općina Tisno aplicirala i
sklopila ugovor zajedno s komunalnim poduzećem Ježinac, gdje se ide u nabavu mini sortirne
trake i mini reciklažnog dvorišta i kao mini projekt tu je još i uređenje boćališta. Stavka koja
se povećava, a odnosi se na socijalni program tu se radi o pomoći obiteljima vatrogasaca
stradalih na Kornatu, a koje su izglasane na jednoj od prošlih sjednica vijeća i koje će teretiti
općinski proračun u iznosu od 144 tisuće kuna godišnje. Što se tiče trogodišnje razine kazala
je kako je teško planirati realno, ali one projekte koji su ispali ove godine kao na primjer
uređenje sportskog centra u Dubravi ili plaže Jazina su prebačeni za sad u ovom trenutku za
2022. godinu.
Ivan Klarin, načelnik općine obrazložio je da se s izgradnjom dječjeg vrtića zaronilo dosta
duboko i plan prihoda se planirao na razini izvršenja 2020. godine nadajući se da gora godina
od ove ne može biti, a plan rashoda je smanjen na 22 milijuna kuna tako da se pokrije manjak
odnosno da se zatvori ta situacija koja je cijelu ovu proteklu godina bila dosta otegotna i
provlači se kroz cijeli proračun, sigurno da s ovim znanjem danas, da se moglo znati što će se
dogoditi da se sigurno ne bi bili upuštali u takav projekt, međutim taj ugovor je potpisan još u
2018. godini kada je sve izgledalo idilično. Međutim tu smo gdje smo i ovaj Proračun što se
tiče do sadašnjih godina njegova mandata jedan od najštedljivijih i rezan je po brojnim
rashodovnim stavkama. Kada se pogleda u drugom dijelu rashode onda se dobro vidi koliko
se toga trebalo rezati. Naglasio je da pogotovo ono što muči je i neizvjesnost 2021. godine,
kao i svih što drži neizvjesnost vezana za lockdown i hoće li ta bolest nestati s proljećem tako
da barem uspješna bude ne predsezona jer je to stvarno nerealno, ali barem sezona da bude
uspješnija od prošle. Kazao je kako gledajući proračune susjednih gradova i općina stvari su
se stvari što se tiče prihoda, s čime se on kao načelnik ne slaže i ne može reći da će Općina
dobiti 10 milijuna kuna iz Europskih fondova jer je to nerealno s obzirom da je samo jedan
projekt, a vidi se kako se prati kada je bilo potrebno kompletnu likvidnost Općine Tisno koja
je bila u ovoj godini kreditirali navedenu Agenciju koja je dužna prebacivati sredstva. Drži da
će na kraju će to sve biti u redu i ok, ali ističe da je ovo dosta izazovno razdoblje, te s
obzirom na to u rebalansu, a pogotovo u proračunu skinuto je opremanje Škrinje tajni ili
Društvenog doma u Betini koji je isto tako trebao biti financiran kroz navedeni projekt
odnosno kroz europske fondove, međutim kako je nacionalna komponenta tu 20% očigledno
je tu došlo do problema i likvidnost državnog proračuna prema jedinicama lokalne
samouprave, zato je to toliko srezano. Dalje je kazao da gledajući druge jedinice lokalne
samouprave, Rogoznicu, Primošten, Šibenik, Vodice pa i susjedni Murter, imali su značajna

zaduženja koja variraju od 10 do 30 milijuna kuna, a svi su oni vezani sa rashodovne strane za
projekte, jer takva zaduženja po jedinici lokalne samouprave se i moraju vezati za neki
projekt, a onda se ta sredstva koriste i za tekuću likvidnost, s obzirom da tu nema direktne
kontrole gdje su ta sredstva utrošena. Na kraju je dodao pokušati ćemo u 2021.godini
napraviti sve da se kreditno ne zadužimo, a ako se uspjelo u ovoj godini onda će nadamo se to
biti moguće i u idućoj. Kao što se u ovoj tako se planira i u idućoj godini održavati cijeli
sustav Općine Tisno, gdje se nije ukinulo ništa, počevši od financiranja dječjeg vrtića,
boravka djece, oslobađanja iz staračkog doma, komunalne infrastrukture što se tiče uređenja i
održavanja, brojnih socijalnih davanja, program pomoći mladim obiteljima, socijalnim
slučajevima, brojnim stipendijama, udžbenicima i sve se to uredno ovu godinu platilo i
raspisali su se natječaji za 2021. godinu. S obzirom da u sljedećim odlukama vezanim za
zatvaranje ugostiteljskih objekata, bit će smanjeni prihodi i po tim osnovama komunalne
naknade te se nada nas u 2021. godini čekaju bolja vremena jer jako teško bi bilo još jednu
ovakvu godinu izdržati. Što se tiče pojedinačnih prihoda i rashoda u proračunu ako netko ima
pitanja on kao načelnik stoji na raspolaganju za odgovor.
Vijećnica Jelena Obratov javila se s pitanjem i komentirala kako je Proračun ovaj puta
prvi realniji s prihodima koja se mogu prikupiti tijekom godine jer kao Općina nismo se
zadužili ali zaboravlja se napomenuti kako je prodana imovina ona od koje su se financirale
neke stvari tijekom godina i zbog kojeg je bio napuhan proračun, stoga smatra da ovo što
imamo sada je realno i nitko se ne veseli tome što su prihodi manji i nada se kako će se
ostvariti sve kako je i planirano. Iznenađena je da su se dosta realno prikazali prihodi od
poreza i svega ostalog u odnosu na ono što se stvarno ostvari. Vijećnicu Jelenu Obratov
također je zanimala stavka iz proračuna od 240.000,00 kuns prihoda od prodaje dugotrajne
imovine, jesu li to strojevi koji se prodaju ili je to nešto drugo.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio vijećnici Jeleni Obratov kako su to strojevi
koje je kupila Općina Tisno, a koristi ih Ježinac d.o.o. i kako tu formalno razdužujemo svoju
opremu, a koji su procijenjeni od strane sudskog vještaka i prodaju se komunalnom poduzeću
Ježinac d.o.o. koji ih i koristi.
Nakon što su iscrpljena sva pitanja vezana uz točke dnevnog reda od 10. do 15.
krenulo se na pojedino glasovanje o tim raspravljenim točkama dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova
„za“, 4 (četiri) „suzdržana“ glasa i 1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili
Plan proračuna
Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija proračuna za 2022.g. – 2023.g.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 4
(četiri) „suzdržana“ glasa i 1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2021. godinu
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova
„za“, 4 (četiri) „suzdržana“ glasa i 1 (jednim) glasom „ protiv“ usvojili
PLAN
razvojnih Programa za razdoblje 2021.g.- 2023.g.

Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 4
(četiri) „suzdržana“ glasa i 1 (jednim) glasom „ protiv“ usvojili
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2021.godinu
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova „za“ i 4
(četiri) „suzdržana“ glasa usvojili
PROGRAM
socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu
Točka 16. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu
Ivan Klarin, načelnik općine, rekao je kako su to prihodi od nezakonito izgrađenih
zgrada i kroz godine je taj prihod smanjen s obzirom da je legalizacija završena i to su
sredstva koja se moraju prikazati u proračunu i koja se moraju povezati s rashodima, drži da je
to tehnička odluka i samo izvještaj o prihodima po toj stavci.
S obzirom da vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, predsjednik vijeća
stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 1 (jednim)
„suzdržanim“ glasom usvojili
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2021.godinu
Točka 17. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni
prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
Ivan Klarin, načelnik općine u obrazloženju je rekao kako se tu radi o oslobađanju
plaćanja komunalne naknade prvenstveno za sve one obrte i tvrtke koje su zatvorene odlukom
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno oslobađaju se u potpunosti plaćanja
komunalne naknade za razdoblje od 01. prosinca 2020. do 31. prosinca 2020. godine. S
obzirom uz pretpostavku da će nastalo zatvaranje trajati i u mjesecu siječnju 2021. godine
prijedlog načelnika je da se u članku 1. izmijeni da su svi oni u potpunosti oslobođeni obveze
plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01. prosinca 2020. godine do kraja trajanja
mjera prisilnog zatvaranja u cilju suzbijanja širenja Covid-19.
Predsjednik vijeća pročitao je kraj članaka 1. prijedloga Odluke s predloženom
izmjenom „ Oslobađaju se u potpunosti plaćanja obveze komunalne naknade u razdoblju od
01. prosinca 2020. godine do kraja okončanja epidemioloških mjera.“.
Vijećnica Jelena Obratov kazala je kako bi se to trebalo odnositi na razdoblje „do
trenutka njihovog ponovnog otvaranja.“.

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća složio se s komentarom vijećnice Jelene Obratov i
kazao kako se svi razumiju po tom pitanju.
Ivica Pirjak, pročelnik dodatno se javio s obrazloženjem vezano uz ovo točku rekavši
kako bi bilo bolje s obzirom da je komunalna naknada obračunom vezana na mjesečnoj razini,
dakle u koliko bi mjere završile sredinom mjeseca ne može se od tog datum početi
obračunavati komunalna naknada, odnosno u koliko se uđe u novi mjesec cijeli taj mjesec bi
oslobodili.
Marijana Pavić, pročelnica nadovezala se rekavši kako bi u tom slučaju trebalo stajati
zaključno zadnjeg dana u mjesecu u kojem su mjere prestale odnosno u kojem su počeli s
radom.
S obzirom da vijećnici nisu imali dodatnih pitanja na ovu točku dnevnog reda,
predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti s amandmanom da se u čl. 1. riječi „31.prosinca
2020.“ mijenjaju riječima „zaključno do zadnjeg dana u mjesecu u kojem im je temeljem
odluke Stožera civilne zaštite RH dozvoljen rad“
Točka 18. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada
Ivan Klarin, načelnik općine obrazložio je da se radi identično kao i kod prethodne
točke dnevnog reda samo što se ovdje radi o oslobađanju od plaćanja odvoza komunalnog
otpada koje fakturira komunalno poduzeće Ježinac d.o.o., a radi se o identičnoj izmjeni u
članku 1. kao i kod prethodne odluke.
Predsjednik vijeća predložio je da se sukladno identičnim izmjenama u prethodnoj
točki dnevnog reda izmjeni i u ovoj točki te tako izmijenjenu točku stavio prijedlog na
glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada, s amandmanom da se u čl. 1. riječi „31.prosinca 2020.“ mijenjaju
riječima „zaključno do zadnjeg dana u mjesecu u kojem im je temeljem odluke Stožera
civilne zaštite RH dozvoljen rad“
Točka 19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Kapela- Dubrava (južni dio)
Ivan Klarin, načelnik općine predložio je da sukladno sugestiji vijećnika Velimira
Reškova s aktualnog sata da se ova točka odgodi do sljedeće sjednice kako bi on dobio
prostora da komunicira s vlasnicima navedenog zemljišta, s obzirom da tu pati dosta javni
interes zbog nekakvih inata koji nisu u skladu s dobrim odnosima koje bi trebali imati, samo
je jedno pitanje jer se u blizini gradi trafostanica.
Ivica Pirjak odgovorio je da je to točno i da se trafostanica gradi preko puta i
gospodarska zona je zapadno od državne ceste D59 koja vodi od Kapele prema Dubravi, a
trafostanica velika koja se ima za namjeru graditi u Dubravi, prema građevnoj dozvoli, za
koju je nedavno obračunat i komunalni doprinos, ona je sa istočne strane državne ceste,

odnosno točnije, točno preko puta poslovne zgrade Sarađen, dakle za trafostanicu je izdata
građevinska dozvola i za nju nije potrebno definirati gospodarsku zonu.
Slijedom navedenog Ivan Klarin, načelnik općine predložio je predsjedniku vijeća da
odgodi ovu točku za sljedeću sjednicu.
Predsjednik vijeća uslijed navedenih argumenata od strane načelnika i pročelnika,
predložio je da se rasprava vezana uz navedenu točku dnevnog reda odgodi za sljedeću
sjednicu Općinskog vijeća kako bi se moglo doći do više informacija te stavio prijedlog o
odgodi Prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone KapelaDubrava (južni dio) za sljedeću sjednicu, a vijećnici su s 11 (jedanaest) glasova „za“ i (1)
jednim „suzdržanim“ glasom usvojili
ZAKLJUČAK
o odgodi točke 19. dnevnog reda, prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Kapela- Dubrava (južni dio)
Točka 20. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna DPU Luke nautičkog turizma u uvali
Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno
Ivica Pirjak rekao je da što se tiče Odluke o izradi II. izmjena i dopuna DPU Luke
nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno
prema ovom prijedlogu Odluke je dobiveno mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se
utvrđuje zaštita okoliša i prirode od nadležnog županijskog odjela izdanog dana 30. studenog
2020. godine kojim se potvrđuje da za planirane izmjene i dopune ne treba provesti postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, sve naravno prema odredbama članka 86. stavak 3 Zakona o prostornom uređenju koji
naglašava da odluku o izradi prostornog plana može se donijeti po prethodno dobivenom
mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode čime je
savladan je ovaj početni dio da bi se Odluka uopće mogla plasirati na općinsko vijeće. Kazao
je kako u članku 3. ovog prijedloga Odluke je jasno definiran razlog izrade, a to je prije
svega spuštanje na županijsku razinu kako bi se omogućila brža realizacija, a vjerujemo kada
se spusti na ispod 200 vezova i županija bude raspisivala natječaj, da će to biti kvalitetno i
brzo, što je potvrdio i primjer marine u Pirovcu. S predstavnicima županije se na ovu temu
razgovaralo i sa gospodinom Lučevom iz zavoda za prostorno uređenje i sa gospođom
Sanjom Slavicom Metešić, pročelnicom ureda za zaštitu okoliša i komunalne poslove
županije te se oni slažu u potpunosti i razumiju našu situaciju i svjesni su da je natječaj pao
četiri puta odnosno nije prošao na državnoj razini i jedina varijanta što će oni naravno i
podržati je da ovaj naš postupak spuštanja broja vezova ispod 200 da bi zakonski spao pod
kategoriju županijskog karaktera, u konačnici i prođe. Sugestija je samo upravnog odjela za
pomorstvo i otočni razvoj županije je da se maksimalno držimo onih gabarita iz rješenja koje
je ispustilo ministarstvo, a to je rješenje o utvrđenoj granici lučkog područja iz 2008 i izmjeni
tog rješenja iz 2009. godine kako se ne bi moralo čekati novo rješenje ukoliko bi promijenili
gabarite obuhvata luke nautičkog turizma.
S obzirom da vijećnici nisu imali dodatnih pitanja o ovoj točki dnevnog reda,
predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su s 11 (jedanaest) glasova „za“ i
1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili
ODLUKU

o izradi II. izmjena i dopuna DPU Luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim
povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno
Točka 21. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno
Marijana Pavić, rekla je da u ovoj Odluci u članku 1. mijenja se Odluka na način da se
ista Odluka na odgovarajući način primjenjuje raspolaganje pokretninama jer doista nema
potrebe za novom odlukom glede elemenata samog javnog natječaja, rokova, prodajne cijene i
svega ostaloga, naime, ovaj članak je vezan za sljedeću točku dnevnog reda koja se odnosi na
prodaju predmetnih pokretnina. Nadalje u članku 2. se odluka mijenja na način da se dodaje
zamjena nekretnina koja do sada nije bila predviđena u odluci o raspolaganju nekretninama,
sada se propisuje način same zamjene te su navedeni opravdan interesi kada bi Općina mogla
pristupiti zamjeni nekretnina kao primjerice kod realizacije infrastrukturnih i gospodarskih
projekta jer naime, kroz skoro vrijeme se očekuje da će se doći u takvu situaciju realizacije
jednog komunalno infrastrukturnog projekta za kojeg načelnik predlaže da se riješi zamjenom
nekretnina.
Pitanje o ovoj točki dnevnog reda imala je vijećnica Jelena Obratov koja je pitala je li
vijeće nadležno za zamjenu nekretnina ili načelnik, kao kod prodaje nekretnina?
Marijana Pavić odgovorila je da nadležnost sukladno zakonu proizlazi ovisno od same
vrijednosti nekretnine odnosno pokretnine odnosno nadležno je općinsko vijeće ili načelnik
općine, naime, do vrijednosti od 0,5% godišnjeg proračuna nadležan je načelnik općine, a za
veće iznose od toga nadležno je općinsko vijeće. Tako se primjenjuje u svakom slučaju,
možda kod prodaje pokretnina izgleda da su otpadomjeri nešto niže vrijednosti te bi o
njihovoj prodaji mogao odlučivati načelnik općine, međutim, nema smisla objavljivati dva
natječaja pa je predloženo da općinsko vijeće odluči o prodaji obje pokretnine.
Ivan Klarin, općinski načelnik rekao je da će vrlo rado svaki puta kad se radi o 0,5%
proračuna pa i manje, odluku o zamjeni ili prodaji nekretnine ili pokretnine sukladno
natječaju prepustiti Općinskom vijeću.
S obzirom da vijećnici nisu imali dodatnih pitanja o ovoj točki dnevnog reda,
predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
ODLUKU
o dopuni Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Tisno
Točka 22. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju pokretnina
Ivan Klarin, općinski načelnik objasnio je kako se tu radi o opremi koju je kupila
Općina Tisno, a koristi je komunalno poduzeće Ježinac d.o.o. pri rashodovanju imovine
krajem godine, sva ona imovina koja ima vrijednost, konkretno ovdje se govori o
pokretninama, a ukupna je cijena 183.000,00 plus 57.000,00 kn prodat će se odnosno
kompenzirati s komunalnim poduzećem Ježinac d.o.o.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova
„za“ i 4 (četiri) „suzdržana“ glasa usvojili
ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju pokretnina
Točka 23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za
2021.godinu
Marijana Pavić, pročelnica obrazložila je kako se radi o Odluci koja će se sigurno
nakon nadolazećih lokalnih izbora mijenjati, ali do tada u slijedećoj godini biti će u primjeni
ova odluka.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su jednoglasno usvojili
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2021.godinu
Točka 24. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare
Daniela Bilan, pročelnica obrazložila je kako se tu radi o otpisu potraživanja naknade
za uređenje voda za koje je nastupila apsolutna zastara. Hrvatske vode su predložile da
Općina otpiše ta potraživanja i u tom smislu se i predlaže ovakva odluka, a radi se o
apsolutnoj zastari.
Predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova
„za“, 4 (četiri) „suzdržana“ glasa i 1 (jednim) glasom „protiv“ usvojili
ODLUKU
o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare
Točka 25. Prijedlog Odluke o isknjiženju iznosa potraživanja s osnova poreza na kuće za
odmor evidentiranih po izvješćima od strane Porezne uprave iz prethodnih godina
Daniela Bilan, obrazložila je kako je do 2019. godine naplata poreza za kuće za odmor
vodila Porezna uprava i Općina je dobivala izvješća koja je bilo jako teško pratiti i koja
zapravo nisu ni bila realna, međutim od 2019. godine Općina Tisno je počela s naplatom i
dobila je ispis kompletnih potraživanja, ti ispisi su unijeti i krenulo se s naplatom, zapravo od
2019. godine dobilo se kompletno stanje i potraživanja i obveza i onda u tom smislu predlaže
se da se ovo od porezne uprave praktički dvostruko koje je bilo neusklađeno od porezne
uprave u tom smislu isknjiži, odnosno otpiše.
S obzirom da vijećnici nisu imali dodatnih pitanja na ovu točku dnevnog reda,
predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
ODLUKE
o isknjiženju iznosa potraživanja s osnova poreza na kuće za odmor evidentiranih po
izvješćima od strane Porezne uprave iz prethodnih godina
Točka 26. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za
2020.godinu

Ivan Klarin, načelnik općine rekao je da koliko se god proteklih godina lako prelazilo
preko točaka vezanih uz temu civilne zaštite, kroz ovu godinu moglo se vidjeti koliko se puta
smo spomenula civilna zaštita i koliko u stvari ona znači. Svake godine donosi se Analiza
stanja sustava civilne zaštite, u kojoj su nabrojene sve aktivnosti, načelnik i zamjenik stožera,
kao i ono što se zapravo obavljalo. Jedna od zadaća u proteklom razdoblju, a koje se vraća po
najavama i za nekoliko dana opet, a to su propusnice. Uglavnom radi se o tehničkoj odluci u
kojoj je sve sadržano. Ivan Klarin, načelnik općine iskoristio je priliku da najavi i sljedeću
točku dnevnog reda vezanu za prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje gdje je sve
spomenuto pa ako ima potrebe za pitanjima da stoji na raspolaganju.
Vijećnica Jelena Obratov rekla je da kao što je i načelnik već spomenuo do sada se
nije puno bavilo ovim pitanjem, ali sada se mora. Ono što je ona primijetila je kada se
dogodila sva ona kriza na početku trećeg mjeseca pa i sada u novom Godišnjem planu
izostavljena oformljena postrojba civilne zaštite. Dakle nema je u ovom planu i nema
nikakvog roka. Tu se navodi pozivanje dobrovoljaca, ali poučeni primjerom Murtera koji je
bio zatvoren u karantenu, njima je isključivo postrojba civilne zaštite bila ta koja je odrađivala
većinu posla pa čak i za mjesto Betinu koja je u našoj općini. Dakle prvo pitanje je zašto se ne
oformi postrojba civilne zaštite, a drugo pitanje je zašto u Općinskom stožeru civilne zaštite
nemamo doktora, s obzirom da su u Tisnom i doktorica Vlajčić i doktorica Ferber Garofulić.
Malo je čudno da nema doktora, doduše imamo jednu medicinsku sestru koja je voditeljica
ispostave Hitne pomoći. I ostali se trude uvesti doktora u stožer pa bi bilo dobro razmisliti i o
tome.
Predsjednik Općinskog vijeća Petar Jakovčev odgovorio je vijećnici Jeleni Obratov
kako Općina Tisno ima Stožer civilne zaštite čiji je i on član i ta takozvana postrojba koja
postoji u općini Murter-Kornati na način kako se zamišlja to nije baš tako, naime Stožer
civilne zaštite Općine Tisno je funkcionirao praktički bez njih i ni jednom prilikom tijekom
trajanja te karantene oni nisu nas kontaktirali bez obzira na to što mi jesmo njih ali u tom
smislu da im mi ponudimo tehnička sredstva i opremu sa područja Općine Tisno odnosno
konkretno mjesta Betina, na što se nisu odazvali. Inače Civilna zaštita i njen stožer
funkcioniraju na način da svi oni koji su bili članovi stožera civilne zaštite u to vrijeme
obavijestili dobrovoljce da u slučaju neke potrebe ili nužde, i jako brzo skupilo dovoljno ljudi
raznih profila koji u odradili sve potrebno. Osnivanje nekakve postrojbe po imenu i
prezimenu nema smisla, rekao je predsjednik vijeća Petar Jakovčev.
Što se tiče oba pitanja vijećnice Jelene Obratov načelnik općine Tisno rekao je kako
Općina Tisno ima Stožer civilne zaštite koji je funkcionirao besprijekorno u vrijeme korona
krize, pogotovo u vrijeme zatvaranja u karantenu mjesta Murter i Betina. Kazao je kako se ne
smije zaboraviti je procjena bila da Općini Tisno ne treba postrojba s obzirom da se veliki
broj volontera uključio, a da je sve koordinirao Miljenko Meštrov, zajedno s načelnikom i
ostalim članovima, a tu je bilo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno, tako da je veliki dio
svih potrepština i stvari od hrane, medicinske opreme i ostalih potrepština preko punkta za
kojeg su bili odgovorni vatrogasci DVD-a Tisno, prešao preko Stožera civilne zaštite Općine
Tisno. Da se u bilo kojem trenutku smatralo da je potrebno osnovati postrojbu, ona bi bila i
osnovana.
Što se tiče doktora, primjedba je na mjestu, ali to svakako treba prenijeti Miljenku Meštrovu
kao načelniku stožera.
Vijećnica Jelena Obratov javila se s replikom predsjedniku vijeća Peteru Jakovčevu
rekavši kako ona nije mislila kako volonteri ne čine postrojbu jer Godišnjim planom razvoja

je ona praktički predviđena samo što je oni nisu predvidjeli. Što se tiče murterske postrojbe
smatra kako se jedan veliki dio betinjana ne bi složio s njime da nije murterska postrojba u to
vrijeme pomagala. Osobno poznaje više članova te postrojbe, a jednog jako dobro pa zna što
je ta postrojba odrađivala za područje Betine tako da smatra da bez obzira što oni misle da
nije trebala ta postrojba, jako dugo ljudi nisu znali tko uopće čini Stožer civilne zaštite Općine
Tisno, jer osobno je imala dosta puno upita ljudi tko je načelnik Stožera Civilne zaštite
Općine Tisno i na kraju ljudi bili iznenađeni da je na primjer i predsjednik vijeća član tog
Stožera. Govori ono što zna jer su je ljudi to pitali, tako da se ne može umanjivati doprinos te
murterske postrojbe koja je uistinu pomagala i to je navela samo dobronamjerno ne želeći
prigovarati jer nije situacija takva ili da iznosi nešto što je bilo dobro ili nije. Isto tako ako se
provrte društvene mreže i komentari ljudi što je dobar pokazatelj, vidjet će se da neke stvari i
nisu baš tako savršeno štimale. Da bi se to preduhitrilo možda je formiranje postrojbe bude
eto nešto što zlu ne trebalo.
Marijana Pavić, pročelnica rekla je da Općina Tisno ima imenovane povjerenike i
zamjenike povjerenika civilne zaštite kao i osnovane postrojbe civilne zaštite s određenim
titulama, činovima i svime ostalim. Gospodin Miljenko Meštrov ima sve kontakte i
pretpostavljam da je bio u kontaktu s nekima. Slaže se s predsjednikom vijeća te pretpostavlja
da Stožer ocijenio da veća količina ljudi u tom trenutku nije bila potrebna, obzirom na DVD i
komunalno redarstvo, ali da imamo osnovanu po zakonu, imamo, kao i ispunjene ostale
preduvjete, također dodaje kako je zakonom predviđeno koga se imenuje u stožer civilne
zaštite.
Ivan Klarin, načelnik općine je rekao da nema tu nadmetanja tko je kome više
pomagao, pomagali su se Stožeri međusobno jer da nije bilo tako ne bi funkcionirao cijeli
otok i to je činjenica, dodao je da tu bilo estrade i da nije tu bilo pribavljanja nekih političkih
poena na temelju toga, što je njemu u to vrijeme konkretno smetalo i puno nepotrebnih stvari
koje su se događale van pomoći ljudima. Kod nas postoje spiskovi kod kojih se ljudi sve išli i
što se sve radilo, odnosno temeljne zapisnike o tome koliko se ljudima pomoglo. Murterski
Stožer pomagao je našem stožeru, kao što je i naš Stožer pomagao murterskom. Načelnik je
još naglasio kako je mnogo vremena proveo na punktu ali smatra da je u tom trenutku bilo
malo previše estrade i medijske pažnje, a da je umjesto toga trebalo staviti naglasak na neke
druge stvari, ali to je stil, a o stilu se ne raspravlja.
S obzirom da vijećnici nisu imali dodatnih pitanja na ovu točku dnevnog reda,
predsjednik vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2020.godinu
Točka 27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 7 „(sedam)
glasova „za“ i 5 (pet) „suzdržanih“ glasova usvojili
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje

Točka 28. i 29. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na
vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera ( 2kn/m3) u periodu od 01.01.2019. do
31.12.2019.; Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2kn/m3) u periodu od 01.01.2019.
do 31.12.2019.
Predsjednik vijeća predložio je da se o ovim točkama dnevnog red raspravlja zajedno,
ali će se glasati odvojeno, a vijećnici su jednoglasno usvojili prijedlog.
Ivan Klarin, načelnik općine rekao je kako je kod naplaćene naknade za razvoj
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera riječ o iznosu od
461.756,00 kn, a na drugom računu o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području
Općine Tisno 783.023,00 kn što će sigurno u ovoj godini na dan 31. prosinca biti uvećano s
obzirom da nije bilo rashoda po tim stavkama. Tu se treba razjasniti da što se tiče naknade za
razvoj vodoopskrbe odlučuje uglavnom Općina Tisno na način da se da prijedlog, a što se tiče
izvješća naknade za otpadne vode, više-manje to radi Vodovod i odvodnja d.o.o. kroz
projekt odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera i njegove pripreme i sve ono što se događalo u
protekloj godini, smatra da se nije radilo baš puno po tom pitanju, ali dio rashoda je išao na
njihova tehnička pitanja u vezi sustava odvodnje.
S obzirom da vijećnici nisu imali pitanja o ovoj točki dnevnog reda, predsjednik
vijeća stavio prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova „za“ i 1 (jednim)
„suzdržanim“ glasom usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj
naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na
vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera ( 2kn/m3) u periodu od 01.01.2019. do
31.12.2019.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasovanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest) glasova
„za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća
trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj
vodoopskrbe na području Općine Tisno ( 2kn/m3) u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019
Točka 30. Prijedlog Jose Stegića iz Tisna, Vukovarska 3, za odgodu naplate
imovinskopravnog zahtjeva Općine Tisno do sudskog okončanja spora
Ivan Klarin, načelnik općine rekao je kako je bivši načelnik Općine Tisno Joso Stegić
na županijskom sudu u Splitu pravomoćno je osuđen za uzimanje naknade te kazao kako je to
slučaj koji je bio i u medijima i kojem se dosta toga zna i njemu je osim u kaznenom
predmetu dosuđena i naknada odnosno povrat naknade u proračun Općine Tisno, a radi se o
iznosu od oko 50.000,00 tisuća kuna, kojeg je Joso Stegić je bio dužan to podmiriti do kraja
studenog 2020. godine, međutim on je podnio zahtjev za kompenzacijom odnosno mirnim
rješenjem spora odnosno zemljištem koje je ustupio njegov otac za vrijeme njegovog mandata
u ulici Ante Starčevića u Tisnom, međutim, kako su to dva potpuno odvojena predmeta i koji

nemaju veze jedan s drugi u pravnom smislu, na temelju presude i naloga županijskog suda u
Splitu na Finu je predan zahtjev za naplatom dosuđene naknade koju je Joso Stegić dužan
vratiti u proračun Općine Tisno. Sukladno navedenim Ivan Klarin, načelnik općine predložio
je odbijanje ovog zahtjeva iako je naveo da nema smisla ni odbijanje jer tu je zakon jasan i
decidiran, a što se tiče tužbe za naknadu za zemljište preko kojeg je prošao put preko njegove
parcele, to će se trebati dokazivati u zasebno sudskom postupku, isto kao što su napravili i
drugi kojima su oduzeta zemljišta pretežno na području Općine Tisno. Dodao je na kraju
kako se sada o ovome mogu postavljati pitanja, ali smatra da nema svrhe jer stvar je u
potpunosti jasna i smatra kako se tu nema o čemu glasovati.
Predsjednik vijeća postavio je pitanje za struku, u koliko je ovo pravomoćna presuda
sudskog tijela, zašto se to uopće našlo na ovom vijeću na glasanju?
Marijana Pavić, pročelnica rekla je kako je gospodin Joso Stegić podnio zahtjev prema
načelniku i Općinskom vijeću i načelnik je smatrao da to treba uputiti na Općinsko vijeće.
Ujedno Marijana Pavić složila se s konstatacijom da Općinsko vijeće ne može ulaziti u
presude sudova Republike Hrvatske, ne ovo vijeće nego nijedno općinsko vijeće, nije sigurna
je li vijeće uopće prava adresa za odgodu takvog imovinsko pravnog zahtjeva koji je opet
usko vezan za samu kaznu određenu u predmetnoj presudi.
Petar Jakovčev, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je kako ovo vijeće nije
nadležno za odlučivanje u ovom predmetu jer se tu radi o presudi u parničnom sporu i
mogućoj nekakvoj budućoj presudi i zaista ne vidi svrhe da o tome glasa Općinsko vijeće jer
njegov glas u tome ne znači ništa.
Vijećnica Jelena Obratov pitala je što je prepreka da se zastane s naplatom dok ne
riješi potraživanje koje navedeni ima prema Općini.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio je kako bi vrlo vjerojatno onda on za
nekoliko dana bio u istražnom zatvoru.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća dodao je kako se tu radi o pravomoćnoj presudi i
on kao predsjednik vijeća smatra da vijeće nema tu o čemu raspravljati.
Vijećnica Jelena Obratov osvrnula se na načelnikov izjavo da bi vjerojatno on završio
u istražnom zatvoru kada bi dozvolio tu odgodu. Tužno je da ne završe u zatvoru oni koji su
napravili put na tuđim česticama, a postojao je sporazum da će ti ljudi za te čestice dobiti
zamjensko zemljište. Nikada ga nisu dobili, pojedini ljudi su tužili Općinu Tisno i te postupke
dobili. Znate vrlo dobro da je njegova tužba poprilično osnovana jer su slične tužbe neki
pojedinci dobili i Općina će im to morati nadoknaditi ako već nije. Teško je napraviti balans
između onog da bi završili u zatvoru jer bi se čovjeku dozvolila odgoda plaćanja nečega što je
pet puta manji iznos od nečega što je Općina njemu na silu uzela praktički, jer dok je on bio
načelnik sporazum se potpisao i on je tada to zemljište bio voljan dati, međutim kada ste vi taj
sporazum pogazili, on to zemljište prestaje biti voljan dati. Za vašeg mandata je izgubljen taj
spor sa gospođom koja je tužila Općinu za istu stvar.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio je vijećnici Jeleni Obratov da od dopušta
svakakve rasprave, ali da on mora vijećnicima reći iskreno kako oni o tome ne odlučuju. Kada
dođe taj dan da je vijećnica Jelena Obratov u pravu onda će i ta presuda biti na stolu i opet
ako on bude na istom mjestu na kojem je sada će čuti isto što čuje i sada.
Vijećnica Jelena Obratov rekla je kako se i dalje ne postavlja pitanje zašto u zatvoru
nije onaj koji je prevario te ljude.
Ivan Klarin za potrebe zapisnika tražio je da mu se dopusti obrazloženje te naglasio da
su navedena zemljišta su oduzeta ljudima za vrijeme mandata Jose Stegića, sva ta zemljišta
koja su uzeta u tom postupku znači su uzeta sa mogućnošću zamjene. Ta zemljišta koja su u

vlasništvu Republike Hrvatske od 2007. godine kada nečijim propustom nije napravljeno to
da su do određenog datuma trebala ta zemljišta prijeći u vlasništvo jedinice lokalne
samouprave i zamijeniti ih gore kako su oni tada zamislili. Taj postupaka se odvijao pet do
dvije godine prije njegovog dolaska na mjesto načelnika Općine Tisno. On je svjestan da
vijećnica Jelena Obratov to sada treba govoriti, a kao pravnica da jako dobro zna da ono što je
rekao u uvodu je jedino moguće i ispravno.
Petar Jakovčev, predsjednik Općinskog vijeća ponovio je u ime Općinskog vijeća,
svim vijećnicima i vijećnicama koji to ne znaju, pravomoćne sudske presude ma kave god one
bile u nečiju ili protiv nečije koristi, nisu predmet rasprave ovog vijeća.
Svime navedenim predsjednik Općinskog vijeća Općine Tisno predložio je da se u
ovom slučaju oni proglase nenadležnim kao što to i jesu i da se ova točka skine s dnevnog
reda.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 8 (osam) glasova
„za“ i 4 (četiri) glasa „protiv“ usvoji
ZAKLJUČAK
Točka 30. prijedlog Jose Stegića iz Tisna, Vukovarska 3, za odgodu naplate
imovinskopravnog zahtjeva Općine Tisno do sudskog okončanja spora, skida se s dnevnog
reda 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno iz razloga što općinsko vijeće nije nadležno
za odlučivanje
Točka 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Za obrazloženje ove točke javio se načelnik općine Ivan Klarin koji je rekao kako su
odlukama vijeća u 2021. godini smanjili za od prilike 50 % plaćanje javnih površina, s time
da je tu bilo i širenja i da se dozvolilo u onim mjesecima kada se radilo. Kazao je kako je prije
nekoliko dana, a zato i nije uvršteno u redovni dnevni red sjednice, došao zahtjev od
nekolicine ugostitelja da uz ove mjere koje su se maloprije donijele i koje jesu u našoj
nadležnosti, da cjenik vratimo na 2017. godinu, prije nego se on povećao s obzirom na
produljenje turističke sezone, zauzimanje javnih površina koje su bile veće od onih koje su
izmjerene, međutim, taj zahtjev je za njih za 2021. godinu zakasnio jer on je trebao s obzirom
da se općinski porezi mijenjaju do 15. prosinca, stoga se danas raspravlja s dva dana
zakašnjenja. S obzirom na posljedice krize koje će biti vjerojatno vidljive i u 2022. godini on
je predložio cjenik isti kao što je bio i u 2017. godini prije poskupljenja za 2020. godinu, a za
2021. godinu ćemo oslobađati sukladno turističkoj sezoni odnosno hoće li je biti i kakva će
biti. Svime navedenim predložio je da se cijene umanje kako su piše u člancima i da se
primjenjuje sukladno zakonu od 01. siječnja 2022. godine.
Vijećnica Jelena Obratov nije se složila s načelnikom kada je rekao da su ugostitelji
zakasnili, s obzirom da je udruženje Obrtnika Murter-Pirovac-Tisno načelniku poslalo
prijedlog izmjene Odluke o porezima na jedan znakovit način jer je ta odluka o porezima
zbog ovih štekata jako bitna i bila problem jer se ne smije mijenjati nego do 15. prosinca.
Udruženje obrtnika predložilo je za sve tri općine na području kojeg djeluju da se u odluku o
porezima navede stavak koji će omogućavati Općinama da u slučaju trajanja epidemije /
pandemije odnosno posebnih okolnosti da se mogu umanjiti ti iznosi poreza korištenja javnih
površina do 35%. Slijedom navedenog vijećnicu Jelenu Obratov zanimalo je zašto to nije
uzeto kao jedan kvalitetan prijedlog, je li razlog načelnikov osobni animozitet prema njoj kao
zaposleniku udruženja jer joj je potpuno apsurdno i ona svoj poslovni odnos i stajalište i rad
zna isključiti od onog odnosa koji ima prema načelniku i što misli o njemu. Navela je i kako

ona to dobro zna isključiti i kako je uvijek spremna na razgovor što se tiče njenog posla pa
kako da taj prijedlog nije uzet u razmatranje prije i kada se znalo da se takva odluka donosi do
15. prosinca, zašto sjednica vijeća nije zakazana ranije, a znalo se da su ugostitelji i prijašnjih
godina imali ovakav problem i kako ćete taj problem premostiti s obzirom da su njihove
cijene štekata ogromne i s obzirom da je on i u ovoj godini 2020. njima u najavama obećavali
da neće platiti ni kune javne površine, odnosno da će Općina donijeti odluku o oslobađanja
plaćanja poreza na javne površine za čitavu godinu pa su svi uredno u 9 mjesecu dobili
uplatnice na čitave iznose, nešto sitno umanjene korigirane zbog početka rada i slično pa ju
zanima kako to da s obzirom da je javno najavio oslobađanje, zašto se onda javno nije i
ispričao i rekao da se odluka treba donijeti do 15. prosinca pa bi onda možda i ugostitelji taj
svoj prijedlog koje je spomenuo poslali prije.
Ivan Klarin, načelnik općine odgovorio je i rekao kako što se tiče ugostitelja u 2021.
godini oni će sigurno plati manju uopće nego što su ove cijene cjenikom i smanjene i to
njegovom odlukom koju će uputiti vijeću. Kao što se pratilo do sada pratiti će se ugostitelji u
2021. godini i to bez iznimke. Što se tiče odnosa s vijećnicom Jelenom Obratov o tome je
načelnik rekao da bolje da ne govori.
Vijećnica Jelena Obratov obratila se ponovno rekavši kako načelnik nije odgovorio na
njeno pitanje zašto nije prijedlog udruge obrtnika stavljen na dnevni red i drugo ju je zanimalo
kako će to on to napraviti s obzirom da je isto to tvrdio i 2020. godine na što je ona i tada
upozoravala da to ne može, kao što i sada sam kaže da ne može s obzirom da se to nije
donijelo do 15. prosinca pa ju zanima kako će to načelnik napraviti za 2021. godinu, ili
ponovno laže, kao što je lagao i tada i nije se zbog toga ispričao iako su ljudi dobili uplatnice,
a on je tvrdio da ih neće dobiti.
Ivan Klarin je odgovorio da njegovim prijedlogom odluke prema općinskom vijeću će
se pratiti situacija kao što se pratila i do sada ili smanjenjem obuhvata ili vremenskog
razdoblja. Ugostitelji će biti oslobođeni, a nadamo se da neće biti potrebe da budu oslobođeni
u vrijeme turističke sezone jer to onda znači da će turističke sezone biti. Ako budu radili
cijene će im biti manje, a što se tiče obuhvata on je ove godine bio produljen, stolovi su bili
svugdje i dva mjeseca se radilo, prema tome on će predložiti općinskom vijeću oslobađanje i
donošenje svih onih mjera za koje smatra da idu u korist, a što se tiče animoziteta prema
vijećnici Jeleni Obratov i njenoj službi bi volio da češće pridonosi koristi obrtnika jer je
svjedok brojnih razgovora da Obrtnička komora ne služi apsolutno ničemu.
Predsjednik vijeća stavio je prijedlog na glasanje, a vijećnici su sa 11 (jedanaest)
glasova „za“ i 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom usvojili
ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je
zaključio 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 18:57 sati.
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