
Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije» br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno 1/18), na prijedlog načelnika općine,  

Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj  __________sjednici održanoj dana _______ donosi 

 

 

O D L U K U 
o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz 

Tisna za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 

nekretnini katastarske oznake čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini 

 

 

Članak 1. 

           Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom 

obrtu "Vortex" iz Tisna za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti na nekretnini katastarske oznake čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno, u 

2018.godini, oznake KLASA:335-02/18-7.V/31 URBROJ:2182/05-01/18-7.V/31 od dana 

28svibnja 2018.godine.  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se Službenom glasniku 

Općine Tisno.  

 

 

KLASA: 335-02/18-  

URBROJ: 2182/05-01/18- 

Tisno,  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

                                                                                         Predsjednik: 

                                                                                         Petar Jakovčev, v. r. 

 

Obrazloženje 

 

Dana 07.lipnja 2018.godine Općina Tisno zaprimila je odluku Turističkog vijeća TZO 

Tisno od dana 06.06.2018.g. Ur.br.:2182-05/18-1-2, o davanju prijedloga na slijedećoj 

sjednici Općinskog vijeća za ukidanjem donesenih odluka pod točkom 32. i 33. dnevnog reda 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 28.svibnja 2018.godine u čijem prilogu se nalazi 

inicijativa Grupe građana iznajmljivača turističkog smještaja i usluga u Općini Tisno 

potpisana od srane istih.  

Navedenom odlukom Turističkog vijeća TZO Tisno, podržanom inicijativom Grupe 

građana iznajmljivača turističkog smještaja i usluga u Općini Tisno  traži se da se ukinu 

odluke donesene na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Tisno kojima se U.O. Vortex  daje 

odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga i odobrenje  za prekoračenje dopuštene  razine 

buke, iz razloga što svojim postupanjem ugrožava i čini nemogućim rad The Garden Resort 

Tisno što jednog ogromno englesko tržište dovodi u nesigurnost te se protive svima onima 

koji rad iznajmljivača, ugostitelja i drugih radnika koji su ovisni o turizmu na taj način 

ugrožavaju.  

Uvažavajući odluku Turističkog vijeća TZO Tisno i potpisanu inicijativu grupe 

građana iznajmljivača turističkog smještaja i usluga u Općini Tisno, vodeći se pri tome ciljem 

za gospodarskim napretkom Općine Tisno te ekonomskim i socijalnim interesima njezinih 

građana kao načelnik općine predlažem Općinskom vijeću Općine Tisno da usvoji predloženu 

odluku.  
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