Zapisnik sa 9. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održana je dana 11.lipnja 2018.godine,
ponedjeljak, s početkom u 17:00 sati u vijećnici, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika i to: Petar
Jakovčev, Karlo Klarin, Jelena Obratov, Anđelina Jušić, Ivana Vlašić Cindrić, Andrea Vlaić,
Velimir Reškov, Marin Mikin, Mario Vodanov, Zoran Bokan, Svitlana Berak, Daniel Crvelin,
i Lovre Crvelin.
Predsjednik vijeća je utvrdio da postoji kvorum za valjano odlučivanje.
Sjednici su ujedno pristupili i Ivan Klarin, načelnik općine, Miljenko Meštrov
zamjenik načelnika općine, Sandra Perina, direktorica komunalnog poduzeća Ježinac d.o.o.,
Filip Henjak direktor Turističke zajednice Općine Tisno te Marijana Pavić, tajnik općine.
Prije samog glasovanja o dnevnim redu vijećnica Jelena Obratov dala je primjedbu na
dnevni red navodeći da se dešava da vijećnici dobivaju dopunu dnevnog reda prije samog
početka sjednice jer se zna što znači razrješenje i imenovanje člana Mandatne komisije
pogotovo ako se zna kako je vijeće glasovalo za predložene odluke stoga drži da bi bilo
korektno da se prijedlog dnevnog reda dostavio na vrijeme, a ne pet minuta prije jer Poslovnik
jasno kaže kada se trebaju dostaviti materijali i iznimno hitnost je razlog, odnosno hitnost koja
je potrebna radi sprečavanja nastanka određene štete. Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je
odgovorio vijećnici Jeleni Obratov da je upravo zbog sprječavanja nastanka štete prema
prijedlogu vijećnice Jelene Obratov sa pretprošle sjednice Općinskog vijeća bio prisiljen
predložiti razrješenje i imenovanje predsjednika Mandatne komisije zbog podnošenja ostavke
istog te mora naglasiti da je upravo prijedlog Jelene Obratov bio da se donesu ove odluke
odnosno da se o njima opet raspravlja, te je on upravo zbog tih razloga koje je ona navela, s
mjesta, a sukladno Poslovniku, potrebno izvršiti razrješenje i imenovanje člana Mandatne
komisije za što nema nikakvih statutarnih prepreka u koliko je pročitala Poslovnik i Statut.
Jelena Obratov ispravila je netočan navod predsjednika vijeća da se radi o njezinom
prijedlogu jer je prijedlog za izdavanje suglasnosti za rad podnio Mario Živković i obrt
Vortex kao i prethodne tri godine na temelju kojeg prijedloga im je vijeće davalo suglasnost
za rad, međutim, ove godine iz njoj nepoznatih razloga taj prijedlog nije došao na dnevni red
te da je njezin prijedlog bio da o tom prijedlogu raspravlja Općinsko vijeće i to što se to
konstantno pokušava proturiti kao njezin prijedlog nije istina, jer je ona samo htjela da
Općinsko vijeće raspravlja o zahtjevu naših mještana koji su podnijeli prema ovom
Općinskom vijeću. Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio je da je prema zadnjem
zapisniku sa sjenice vijećnica Jelena Obratov bila podnositeljica za oba dva rješenja te je
jasno pisalo da je podnositelj zahtjeva Jelena Obratov, a on nije primio nikakve zahtjeve obrta
Vortex niti Maria Živkovića, naime, on ne zna ni tko je to, jer naime stoji Ana Mić, na što je
vijećnica Jelena Obratov replicirala da ih je dala predsjedniku vijeća na sjednici vijeća, na što
je predsjednik vijeća nastavio da se na sjednici vijeća upravo raspravljalo o tim zahtjevima
uslijed činjenice da ih je predložila vijećnica Jelena Obratov, na što je vijećnica Jelena

Obratov odgovorila da je ona te zahtjeve dala predsjedniku vijeća na samoj sjednici vijeća te
sada ovdje ispred vijećnika i medija odgovorno tvrdi da predsjednik vijeća laže.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio je da je to veoma teška optužba koju će
vijećnica Jelena Obratov morati dokazati pravnim sredstvima, na što je vijećnica Jelena
Obratov odgovorila da će to biti prije svega upravnom inspekcijom rada predsjednika vijeća.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća još jednom je pojasnio kako je vijećnica Jelena Obratov
podnositelj oba dva zahtjeva iako sada ona želi izbjeći odgovornost te dodao da je on dotične
dopise dobio od vijećnice Jelene Obratov te je sukladno pravima i obvezama predsjednika
vijeća to stavio na raspravu, te kazao vijećnica Jelena Obratov sada želi izbjeći odgovornost.
Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da ne želi izbjeći odgovornost jer je upravo
ona predložila da ti zahtjevi dođu na dnevni red iz razloga što predsjednik vijeća zahtjev
mještanina Tisnoga nije stavio na dnevni red na što je predsjednik vijeća odgovorio da on taj
zahtjev nije primio na što je vijećnica Jelena Obratov odgovorila da će onda pokrenuti zahtjev
za odgovornost Tajništva Općine Tisno.
Vijećnik Lovre Crvelin je kazao da se ovo pitanje tiče cijelog sela pa je on predložio
referendum te kazao da su mještani podijeljeni jer jedni ne žele pogodovati stranom
investitoru, a drugi žele pogodovati stranom investitoru te bi on predložio referendum jer bi o
tome trebali građani odlučiti obzirom da se svih njih tiče.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio je vijećniku Lovri Crvelinu da će dobiti
pisani odgovor zbog čega nije moguće provesti referendum na razini lokalne samouprave na
način kako ga je htio provesti vijećnik Lovre Crvelin. Nadalje je kazao da ako se pita njega
kao predsjednika vijeća on osobno ne bi podržao zahtjev vijećnika Crvelina za referendumom
već ga smatra osobno odgovornim kao vijećnika Općine Tisno i kao čovjeka koji se angažirao
u Tisnom i dobio glasove te ga smatra nadležnim da donese odnosno izglasa nekakvu odluku i
da iza te odluke stane, dodao je dalje da on ne podržava vijećnike koji pod pritiskom javnosti
ili većih problema izbjegavaju svoju odgovornost prenošenjem odluka na građane jer to nije
ono zbog čega su izabrani. Naglasio je da on ne osporava pravo vijećniku Lovri Crvelinu na
referendum, međutim, zašto ga ne može provesti onako kako ga je on zamislio dobiti će pisani
odgovor na koji način se provodi referendum. Vijećnik Lovre Crvelin je rekao da to znači da
se predsjednik vijeća protivi izravnoj demokraciji na što je Petar Jakovčev, predsjednik vijeća
odgovorio da se ne protivi demokraciji već kukavičluku izabranih vijećnika.
Vijećnik Lovre Crvelin je obrazložio kako on ima svoje birače od kojih 50% podržava
Vortex, a 50% ne podržava Vortex stoga bi on kao odgovoran političar koji odgovara
biračima trebao raspisati referendum zato ga je i predložio, a predsjednik vijeća se protivi
direktnoj demokraciji, na što je Petar Jakovčev, predsjednik vijeća, odgovorio da demokracija
na način kako ju je predložio vijećnik Lovre Crvelin nije direktna demokracija već je ono što
se zove izbjegavanje odgovornosti jer Tisno ima oko 1500 stanovnika i on kao vijećnik je
morao imati osobne hrabrosti iznijeti svoje mišljenje te je trebao ozbiljnije shvatiti svoju
dužnost. Vijećnik Lovre Crvelin je predložio referendum kolegama vijećnicima pa da se o
tome glasa na što je Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odgovorio da se lokalni referendum ne
može provesti na način kako je to zamislio vijećnik Lovre Crvelin te će dobiti pisani odgovor
o načinu kako se provodi referendum odnosno gdje i kome se treba obratiti.

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je predloženi dnevni red sa dopunama stavio na
glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“, 1 (jednim) „suzdržanim“ glasom i 5
(pet) glasova „protiv“ usvojili
D N E V N I RED
1. prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije
Općinskog vijeća Općine Tisno,
2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju vijećničkog mandata te o zamjeniku
vijećnika koji počinje obavljati vijećničku dužnost,
3. prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja
ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz
ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno, u
2018.godini,
4. prijedlog Odluke 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.

Točka 1. prijedlog Rješenja o razrješenju i
Općinskog vijeća Općine Tisno

izboru predsjednika Mandatne komisije

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća obrazložio je da je temeljem prijedloga
predstavničke većine predloženo da se za predsjednika Mandatne komisije imenuje vijećnik
Karlo Klarin.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 6
(šest) „suzdržanih“ glasova usvojili
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća
Općine Tisno
Točka 2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju vijećničkog mandata te o zamjeniku
vijećnika koji počinje obavljati vijećničku dužnost
Vijećnik Karlo Klarin kao predsjednik Mandatne komisije izvijestio je da je
zaprimljena obavijest da je vijećnik Luka Henjak stavio svoj mandat u mirovanje te da je
zaprimljena obavijest da ga sa liste SDP-a zamjenjuje Ivana Vlašić Cindrić te je Mandatna
komisija utvrdila da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za mirovanje mandata vijećniku Luki
Henjaku te verifikaciju mandata Ivani Vlašić Cindrić.
Vijećnica Ivana Vlašić Cindrić potom je položila vijećničku prisegu.
Predsjednik vijeća ispričao se zbog neotvaranja aktualnog sata ranije stoga ga je
otvorio, međutim obzirom da vijećničkih pitanja nije bio predsjednik vijeća zatvorio je
aktualni sat.

Točka 3. prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja
ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog
objekta/na klupama na čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini,
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća utvrdio je da je prihvatio odluku vijeća Turističke
zajednice Općine Tisno kao relevantnog tijela i iznimno značajnog za mjesto Tisno i uopće
Općinu Tisno u protivnom ne bi ovo uvrstio na dnevni red, naime, ta odluka potkrijepljena je
veoma značajnim dopisom kojeg su vijećnici imali priliku zaprimiti, naime, on u svojoj
karijeri predsjednika Općinskog vijeća koja traje već deset godina nije zaprimio ovakav dopis
te drži da je odluka koja se traži od Općinskog vijeća hitna i neodgodiva za raspravu na ovom
vijeću. Ističe kako dopis koji je upućen na TZ Općine Tisno potkrijepljen potpisima te on
nema izbora nego kao predsjednik vijeća sazvati ovu sjednicu što napominje iz razloga da se
izbjegnu bilo kakve špekulacije oko toga zašto se ova sjednica saziva nakon čega je dao riječ
Ivanu Klarinu, načelniku općine.
Ivan Klarin, načelnik općine, kazao je kako je na temelju čl. 36. st. 8. Statuta TZ
Općine Tisno i održane prve sjednice turističkog vijeća TZ Općine Tisno od dana
06.06.2018.godine zajedno sa stotinjak potpisa, sa sedam glasova za i jednim suzdržanim
glasom odlučeno o davanju prijedloga Općinskom vijeću Općine Tisno za ukidanje tj.
stavljanje van snage donesene odluke o davanju odobrenja ugostiteljskom obrtu Vortex iz
Tisno za pružanje ugostiteljskih
usluga iz ugostiteljskog obrta na klupama na
čest.zem.4021/2 i čest.zem.4021/4 K.O.Tisno u 2018.godini.
Vijećnik Lovre Crvelin javio se za riječ te kazao kako je on predložio referendum iz
razloga što je biračko tijelo podijeljeno, naime, želi razbiti mit o tome da Garden želi otići
zbog buke jer buka nikada nije bila problem pogotovo festivalcima što se može vrlo lako i
dokazati, stoga poziva neka se nađe bilo koji komentar festivalca da mu smeta buka od
Vortexa pa je razlog zašto Garden ide to što mu smeta Vortex jer mu uzima jedan mali dio
kolačića stoga sada trebamo odlučiti o tome hoćemo li udovoljiti tom razlogu tj. tom
njegovom uvjetu da ostane, a udovoljavanje tom uvjetu znači zatvaranje Vortexa te drži da
oduzeti nekome dozvolu na zahtjev neke osobe nije u redu. On je svoje referendumsko pitanje
koje je uputio Općinskom vijeću stavio na facebook te je glasovalo 802 osobe, 129 ih je bilo
za zatvaranje Vortexa, a 673 protiv zatvaranja Vortexa, naglasio je da ti podatci nisu
reprezentativni jer su glasovali ljudi iz cijele Hrvatske i veliki broj ljudi iz Velike Britanije
koji dolaze na festival i žele da Vortex ostane otvoren te je zaprimljeno 162 komentara
festivalaca koji ne žele da se zatvori Vortex jer im to proširuje doživljaj. Od tih glasova
izolirao je glasove onih koji su njegovi facebook prijatelji i one koji su samo iz općine te je od
tih glasova bilo 19 za zatvaranje i 52 protiv zatvaranja, a od tih 52 glasa 10 je HDZ-ovih što
znači da se radi o 42 glasa protiv zatvaranja. Ističe kako svi znaju da je Garden donio koristi
selu i nitko ne želi da otiđe jer svi od njega imaju nešto pozitivno te želi naglasiti da dođe do
nekakvog dogovora i da se sve napravi da se ljudima omogući da se radi. Kazao je nadalje da
je problem s Gardenom doveo do spoznaje da Općina Tisno ne radi dovoljno na proširenju
turističke ponude te ne radi dovoljno općenito na razvoju mjesta jer da radi dovoljno sada se
ne bi strahovalo da li će jedan čovjek koji posluje tu, hoće li mu nešto smetati u selu ili mu
neće smetati u selu tj. ovisi se o jednom čovjeku i da li njemu nešto smeta ili ne smeta stoga
drži da se iznajmljivači i svi ostali ujutro kada se probude pitaju što mogu učiniti za svoje
mjesto pa sada ne bi imali ovakav problem jer Garden će otići kad-tad i ne zna kako će se
reflektirati ovaj odnos Gardena, Barbarelle i Rusa.

Ivan Klarin, načelnik općine je kazao da je on bio spreman na dogovor odkada i što se
tiče toga njegovs vrata su bila svima otvorena dok se nije politika uplela u ovu situaciju i dok
nije dovela do čega je dovela te je to njegova prva i osnovna konstatacija te on stoji kod toga
da su njegova vrata i dalje otvorena svima jer na području Općine djeluje preko 140
ugostiteljskih obrta kojima se daju dozvole, i nikada se nikome nije uskratilo ništa, ali se mora
poštivati zakon i odluke općine. Nadalje je na navode vijećnika Lovre Crvelina da Općina
ništa ne radi, odgovorio da može uzeti parametre recimo za mjesto Tisno u broju turističkih
dolazaka 2010.godine i danas ili usporediti komunalnu infrastrukturu ili vidjeti nastojanja ove
Općine da tih 100 000 ljudi koji su došli zadrži i dalje, vidjeti nastojanja Općine kako gura
hotelski turizam u Tisnome ili vidjeti nastojanja ove Općine kako poboljšava turističku
ponudu, ali ne, ovo vijeće tj. isključivo jedna osoba u ovom vijeću to želi srušiti, ali to joj
neće proći.
Vijećnik Zoran Bokan kazao je da se prošli puta na sjednici nije raspravljalo o tome da
li Garden treba otići ili ne, već se raspravljao o tome da li je zakonski da U.O.Vortex ima
pravo raditi gdje radi stoga drži da je cijela priča napuhana iz političkih razloga te se zna tko
je napuhivao i preko kojih medija, naime, donijela se neka odluka da se dozvoli rad ako se
ispunjavaju neki uvjeti, a ako se krše ti uvjeti, a nema dokaza da su se kršili, može se istog
trena i promijeniti, te mu se čini da se ovdje donose neke odluke pod pretpostavkom da
unaprijed nešto neće biti kako treba. Dodao je da od Nicka Colgana vijeće nije dobilo
konkretne dokaze o pritužbama gostiju već samo usmeni odgovor da se organizatori bune, a
smatra da u današnje vrijeme ne bi trebao biti problem da su dobili video izjave od svih
organizatora festivala jer se dobivaju proturječne informacije. Upitao je da od Nicka Colgana
nije dobiven konkretan odgovor ako Vortexa nema do kada Garden ostaje u Tisnom jer se o
tome i prije raspravljalo na vijeću jer Garden neće tu biti vječno, ali sve se okrenulo na
politiku i napali su se vijećnici koji su donijeli jednu normalnu odluku te je kritizirao
ucjenjivački pristup Nicka Colgana u smislu ili će te donijeti odluku ili odlazimo. Na kraju je
dodao da nitko ne želi da Garden ode niti da Vortex radi ako radi buku te se o tome treba
dogovoriti, a do sada nije bilo ni pokušaja dogovora već je bilo striktno li njih ukidate ili mi
odlazimo.
Ivan Klarin, načelnik općine je kratko dodao da druga točka dnevnog reda koja je
usvojena nije u nadležnosti Općinskog vijeća, prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti već
je u nadležnosti izvršne vlasti. Glede pitanja do kada će Garden ostati upitao je vijećnika
Zorana Bokana da li bi on dozvolio da susjed pušta glasnu glazbu od 120 dB od 06:00 ujutro
do podne pokraj njegove kuće u koju je uložio 100.000,00 eura kredita, stoga da se nađe u
takvoj situaciji tko bi to prihvatio i tko se protiv toga ne bi bunio jer svatko treba poći od sebe,
jer na mjestu Colgana je mogao biti bilo tko drugi tko se bavi tim biznisom. Kao drugo
odgovorio je vijećniku Zoranu Bokanu da ništa nije vječno pa ni Garden jer Garden će jedan
dan otići, svi će jedan dan otići i sa pozicija i u krajnjoj liniji iz života, ali jako je bitno kako
ćemo otići i to je poruka koju moramo poslati tj. pita da li će jedan veliki strateški projekt
otići na način kako su neki pokušali skuhati ili će otići na primjeren način jer jako je bitno
kako će otići.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća naglasio je vijećnicima da ove dvije odluke nisu tek
tako došle na dnevni red pa moli vijećnike da razmotre odluku TZ Općine Tisno te da uvaže
njihov dopis sa priloženim potpisima, stoga se slaže s vijećnikom Bokanom da je vijeće
donijelo odluku sukladno zakonu, ali ovdje se sada raspravlja prema dopisu koji je zaprimljen
od strane turističkog vijeća TZ Općine Tisno koji je iznimno dokumentiran i to je jedini
razlog zašto se ova sjednica sazvala stoga moli vijećnika Bokana i ostale vijećnike da ne

zastrane u raspravi već da vode računa o onome što su zaprimili jer riječ je o volji građana
koja je iznimno snažno dokumentirana, a to je jedini razlog zašto se sada ovdje raspravlja.
Također je kazao da su neki vijećnici Općinskog vijeća od zadnje sjednice na kojoj se
raspravljalo o ovoj temi podnijeli ostavku, te on neće ulaziti u moralne ili njihove osobne
razloge zašto su oni to učinili stoga je on u tom duhu sazvao ovu sjednicu vijeća da se
raspravi o dobivenim dopisima.
Vijećnik Zoran Bokan je replicirao da načelnik relativizira godine odlaska Gardena jer
ako primjerice oni ostaju još jednu godinu iza ove, ljudi to očito ne očekuju, jer po reakcijama
ljudi očekuju da će to dugo trajati stoga postavlja pitanje da li Nick Colgan može garantirati
da će Garden narednih pet godina ostati u Tisnom ili će to biti još jedna godina.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća, odgovorio je da unatoč ispravnosti pitanja
vijećnika Zorana Bokana naglašava da se raspravlja o temeljnom pitanju koje je maloprije
prezentirao jer iz dopisa građana Tisnoga ne vidi da ih zanima koliko on ostaje već vidi da su
se građani i poduzetnici te turističko vijeće spremni usklađivati sa zahtjevima predstavnika
festivalskog turizma koji funkcionira u Tisnom već nekoliko godina.
Vijećnik Lovre Crvelin je rekao da je pregledavao imena potpisnika i neka su u
kontradikciji sa njegovom on line anketom jer neki ljudi koji su glasali protiv zatvaranja
Vortexa u on line anketi, na peticiji su se potpisali za, stoga smatra da potpise treba provjeriti.
Predsjednik vijeća odgovorio je da razni oblici elektronskog glasanja i on line anketa
također nisu prihvaćeni kao mjerodavni te on kao predsjednik vijeća polazi od temelja
zadobivenog dokumenta kao relevantnog i ukoliko je pitanje od takvog interesa u ovom
slučaju za mjesto Tisno, a on ovaj dokument koji je zaprimio na kućnu adresu i na urudžbeni
zapisnik Općine Tisno koji mu je uručen od strane grupe građana prihvaća ga kao relevantan
dokument te se osobno uvjerio u kredibilitet tog dopisa te ga smatra toliko potrebnim Tisnom
kao mjestu da ga je odmah stavio na sjednicu vijeća i naglašava da se na ovoj sjednici o
njemu raspravlja. Istaknuo je kako nije prisustvovao sjednici turističkog vijeća, ali je dobio
relevantnu dokumentaciju pečatiranu i ovjerenu od strane TZ Općine Tisno koju smatra
važnim tijelom za mjesto Tisno stoga se na temelju toga ovdje sada raspravlja, te pozvao
vijećnike, naročito tišnjanske, da glasaju po savjesti za što će kasnije snositi i pozitivne i
negativne posljedice pa neka dobro promisle.
Vijećnica Jelena Obratov je najprije uputila par riječi predsjedniku vijeća kazavši da
su vijećnici proteklih desetak dana bili izloženi neviđenoj hajci vezano za proteklu odluku i
raznim ucjenama, ako ništa drugo misli da makar na ovoj sjednici vijeća imaju pravo iskazati
svoje mišljenje kako vezano za potpise tako i za neke druge relevantne stvari. Istaknula je da
je tih petnaest dana bila tužna kao tišnjanka i politika stvarno sa njihove strane nije imala veze
s ovom pričom iz razloga što, ako se pregledaju mediji, nisu htjeli davati nikakve izjave niti
slikati se za medije da u ovo ne petljaju politiku te dodala kako su od prvog dana bili na
strani malih ljudi. Podsjetila je da se na ovom vijeću odlučivalo o istom pitanju za caffe bar
Crni jer se vijeću obratio gospodin koji živi iza tog caffe bara i tražio ukidanje buke i
snižavanje na normalnu dnevnu razinu i svi su jednoglasno tada odlučili u korist tog caffe
bara i rekli mu da ne može on određivati uvjete jednom ugostiteljskom objektu te kako
politike nije bilo tada, tako je nije bilo ni danas. Kazala je kako su Mario i Ana tišnjani ljudi
koji su došli raditi na prostoru uvale Rastovac te prema njihovim riječima došli su prvo kod
načelnika općine i pitali ga da li mogu raditi na tom prostoru jer imaju dobru ideju za koju
misle da može zaživjeti i to je bilo negdje 2013.g. tada im je prema njihovim riječima rečeno
da imaju potporu načelnika i općine, što je, u početku osnova ovog problema, jer tada im se
trebalo reći da ne mogu, naime, i danas se grade objekti oko Gardena iako se ne zna kada će

Garden otići stoga poziva danas da se ljudima jasno kaže da ne troše novce i ne podižu
kredite i da se jasno kaže do kada Garden ostaje u Tisnom. Što se tiče prošle sjednice vijeća,
kazala je, vijećnici su jasno Gardenu rekli da te je ona gospodina Colgana pozdravila i
zahvalila mu se što je odabrao ovaj prostor za svoj festival, međutim, većina vijećnika je rekla
ne njegovoj ucjeni jer je već tada najavio da će otići u koliko se izglasa suglasnost za rad
Vortexu. Slijedeće što želi reći je da odgovorno tvrdi da ljudi koji su se potpisali na toj peticiji
nisu osobno potpisali tu peticiju te toliko o važnosti tog dokumenta jer iz osobnog kontakta sa
nekim ljudima njih negdje oko deset tvrdi da nisu potpisali tu peticiju, dovoljno da dovede u
pitanje relevantnost načina prikupljanja tih potpisa. Što se tiče navoda da Općinsko vijeće nije
nadležno za odluku o buci rekla je da je Općinsko vijeće 29.srpnja 2013.godine donijelo
odluku o dozvoljenom prekoračenju najviše razine buke gdje se pod točkom pet u čl. 2.
navodi da je buka dozvoljena u uvali Rastovac i području Prosike sukladno planu i programu
održavanja Garden festivala što znači da postoji važeća odluka neovisno o onoj koju su
donijeli o prekoračenju buke u uvali Rastovac, a ne piše poimenice kome. Također pitala je
načelnika općine kako se to politika uplela ako su upravo njegovi vijećnici bili prevaga za
donošenje ove odluke, a danas ih nema tu, te je tužna činjenica za nju kao tišnjanku da je ova
odluka dovela do ostavke mandata dvoje tišnjana pa najveća stranka u ovom općinskom
vijeću više nema zastupnika iz Tisnoga. Kazala da ako je jedna suglasnost za rad proizvela
toliko posljedica za jedno mjesto temelju potpisa ljudi pa pita da li će sutra biti 100 potpisa
dovoljno za ukidanje komunalne naknade i tko da organizira tu peticiju vijećnici ili direktor
turističke zajednice te hoće li vijeće ubuduće tako donositi odluke i hoće li se onda prikupljati
potpisi za ukidanje rada beach baru Vila zbog kojega ni Rat ni Pod Garma ne spavaju noćima,
a o uvjetima njihovog poslovanja i sanitarnom čvoru bi se dalo napisati romane. Postavila je
pitanje koja je garancija i može li dobiti na uvid ugovor, potvrdu ili riječ g. Colgana da će
Garden opstati dulje od 2019.godine jer do 2019.godine oni imaju ugovor, a neformalno kruže
priče od njega samoga i njegovih prijatelja da je njemu ova lokacija dosadila kao što je
dosadila svakom partijaneru jer 7 godina dolaziti na isto mjesto ne sviđa se nikom. Pitala je
načelnika općine ima li bilo kakav dokaz ili bilo kakve naznake produljenja ugovora nakon
2019.godine ili će se dati da još ove dvije godine radi u miru i složno ili će se ukinuti dozvola
za rad obitelji Živković baciti ih na prosjački štap, a onda za godinu dana izgubiti Garden i
ovako i onako. Ona kao tišnjanka nema namjeru glasati drugačije nego zadnji put samo i
isključivo iz tog razloga jer su Mario i Ana njezini sumještani i da su tako došli neki drugi sa
strane isto bi bila na njihovoj strani jer ako se pogleda njezino glasanje kroz godine uvijek je
bila na strani maloga čovjeka.
Vijećnica Jelena Obratov prozvala je i medije odnosno konkretno jedan medij, Rudina
press koji nimalo kao lokalni medij nije doprinio smirivanju situacije te iznošenju istinitih
izjava u potpunosti i prenošenju svih izjava vijećnika istinito kako su izrekli nego se
izvlačenjem iz konteksta pridonosilo još više huškanju čitave atmosfere jer nazvati nekoga
ksenofobom i zavidnim bez ikakvih temelja je u najmanju ruku neprofesionalno te smatra da
je neprofesionalno da kao novinar glasa u anketi ako smatra da mora biti objektivan i
objektivno izvještavati o ovoj situaciji, dodala je da ga nikada ne bi prozvala ( upućeno
prisutnom novinaru Hrvoslavu Paviću) da nije sam svojim člancima doprinio čitavoj ovoj
atmosferi.
Na kraju izlaganja vijećnica Jelena Obratov se osvrnula na direktora TZ Općine Tisno
i njegovu peticiju kazavši da se direktor TZ svojski potrudio oko peticije pa ima informaciju
da je osobno obilazio ljude i iznajmljivače međutim, ona bi bila jako zadovoljna da je jednako
pristupio smišljanju strategije i plana što će se raditi nakon što Garden ode iz Tisnog te na

smišljanje kulturnog ljeta koji još uvije nije objavljen na stranicama TZ-a te na smišljanju
nekih konkretnih pravaca i putova kojima će mjesto Tisno ići jer je zamrlo.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća zahvalio se vijećnici Jeleni Obratov na opširnom
izlaganju te ju podsjetio da je bila na opsežnom izlaganju razvoja hotelskog turizma u Tisnom
na sjednici vijeća prošli četvrtak te ga čudi kako je to zaboravila do ovog ponedjeljka.
Filip Henjak, direktor TZ Općine Tisno je na navode Jelene Obratov odgovorio da je
nakon prošle sjednice Općinskog vijeća grupa građana, odnosno grupa iznajmljivača i
pružatelja ugostiteljskih usluga željela napraviti nešto te se to uobličilo u jedan dopis i
dostavilo se turističkoj zajednici koja je taj dopis i prihvatila, te je 2,5 dana prikupljeno 100tinjak potpisa koji su potpisali ugostitelji i iznajmljivači, a da je bilo na raspolaganju pet dana
bilo bi 350 potpisa, a što će biti on line anketa ili neće koga to uopće nije briga. Naglasio je
kakao se na sjednici raspravljalo o tome što Garden znači za Tisno odnosno što ako ode i što
ako ostane i nijedna riječ nije bila o U.O.Vortex te je donesena odluka o ukidanju odluke s
onim brojem vijećnika koji su odlučili tako.
Vijećnica Jelena Obratov je ispravila direktora TZ rekavši da dopis TZ zajedno sa
potpisima gdje stoji da se predlaže da Općinsko vijeće spornu odluku o davanju suglasnosti
Vortexu stavi izvan snage te da se odrede jasna pravila rada u uvali Rastovac, a ako se nije
govorilo o Vortexu kako su u svom zahtjevu tražili ukidanje sporne odluke te zašto kao TZ
nisu predložili neko rješenje.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća odbio je zatraženu repliku Filipa Henjaka direktora
TZO Tisno odgovorivši mu da misli da njegova replika neće uroditi plodom.
Petar Jakovčev je vijećnici Jeleni Obratov odgovorio da razmotri mogućnost isprike
građanima Tisnog, što joj od srca preporučuje, jer temeljem ovoga što on vidi vijećnica
Jelena Obratov u Tisnom više ne predstavlja ni svoju stranku, nego samu sebe te dodao da
njezin pokušaj da obezvrijedi potpise nije joj baš mudar jer ti ljudi koji su stavili potpis, su ga
ipak stavili ma kako god se to okretalo naopako.
Vijećnica Jelena Obratov je kazala da je razlog zašto je dovela u pitanje potpise je
SMS dobiven od nekoliko potpisnika koji jasno govore da nisu potpisali peticiju.
Sandra Perina član vijeća TZ Općine Tisno i predstavnik iznajmljivača pri HGK javila
se za riječ te rekla kako nije član ni jedne stranke već je stvarno predstavnik iznajmljivača za
koje kaže da vidi, gle čuda, doista i razmišljaju i imaju neki svoj stav kada određeni ljudi o
ovom selu uzimaju sebi za pravo da misle da samo oni znaju razmišljati jer u demokraciji
svatko ima pravo iznijeti svoje mišljenje i naglasila kakao neki od nas jednostavno nisu
političari i ne vole biti pred kamerama i ne vole biti u medijima te pojasnila vijećnici Jeleni
Obratov da u ovom selu još postoje neki ljudi koji je zovu iznajmljivači koji se ne bave
politikom, a bave se životom i ti ljudi također imaju kredite za apartmane i ti ljudi su je zvali
kao predstavnika iznajmljivača, a vijećnica Jelena Obratov obezvrjeđuje svaki oblik mišljenja
tih ljudi i vrijeđa nju osobno i te ljude kada postavlja pitanje tih potpisa i pita vijećnicu Jelenu
Obratov tko su ti ljudi koji su joj poslali SMS i zar nitko u ovom selu nema pravo nešto reći i
zar u ovom selu živi samo pet ljudi ili deset ljudi i da li uopće zna koliko ljudi je zaustavilo s
pitanjem zašto? i kako? i zar ne treba dati tim ljudima priliku da nešto kažu i da iznesu neki
svoj stav, te je naglasila da se ne bavi politikom ali se bavi s onim što na nas utječe svaki dan.
Kao predstavnik iznajmljivača ne želi dozvoliti da pored nje prolaze takve odluke da nas se
stavlja protiv jednog čovjeka i da ih se dovodi u pitanje da odlučuju o nekom jer zašto bi oni
odlučivali o nekom odnosno zašto bi ona odlučivala o životu Ane i Žike jer želi im sve
najbolje, ali zašto bi oni isto tako odlučivali o njezinom životu ili životu bilo kojeg čovjeka
koji ima kredit. Glede pitanja koliko će Garden ostati u Tisnom odgovorila je da tko je ona da

ih to uopće pita jer oni se bave jednom poslovnom djelatnošću i čovjek ulaže milijune u svoj
biznis, hoće li isto tako od ovdje prisutnih poduzetnika dati svoj poslovni plan i zašto bi to
dao jer on to uopće ne mora dati. Istaknula je da je činjenica da ljudi ne žele da Garden ode
prije vremena i ti isti ljudi ne žele Ani i Žiki ništa lože i ne zna zašto ovo uopće radimo te
predlaže neko normalo rješenje da se svi možemo pogledati u ogledalo i da nitko nikome ne
želi nešto loše. Istaknula je da su te odluke Općinskog vijeća dovele do toga da neki ljudi ne
spavaju dobro jer im je muka što su napravili, drugi ne spavaju dobro jer se ne žele zamjeriti
Ani i Žiki te dodala da su zakuhali i doveli situaciju do usijanja i sada je red da sitni ljudi
koji su cijelo ovo vrijeme mučali i nisu reagirali svih ovih godina konačno iznesu svoje
mišljenje.
Što se tiče on line ankete Sandra Perina je vijećniku Lovri Crvelinu rekla da su
njegovi glasači, njegovi glasači, i da ona nikada neće odgovoriti na pitanje kako ga je on
postavio jer to nije pravo pitanje jer ona i ljudi i ovom selu kao ona, koji se ne bave politikom
nego životom u politici ne odgovaraju na to pitanje, jer neće dozvoliti da na taj način odlučuje
o njihovom životu, niti itko od tih ljudi o kojima ona priča to žele jer svi sitni ljudi,
iznajmljivači i ljudi koji su bili na turističkom vijeću su apolitični.
S obzirom da ga se prozvalo vijećnik Lovre Crvelin glede postavljenog pitanja u
anketi odgovorio je da je namjerno postavio takvo pitanje u on line anketi jer smatra da se ne
radi o buci nego da se radi o ispunjavanju nečijih uvjeta poslovanja što je teško u slobodnom
tržištu ali nema veze. Naglasio je da li su za ispunjavanju uvjeta poslovanja koje postavlja
Nick Colgan odnosno Garden, a to znači zatvaranje Vortexa stoga i dalje drži da bi
referendum bio nabolje rješenje, i neka se pitanje postavi bez onog zareza tj. jeste li za uvjete
poslovanja Gardena i ako jesmo to znači zatvaranje te je on namjerno postavio pitanje tako da
se vidi da se ne radi o buci nego o nečem drugom.
Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila Sandri Perini da jako dobro zna da je i ona
iznajmljivač i da ima dva kredita u iznosu od 80.000,00 eura na 20 godina te da svoj
apartman proda Englezima za poprilično više šoldi nego drugim gostima, te da ako je itko
pogođen ovom odlukom onda je to ona ali njezino stajalište je to da novac ne može zamijeniti
obraz jer ona ne bi mogla pogledati Anu i Žiku u selu niti bi mogla mirno spavati da sudjeluje
u stavljanju ove odluke van snage te kao iznajmljivač nikada nije bila pozvana na niti jedan
sastanak turističke zajednice i dodala kako je ona za to da svatko kaže svoje mišljenje i ona to
poštuje i da se svakoga sasluša. Odgovorno tvrdi da ona nema ništa protiv toga da ljudi izraze
svoje mišljenje ali tvrdi da je bilo ljudi koji fizički nisu mogli potpisati peticiju jer nisu bili tu
te netko treba zastupati mišljenje tih ljudi koji su pogrešno stavljeni na taj papir ne svojom
voljom. Smatra da je neodgovorno reći da se nema ništa protiv Ane i Žike, a tražiti da se
stavlja odluka o dozvoli za rad izvan snage te se ne može sjediti na dvije stolice jer se
peticijom traži da se oduzme dozvola Ani i Žiki i pita da li će se sutra i o njima tako
odlučivati.
Vijećnicu Svitlanu Berak je kazala kako nitko nije glasovao protiv Gardena niti da se
potjera Garden nego se glasalo o tome da naši ljudi mogu nastaviti s radom, a načelnik je
rekao da su njegova vrata uvijek otvorena za razgovor, stoga zašto se ne mogu skupiti za stol i
naći neko rješenje jer smatra da ima dio kolača za svih ovdje u Tisnom stoga da se nađe neko
rješenje, a ne da se svađamo ovdje 4 godine.
Ivan Klarin, načelnik općine je konstatirao da ga vijećnica Berak sada to pita nakon što
su izmaskrirali cijelu situaciju odnosno politički su izmasakrirali cijelu situaciju jer on je
rekao i prošli put njegova vrata su širom otvorena, ali sukladno zakonu i općinskim odlukama,
te nakon što je kolegica vijećnice Berak ovu cijelu priču izmanipulirala s nažalost još nekim

njegovim kolegama, te nakon što je ovo izmanipulirano u drugoj jedinici lokalne samouprave,
sada vijećnica Berak poziva njega na red jer naime nije ni ona bila na prošloj sjednici vijeća
turističke zajednice kada je rekao da su njegova vrata širom otvorena, ali pod uvjetima pod
kojima rade svi, i ugostiteljski objekti i turistički objekti, sukladno zakonu, pravilnicima i
općinskim odlukama.
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća podsjetio je da se ovdje raspravlja temeljem dopisa
vijeća turističke zajednice koje smatra važnim tijelom, te kazao da je uvažio svačiji zahtjev za
riječ i za repliku, a sada zaključuje raspravu te će staviti ovaj prijedlog odluke na glasovanje
neka vijećnici glasuju po savjesti. Istaknuo je kako ovo nije tako jednostavno kako to smatra
vijećnica Jelena Obratov jer ovo vijeće je više godina toleriralo rad tog objekta koji je
zatvaran od strane drugih inspekcijskih tijela, a ne od strane općine te smatra da je ova tema
jasno razložena i da vijećnici trebaju znati sve što trebaju znati.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) „protiv“ ( konstatira se da je sjednicu netom prije glasovanja napustio vijećnik Lovre
Crvelin), usvojili
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz Tisna
za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem.4021/2 i
4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća potom se osvrnuo na postupanje vijećnika Lovre
Crvelina koji je napustio sjednicu vijeća kazavši da je vrlo elegantno izbjegao svoju obvezu
da glasuje što inače prezire kod svih članova vijeća i kod svih izabranih parlamentarnih tijela
te kazao kako je posao svakog člana vijeća da glasuje i da iznese svoje mišljenje što vrijedi za
poziciju i iza opoziciju jer ovaj koji je napustio sjednicu dobio je povjerenje građana i smatra
da će vijeće svaki put napustiti kada bude morao donositi neku odluku što će njegovo
glasačko tijelo znati cijeniti u budućnosti.
Točka 4. prijedlog Odluke 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
Petar Jakovčev, predsjednik vijeća obrazložio je kako temelj rasprave o ovoj odluci
nije onaj koji je do sada bio već se radi o odluci koja nije u nadležnosti vijeća stoga je treba
staviti van snage.
Ivan Klarin, načelnik općine pozvao se na odluku turističkog vijeća TZO Tisno kojim se traži
da se ukine točka 33. prošle sjednice Općinskog vijeća tj. da se stavi van snage odluka o
davanju odobrenja U.O.Vortex za prekoračenje dopuštene razine buke za 2018.godinu.
Vijećnicu Jelenu Obratov je zanimalo da se u obrazloženju jedne i druge odluke
navodi da U.O.Vortex svojim postupanjem ugrožava i čini nemogućim rad Garden Resorta,
jer kako je ovom prethodnom odlukom nanesena velika šteta čovjeku što će rezultirati
tužbama za Općinu Tisno tako i za općinskog načelnika, pa pita koje je to postupanje
U.O.Vortex kojim on čini nemogućim rad Garden Resorta.
Ivan Klarin, načelnik općine je odgovorio vijećnici Jeleni Obratov da je politički
zakuhala cijelu ovu situaciju i da joj više uopće neće ništa odgovoriti.

Petar Jakovčev, predsjednik vijeća je ponovio činjenicu da su vijećnici izabrani da
donose određene odluke iako konkretno ova odluka glede buke nije u nadležnosti vijeća što je
propust stručnih službi, te se dešavaju situacije da određeni vijećnici vidjevši što su učinili tj.
određena grupa vijećnika vidjevši što se dogodilo pod pritiskom vijećnice Jelene Obratov,
ispolitizirani, podnijeli su ostavke vidjevši što su učinili svom glasačkom tijelu odnosno
ljudima koji su za njih glasali, a sada kada se raspravlja o stavljanju van snage odluke koja
uopće nije u nadležnosti vijeća, vijećnica Jelena Obratov još želi sudjelovati u raspravi i dalje
se opravdavati.
Vijećnica Jelena Obratov je odgovorila da ako nije u nadležnosti zašto se onda
odlučivalo o njoj na 2. sjednici vijeća te ako nije bila u nadležnosti Općinskog vijeća
2013.godine na temelju čega je Garden radio sve ove godine kada on prelazi sve ove godine te
što se tiče općinskog načelnika tužno je da je politika jedini njegov odgovor jer je ona politiku
nastojala pošto po to izbjeći u ovoj situaciji, a njegov jedini alibi je politika i vrijeđanje nje
jer to neće proći jer politika s ovim nema veze. Naime, ako će vijeće vratiti odluku ljudima da
im se da odobrenje za rad da će ona podnijeti ostavku ako treba i na dužnost vijećnika i u
predsjedništvu HDZ-a županije i u članstvu HDZ-a.
Petar Jakovčev je kazao da ako se njega pita kao dugogodišnjeg predsjednika vijeća da
je vijećnica Jelena Obratov trebala dati te ostavke kada su nam uzeli hitnu pomoć. Nadalje je
pojasnio da u odluci vijeća o dopuštenom prekoračenju razine buke nigdje se ne spominje
prekoračenje buke u razdoblju od 6:00 – 12:00 sati kao što je tražio Vortex te se u odluci
nigdje ne navode ta realna vremena.
Predsjednik vijeća stavio je na glasovanje, a vijećnici su sa 7 (sedam) glasova „za“ i 5
(pet) glasova „protiv“ ( utvrđuje se nenazočnost jednog vijećnika) usvojili
ODLUKU
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
Predsjednik vijeća utvrdio je da su ovime iscrpljene sve točke dnevnog reda te je
zaključio 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno u 18:19 sati.

Zapisnik izradila:
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