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19.
Na temelju članka 86. i članka 89., stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj
153/13) i članka 32. Statuta Općine Tisno (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 05/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 17.sjednici održanoj
25.ožujka 2015. godine donijelo je

Članak 3.
1. Područje unutar obuhvata DPU-a luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom dano je u koncesiju odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20.
veljače 2014. Naknadno je utvrđena neusklađenost u
obuhvatu koncesije i površini luke nautičkog turizma predviđenog detaljnim planom uređenja.
2. Također, detaljnim planom uređenja za podODLUKU o izradi izmjena i dopuna
detaljnog plana uređenja luke nautičkog ručje luke nautičkog turizma predviđeno je formiranje građevnih čestica na način da se znatno otežava
turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim
organizacija funkcionalne cjeline luke dok za lukopovezane III. izmjene i dopune prostornog bran građevna čestica uopće nije predviđena.
plana uređenja Općine Tisno
3. Iako je u obrazloženju DPU-a predviđena je
mogućnost uređenja komunalnih vezova u sklopu
Članak 1.
sportske luke, to nije na adekvatan način obrađeno
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna kroz Odredbe za provođenje. Ova mogućnost naveDetaljnog plana uređenja luke nautičkog turizma u dena je u Odredbama PPUO Tisno.
uvali Luke u Tisnom (“Službeni vjesnik Šibensko4. Analiza lokacijskih uvjeta u kontekstu arhitekkninske županije” broj 12/07) i s tim povezane III. tonskog oblikovanja te njihova prilagodba moderIzmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine nom arhitektonskom izričaju (ravni krov, uvučena
Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske župani- etaža, veća svjetla visina etaža i sl.).
je” broj 1/07 i 14/09 i “Službeni glasnik Općine Ti5. Ispravci manjih nepravilnosti i neusklađenosti
sno” broj 2/14).
sa zakonskim promjenama (definicije visina građevine, podrumske etaže i sl.).
I. PRAVNA OSNOVA
III. OBUHVAT PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna DeČlanak 4.
taljnog plana uređenja luke nautičkog turizma u
Površina obuhvata izmjena odnosi se na čitav
uvali Luke u Tisnom (u daljnjem tekstu: “izmjene obuhvat detaljnog plana uređenja luke nautičkog
detaljnog plana”) i s tim povezane III. izmjene i do- turizma u uvali Luke u Tisnom, uključujući manje
pune Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u proširenje akvatorija obuhvata sukladno izdanoj
daljnjem tekstu: “izmjene prostornog plana”):
koncesiji.
- Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13),
IV. OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVA- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih TA PLANA
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne noČlanak 5.
vine” broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (preObuhvat izmjena odnosi se na veliku površinu
stao važiti) i 9/11.),
neuređenog akvatorija te manju površinu uz njega
- Prostorni plan uređenja Općine Tisno (“Služ- povezanog kopnenog dijela koji je, također, najvebeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 1/07 i ćim dijelom neuređen i komunalno neopremljen.
14/09 i “Službeni glasnik Općine Tisno” broj 2/14).
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovinV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
sko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje
te komunalne poslove Općine Tisno.
Članak 6.
Osnovni cilj ovih izmjena i dopuna je usklađeII. RAZLOZI IZRADE IZMJENA I DOPUNA nje obuhvata prostornih planova i izdane koncesije
PLANA
te omogućavanje postizanja optimalne organizacije

funkcionalne cjeline luke izmjenom DPU-om predviđenih građevnih čestica.
Jasnom obradom mogućnosti namjene dijela vezova u sportskoj luci za komunalni vez kroz Odredbe za provođenje otklonile bi se nejasnoće oko tumačenja ove planske mogućnosti.
S obzirom na izuzetno atraktivnu lokaciju prilikom projektiranja potrebno je primijeniti visoke
oblikovne standarde modernog arhitektonskog izričaja koji kroz trenutni plan nisu dovoljno promišljeni i razrađeni. To se prije svega odnosi na mogućnost
gradnje ravnog krova, uvučene etaže i većih svijetlih
visina etaža koji su znatno ograničeni zbog propisanih visina prilagođenih tradicionalnoj gradnji (kosi
krov).
Kako bi se izbjegle dvojbene situacije prilikom
provedbe, definicije i neke manje neusklađenosti potrebno je uskladiti s novom zakonskom regulativom.
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna
izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa prostorno planska dokumentacija te
dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim
propisima.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručni izrađivač s kojim Općina Tisno sklopi
ugovor o izradi Plana izraditi će stručno rješenje na
temelju kojeg će se provesti javna rasprava.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Članak 9.
Izmjene detaljnog plana izraditi će se na novim
katastarskim podlogama dok će se za izmjene prostornog plana koristiti digitalne katastarske podloge
korištene prilikom izrade posljednjih izmjena i dopuna PPUO Tisno.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
(PODACI, PLANSKE SMJERNICE, I PROPISNI
DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI
ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana
zatražit će se od:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 14,
22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje i gradnju, Trg Pavla Šubića I,
br.2, 22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za
pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br.2,
22000 Šibenik
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje
Tuđmana 8, 22000 Šibenik
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Šibenik, Ispostava Tisno,
22240 Tisno
- Mjesni odbor Tisno, 22240 Tisno.
X ROK ZA IZRADU PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 11.
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili
dokumente iz područja svoje nadležnosti je 15 dana
od dana zaprimanja poziva.
Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Plana
je mjesec dana od dobivanja podloga, odnosno dana
isteka roka za pribavljanje prethodnih zahtjeva.
Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj
raspravi utvrđeni su Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13).

Strana 4

Broj 1

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

13. travnja 2015.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRAČlanak 14.
NE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRANositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke:
VAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRA- Tijelima i osobama određenim posebnim propiDE I DONOŠENJA PLANA
sima navedenim člankom 10. ove Odluke i
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,
Članak 12.
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru tijeČlanak 15.
kom izrade i donošenja Plana.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Tisno.
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
KLASA:350-02/15-17.V/01
Članak 13.
UR.BROJ:2182/05-01/15-17.V/01
Izrada Plana će se u cijelosti financirati iz prora- Tisno, 25. ožujka 2015.godine
čuna Općine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.
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Održavanje javnih površina obuhvaća komunalne poslove koje se odnose na prekope , podzidavanja
izgradnju zidića, popločavanje dijelova ulica radove na hortikulturnom uređenju parkova i nasada , održavanju zelenila , nabavu sadnog materijala, košenje trave, održavanje košarica za otpatke ,i dr.
Poslovi održavanja čistoće javnih i zelenih površina povjereni su Komunalnom poduzeću «Ježinac» sukladno Programu. Osim u dijelu koje Komunalno poduzeće zbog tehnički i tehnoloških razloga ne može
izvršiti te su isti povjereni trećim pravnim osobama.
							Proračun		Izvršenje
U okviru ovog programa izvršeno je kako slijedi:
- A) Održavanje javnih površina			
600.000,00 kn		
592.414,58 kn
- B) Održavanje zelenih površina			
50.000,00 kn		
23.935,64 kn
Ukupno						650.000,00 kn		616.350,22kn
Članak 3.
III Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
Održavanje nerazvrstanih cesta znači održavanje površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika , a nisu razvrstane ceste prema posebnim propisima , te
gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste .
Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća : održavanje opreme i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama , održavanje kolnika , održavanje rubnjaka i staza , održavanje površina koje služe za promet
po bilo kojoj osnovi i pristupačne se većem broju korisnika , presvlačenje asfaltnim slojem i dr.
Uređenje poljskih puteva obuhvaća čišćenje puteva od zarasle šikare i granja te zasipanje jalovinom.
									Proračun		Izvršenje
- A) Uređenja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva		
470.000,00 kn		
439.215,06 kn
Ukupno								470.000,00kn 		439.215,04 kn

20.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.: 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110(04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84711, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 154/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno ( «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«
broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 17. sjednici od 25.ožujka 2015.godine donosi,

IZVJEŠĆE o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Članak 1.
Utvrđuje se da je u tijeku 2014.godine izvršeno održavanje komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti kako slijedi:
I Održavanje čistoće javnih površina
Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina obuhvaća komunalne poslove održavanja čistoće javnih površina, pješačkih staza , pješačkih zona otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne
održavanju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjereni su Komunalnom poduzeću «Ježinac» sukladno
Programu.
							Proračun		Izvršenje
Za provođenje programa				
550.000,00 kn		
549.307,35 kn
II Održavanje javnih površina

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

Članak 2.

IV Održavanje groblja

Članak 4.

U okviru ovog programa izvršena je nabavka materijala te su obavljeni radovi za uređenje groblja
Koje je Općina povjerila komunalnom poduzeću „Ježinac“
							Proračun		Izvršenje
Uređenje groblja					170.000,00		168.234,69 kn
Članak 5.
V Održavanje javne rasvjete			
Proračun		
Izvršenje
Potrošnja javne rasvjete				
530.000,00kn		
534.247,56 kn
B) Zamjena žarulja grla prigušnica i ostalog materijala prema troškovniku
iz Ugovora o održavanju javne rasvjete
		
220.000,00kn		
201.682,65 kn
Ukupno						750.000,00kn		735.930,21 kn
Članak 6.
VI Provođenje godišnje dezinsekcije i deratizacije
							Proračun		Izvršenje
U okviru ove pozicije izvršene su usluge iz programa obavezne preventivne dezinsekcije i deratizacije te
lov i zbrinjavanje pasa lutalica .
Ukupno					
72.000,00 kn		
67.375,00 kn
Članak 7.
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Analizirajući točke Programa zbirno , dade se zaključiti:
1. Realizacija Programa iznosi
2.576.927,84 kn
2. U odnosu na planiranih		
2.662.000,00kn program je realiziran sa 96,80%.
U odnosu na priliv osnovnih prihoda kojima se Program financira :
-komunalna naknada
1.426.500,67 kn
Razlika utrošenih sredstava pokrila se iz poreznih prihoda te ostalih prihoda Općine Tisno.
Članak 8.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana od dana objave, a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Tisno”.
Klasa : 363-01/15-17.V/02
Urbroj:2182/05-01/15-17.V/02
Tisno, 25.ožujka 2015.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TISNO

13. travnja 2015.

Broj 1 Strana 7

U okviru ovog programa izvršeno je kako slijedi:
									

Proračun

Izvršenje

Izgradnja javne rasvjete Put Brošćice				
Izgradnja javne rasvjete Obala Petra Krešimira 			
Izgradnja javne rasvjete Put Kučine				
Izgradnja javne rasvjete Obala sv.Martina				
Izgradnja ekološke javne rasvjete –šetnice				

71.000,00kn
80.000,00kn
10.000,00kn
50.000,00kn
70.000,00 kn

58.799,00kn
65.910,12 kn
8.437,50 kn
29.875,00kn
13.348,75 kn

Proračun
Ukupno ……………………………………………………………281.000,00 kn
Članak 4.
3.Izgradnja groblja
U okviru ovog programa predviđa se izgradnja groblja
Uređenje groblja u Dubravi ……………………………………

Proračun
20.000,00kn

Izvršenje
176.370,37 kn

Izvršenje
1.007,25 kn

Članak 5.

21.
Na temelju članka 30.stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN br.: 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110(04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84711, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 154/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 17.sjednici od dana 25.ožujka 2015.godine, donosi,

IZVJEŠĆE o izvršenju programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godine
Članak 1.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži opis poslova te
iskaz financijskih sredstava koja su utrošena za realizaciju pojedinih projekata.
Članak 2.
U skladu ostvarenih prihoda izvršeno je kako slijedi :
								Proračun
Uređenje prometnica , trgova i ostalih objekata
Uređenje prometnica, trgova na području Općine		
Izrada projekta –Trg Rudine u Tisnom			
Izrada projekta – Trg u Betini				

Izvršenje

50.000,00 kn 9.500,00 kn
50.000,00kn 31.125,00kn
60.000,00kn 56.250,00kn

UKUPNO ……………………………………………… 160.000,00 kn 96.875,00 kn
2.Izgradnja javne rasvjete

Članak 3.

4.Opskrba pitkom vodom
U skladu ostvarenih prihoda izvršena je izgradnja slijedećih projekata
									
Proračun
Izvršenje
Opskrba pitkom vodom
Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja mjesne vodovodne mreže te sanacija cesta nakon postavljanja mreže u mjestima na području Općine Tisno .
Ukupno………………………………………………………
Ukupno ……………………………………………………..

0,00 kn		
0,00 kn		

0,00 kn
0,00 kn

5.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Cilj i namjena ovog programa je uređenje imovinsko-pravnih odnosa te izrada projekte dokumentacije
za sustave odvodnje.
Izgradnja kanalizacijskog sustava
(Pirovac-Tisno-Jezera, Betina –Murter)				
Izrada geodetskog elaborata					
Ukupno								

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

Članak 6.
6.Izgradnja ostalih objekata komunalne infrastrukture
Izgradnja ostalih objekata komunlane infrastrukture
Cilj i namjena ovog programa je gradnja objekta za odlaganje komunalnog otpada te sanacija ostalih
objekata u vlasništvu Općine Tisno.
Ukupno

……………………………………………………..100.000,00 kn

SVEUKUPNO Program ……………………………………... 561.000,00 kn

91.125,00kn
365.377,62 kn
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Članak 7.
Analizirajući točke Program zbirno dade se zaključiti:
1.Realizacija Programa iznosi 365.377,62 kn
2. U odnosu na planiranih 561.000,00 kuna program je realiziran sa 65,10%
Članak 8.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Tisno “.
Klasa: 363-01/15-17.V/03
Ur.broj: 2182/05-02/15-17.V/03
Tisno, 25.ožujka 2015.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO
Predsjednik:
Petar Jakovčev,v.r.

Izdavač: Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno
Glavni i odgovorni urednik: Marijana Pavić, dipl.iur.
Uredništvo: pročelnik Upravnog odjela za imovinsko -pravne
poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
te pročelnik Upravnog odjela za financije i javne prihode
www.tisno.hr, tel.: 022/439-262, fax: 022/439-260
Tisak: Printera d.o.o., Izlazi po potrebi; Naklada: 40 primjeraka

