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

županije“ broj: 5/13), a sukladno odredbama članka 14. Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti 

(„Narodne novine“ broj 85/15), Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 28. sjednici održanoj 

dana 13. rujna 2016.godine godine, donosi  

 

O D L U K U 

o određivanju prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih objekata- 

u kiosku, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, na klupi i kolicima i sličnim 

napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga 

 

Članak 1. 

(1) Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za 

pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama odobravaju se u skladu s 

godišnjim planom korištenja javnih površina donesenim sukladno godišnjem 

očitovanju svakog Mjesnog odbora sa područja Općine Tisno. 

(2) Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti samo sukladno 

odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tisno. 

(3) Odobrenje se može dati najviše na vremenski period od jedne kalendarske (nedjeljive) 

godine. 

 

Članak 2. 

(1) Prostori iz članka 1. ove Odluke ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od 

postojećega ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili 

poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada 

se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično, i osim ako se 

isti nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine »Hoteli« koji se kategorizira 

zvjezdicama ili u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine »Kampovi« koji se 

kategoriziraju te ako takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa. 

 

Članak 3. 

(1) Vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz članka 1. ove Odluke mora prije svega biti 

obvezno u skladu s lokalnim ambijentalnim obilježjima, a posebno takvi objekti 

nikako ne smiju: 

a) negativno utjecati na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, 

b) negativno utjecati na građevine i ambijente graditeljske baštine, 

c) negativno utjecati na zelene površine, 

d) predstavljati dodatni izvor buke i onečišćenja. 

(2) Isti ugostiteljski objekti osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka moraju obvezno imati: 

a) potvrdu ovlaštenog izrađivača/proizvođača objekta da se radi o ugostiteljskom 

objektu (za vozila i prikolice – važeća prometna dozvola), 

b) potvrdu ovlaštenog izrađivača/proizvođača objekta (izvadak iz sudskog registra 

da je tvrtka registrirana za izradu takvih objekata) 

c) sliku, skicu i gabarite objekta ovjerene od ovlaštenog izrađivača objekta 

d) potvrdu o zadovoljavanju/ispunjavanju minimalnih sanitarno-tehničkih uvjeta 

(struja, voda, odvodnja) izdanu od nadležnog ureda u županiji. 



(3) Podnositelj zahtjeva uz zadovoljavanje svih uvjeta iz ove Odluke (dostavom svih 

potvrda i traženih dokumenata uz podneseni zahtjev) mora priložiti i izvod iz obrtnog 

odnosno sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga (za 

udruge) ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, dokaz o vlasništvu 

objekta iz članka 1. ove Odluke ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja 

nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva. 

  

Članak 4. 

(1) Ukoliko se za istu mikrolokaciju javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 

putem objekata iz članka 1. ove Odluke prijavi više kandidata, prednost će se pod 

istim uvjetima dodijeliti po sljedećim prioritetima: 

a) po datumu predaje potpunog zahtjeva 

b) dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad nisu evidentirane pritužbe od 

strane nadležnih institucija, komunalnog redarstva Općine Tisno ili 

predstavnika mjesne samouprave u Općini Tisno, odnosno nema nepodmirenih 

dugovanja prema Općini Tisno. 

(2) Općinsko vijeće zadržava pravo ne odobriti zahtjev ukoliko su evidentirane pritužbe 

na rad podnositelja zahtjeva od strane nadležnih institucija, komunalnog redarstva 

Općine Tisno ili predstavnika mjesne samouprave, bez dodatnih obrazloženja. 

(3) Općinsko vijeće u slučaju obavljanja ugostiteljske djelatnosti putem objekata iz članka 

1. ove Odluke, protivno odobrenju, stavit će izdano odobrenje izvan snage te putem 

komunalnog redarstva Općine Tisno zatražiti pokretanje upravnog postupka radi 

uklanjanja istog. 

 

Članak 5. 

(1) Ovlašćuje se komunalno redarstvo Općine Tisno da: 

a) terenski utvrđuje i pokazuje korisnicima odobrenja točno dodijeljene 

mikrolokacije (javne površine) pojedinog zahtjeva te utvrđuje početak rada i o 

tome sastavlja zapisnik sa u prilogu fotografijama, 

b) terenski nadzire i kontrolira poštivanje pravila ponašanja na javnim površinama 

i u prostoru uopće, 

c) izvještava Općinsko vijeće u slučaju obavljanja djelatnosti protivno odobrenju 

ili uopće neobavljanja djelatnosti te izvještava nadležne institucije u slučaju 

bespravnih zahvata i radnji, 

d) sve uočene nepravilnosti prijavi Općinskom vijeću i nadležnoj službi za 

provođenje inspekcijskog nadzora nad predmetnim objektima za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti. 

 

Članak 6. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Tisno“. 
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