Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br. 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18), a u svezi člankom 14. Zakona
o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br.85/15 i 121/16), te člankom 1. Odluke o
određivanju prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih objekata – u kiosku, nepokretnom
vozilu, priključnom vozilu, na klupi i kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih
usluga („Službeni glasnik Općine Tisno“ br.3/16), i Odlukom o dozvoljenom prekoračenju
dopuštene razine buke (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 8/13) u ponovljenom
postupku prema Presudi, Poslovnog broja: 14 UsI-311/18-3, od 07.kolovoza 2018.godine,
Upravnog suda u Splitu, na prijedlog načelnika općine, Općinsko vijeće Općine Tisno, na
svojoj _____.sjednici održanoj dana _______________________.godine, donosi

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,
KLASA:335-02/18-7.V/31 URBROJ:2182/05-01/18-7.V/31 od dana 28.svibnja 2018.godine

Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izdavanju odobrenja ugostiteljskom
obrtu „Vortex“ iz Tisna za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje ugostiteljske
djelatnsoti na nekretnini katastarske oznake čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O.Tisno, u
2018.godini, KLASA:335-02/18-7.V/31 URBROJ:2182/05-01/18-7.V/31 od dana 28.svibnja
2018.godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se „Službenom glasniku
Općine Tisno“.

Obrazloženje
Dana 09.kolovoza 2018.godine u Općinu Tisno zaprimljena je Presuda, poslovnog
broja: 14 UsI-311/18-3, od 07.kolovoza 2018.godine, Upravnog suda u Splitu, kojom se
poništava Odluka Općinskog vijeća Općine Tisno 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 KLASA:335-02/18-9.V/3 URBROJ:2182/05-01/18-9.V/4 od dana
11.lipnja 2018.godine i predmet se vraća na ponovni postupak, iz razloga nepostojanja
obrazloženja.
Dana 13.04.2018.godine pod oznakom KLASA:335-01818-1042 URBROJ:2182/0502/18-01 naslovljen na Općinu Tisno zaprimljen je zahtjev Vortex obrta za ugostiteljstvo, vl.
Ana Mić kojim zahtjeva da joj se izda odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga odnosno
radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti na nekretninama čest.zem.4021/2 i čest.zem.4021/4
K.O.Tisno u privatnom vlasništvu i to za ugostiteljski bar/rad na klupama, te je dana
13.travnja 2017.godine pod oznakom KLASA:335-01/18-1043 URBROJ:2182/05-02/18-01
naslovljen na Općinu Tisno zahtjev Vortex obrta za ugostiteljstvo vl. Ana Mić iz Tisna kojim

zahtjeva da joj se izda odobrenje za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti na nekretninama čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O.Tisno u privatnom
vlasništvu.
Navedeni zahtjevi su po vijećničkom prijedlogu uvršteni na dnevni red 7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Tisno te su usvojeni i donesene su Odluka o izdavanju odobrenja
ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog
objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini KLASA: 33502/18-7.V/30, URBROJ: 2182/05-01/18-7.V/30, od dana 28.svibnja 2018.godine i Odluka 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, KLASA:335-02/18-7.V/31 URBROJ:2182/05-01/187.V/31 od dana 28.svibnja 2018.godine.
Odluka 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, ima svoju svrhu i provediva je jedino
ako je prethodno donesena Odluka o davanju odobrenja za rad na klupama za pružanje
ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O.
Tisno.
Odluka o davanju odobrenja za rad na klupama za pružanje ugostiteljskih usluga iz
ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno KLASA: 33502/18-7.V/30, URBROJ: 2182/05-01/18-7.V/30, od dana 28.svibnja 2018.godine, protivna je
zakonu i općim aktima Općine Tisno iz razloga koje obrazlažemo kako niže slijedi.
Prema odredbama članka 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“
br.85/15 i 121/16), predstavničko tijelo određuje prostore 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. Na
prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje jedinice
lokalne samouprave.
Prema odredbama članka 1. stavak 1. Odluke o određivanju prostora i vanjskog
izgleda ugostiteljskih objekata – u kiosku, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, na klupi i
kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga („Službeni glasnik Općine
Tisno“ br.3/16), 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.
Stavkom 2. članka 1. Odluke o određivanju prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih
objekata – u kiosku, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, na klupi i kolicima i sličnim
napravama za pružanje ugostiteljskih usluga („Službeni glasnik Općine Tisno“ br.3/16),
određeno je da na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti samo
sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tisno.
Stavkom 3. članka 1. Odluke o određivanju prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih
objekata – u kiosku, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, na klupi i kolicima i sličnim
napravama za pružanje ugostiteljskih usluga („Službeni glasnik Općine Tisno“ br.3/16)
određeno je da se odobrenje može dati najviše na vremenski period od jedne kalendarske
(nedjeljive) godine.
Naime, kako je gore rečeno, stavkom 2. članka 1. Odluke o određivanju prostora i
vanjskog izgleda ugostiteljskih objekata – u kiosku, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu,
na klupi i kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga („Službeni glasnik

Općine Tisno“ br.3/16), određeno je da na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski
objekti mogu biti samo sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tisno.
Upravo prema ovom zadnje navedenom formiranje nove prostorne cjeline, u ovom
slučaju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno, ( za
koje nekretnine je stranka uputila zahtjev) koje zajedno obuhvaćaju površinu svega od 1.430
m3, a što je daleko manje od 30.000 m (3 ha), je protivno prije svega odredbama članka 37.
stavak 3. alineja 9. Prostornog plana Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ br.9/12), kao plana višeg reda od Prostornog plana uređenja Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj:1/07 i 14/09, i „Službeni glasnik Općine
Tisno“ broj:2/14, 8/15 i 4/16). Naime, prema tim odredbama županijskog plana stoji da jedna
prostorna cjelina unutar izdvojenog građevinskog područja (izvan naselja) ugostiteljskoturističke namjene ne može biti veća od 15 ha ni manja od 3,0 ha, a prostornim planom
županije može se planirati i veće područje s više pojedinačnih cjelina ugostiteljsko-turističke
namjene jedinstvenog urbanističkog koncepta. Imajući ovu odredbu u vidu zona Rastovac
podijeljena je u dvije prostorne cjeline koje zadovoljavaju propisani kriterij i svaku od tih
cjelina treba rješavati kao jedinstvene prostorne cjeline. Ukoliko bi se one rješavale kao više
prostorno nepovezanih ugostiteljskih, smještajnih i/ili rekreacijskih objekata isto bi bilo
protivno citiranoj odredbi Županijskog plana i UPU-a koji je ovu odredbu implementirao
jasno definirajući dvije zasebne funkcionalne prostorne cjeline.
Nadalje, prema odredbama članka 77. Prostornog plana uređenja Općine Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.1/07 i 14/09, i „Službeni glasnik Općine
Tisno“ br.2/14, 8/15 i 4/16), stoji da nove sabirne ulice unutar neizgrađenog dijela
građevinskog područja moraju imati širinu koja omogućava nesmetano odvijanje
dvosmjernog prometa, odnosno najmanju širinu kolnika od 5,5 m jednostrani pješački pločnik
najmanje širine 1,5 m. Javno prometne površine, te prilazi građevinama, moraju imati
elemente kojima se osigurava nesmetano kretanje osobama s posebnim potrebama.
Priključenje na cestu državnog, županijskog i lokalnog značaja moguće je na temelju
prethodnog odobrenja nadležnog tijela za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole ili na
temelju detaljnog plana uređenja.
Prema odredbama članka 3. stavak 7. Urbanističkog plana uređenja ugostiteljskoturističke zone Rastovac („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 14/10, i
„Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 5/15), koji uvjetuju pristup na građevnu česticu u smislu
uređenosti čestice razvidno je da pristup istoj nije osiguran, a niti je izdata suglasnost društva
„Hrvatske ceste“ d.o.o. kao javnopravnog tijela, obzirom da je prema Općini Tisno u nekoliko
navrata upućivano rješenje i razna očitovanja obzirom na opasan priključak na D121 sa
Interne prometnice (IC2) koja nosi katastarsku oznaku čest.zem.9998/1 K.O. Tisno (zavoj,
puna linija, otežan i nepregledan izlaz i sl.).
Također, prema odredbama članka 25. stavak 3. Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko-turističke zone Rastovac („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj:
14/10, i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 5/15), stoji da se priključak neizgrađenog dijela
zone (B) planira se izvan obuhvata plana s preuređenjem dijela ceste (C2) koja vodi od ceste
D-121 prema repetitoru i planiranjem nove ceste uz jugoistočnu granicu obuhvata plana uzduž
postojeće čest.zem.9999 K.O. Tisno (put). Također, u istom članku, stavku 7., među ostalim
se navodi da pristup sadržajima na česticama ugostiteljsko-turističke namjene ne može se
ostvariti preko interne prometnice IC2 (čest.zem.9998/1 K.O. Tisno) na kojoj treba uspostaviti
poseban režim korištenja i koja je prvenstveno ucrtana da bi se osigurao pristup
infrastrukturnim sadržajima, a moguće ju je koristiti kao servisnu cestu (vatrogasni pristup i
sl.), naravno uz suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.
Iz svega navedenog razvidno je da zahtjev ugostiteljskog obrta „Vortex“ koji je tražio
da mu se izda odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na

klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno koje su nekretnine u privatnom vlasništvu
nije usklađen i protivan je odredbama Prostornog plana Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.9/12), odredbama Prostornog plana uređenja Općine
Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.1/07 i 14/09, i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br.2/14, 8/15 i 4/16), te odredbama iz Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko-turističke zone Rastovac („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj:
14/10, i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 5/15) koji detaljno razrađuju uvjete korištenja
unutar predmetne zone, te je iz svega navedenog razvidno da bi donošenjem drugačije odluke
bilo u suprotnosti s odredbama prostorno planske dokumentacije i time protivno odredbama
Odluke o određivanju prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih objekata – u kiosku,
nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, na klupi i kolicima i sličnim napravama za pružanje
ugostiteljskih usluga („Službeni glasnik Općine Tisno“ br.3/16), kao općeg akta
predstavničkog tijela Općine Tisno kojim se uređuju ovakvi slučajevi, a time i protivno
odredbama članka 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br.85/15 i
121/16).
Obzirom da je Odluka o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu "Vortex" iz Tisna
za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i
4021/4 K.O. Tisno, KLASA: 335-02/18-7.V/30, URBROJ: 2182/05-01/18-7.V/30, od dana
28.svibnja 2018.godine protivna zakonu i općim aktima Općine Tisno to se prijedlogom
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.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno, u 2018.godini, KLASA: 335-02/18-7.V/30, URBROJ:
2182/05-01/18-7.V/30, od dana 28.svibnja 2018.godine, predlaže njezino stavljanje van
snage.
Kako se zbog nezakonitosti predlaže stavljanje van snage odluke o davanju odobrenja
ugostiteljskom obrtu Vortex iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog
objekta/na klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno za 2018.godinu to se predlaže
stavljanje van snage i Odluke o davanju 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 tj. na istoj lokaciji, iz razloga što je
time postojanje navedene odluke o davanju dopuštenja za prekoračene dopuštene razine buke
bespredmetno te je odluka neprovediva ako nema prethodne odluke kojom se daje odobrenje
za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama na istoj lokaciji.
Uz činjenicu da postojanje odluke za prekoračenje dopuštene razine buke ima smisla u
koliko postoji odluka za davanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na istoj lokaciji
smatra se svrsishodnim pojasniti odredbe Odluke o dozvoljenom prekoračenju dopuštene
razine buke ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 8/13) koju je Općinsko vijeće
Općine Tisno donijelo dana 29.srpnja 2013.godine, a na temelju ovlasti iz članka 6. i 10.
Zakona o zaštiti od buke ( NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16).
Naime, člankom 2. Odluke o dozvoljenom prekoračenju dopuštene razine buke
određene su lokacije i vremenski intervali kada i gdje se dopušta prekoračenje dopuštene
razine buke, dok je člankom 3. citirane Odluke određena procedura odnosno postupak za
slučaj iz čl. 2. iste Odluke koja procedura je u nadležnosti načelnika općine. Nadalje, člankom
6. Odluke o dozvoljenom prekoračenju dopuštene razine buke, dana je mogućnost načelniku
općine da proširi razloge i područja dozvoljenog prekoračenja dopuštene razine buke i izvan
vremena i područja predviđenog u čl. 2. te Odluke. Obzirom da je iz odredaba Odluke o
dozvoljenom prekoračenju dopuštene razine buke (Službeni vjesnik Šibensko- kninske
županije br. 8/13) razvidno da je odlučivanje o dozvoljenom prekoračenju dopuštene razine
buke u pojedinačnim slučajevima nadležan općinski načelnik to proizlazi da je Odluku 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, donijelo Općinsko vijeće Općine Tisno kao nenadležno
tijelo što je protivno zakonu i općima aktima Općine Tisno te se predlaže njezino stavljanje
van snage.
Slijedom navedenog, a na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br. 5/13 i „Službeni glasnik Općine Tisno“ br. 1/18), u svezi
člankom 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br.85/15 i 121/16), te
člankom 1. Odluke o određivanju prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih objekata – u
kiosku, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, na klupi i kolicima i sličnim napravama za
pružanje ugostiteljskih usluga („Službeni glasnik Općine Tisno“ br.3/16), i Odlukom o
dozvoljenom prekoračenju dopuštene razine buke (Službeni vjesnik Šibensko- kninske
županije br. 8/13) u ponovljenom postupku prema Presudi, Poslovnog broja: 14 UsI-311/18-3,
od 07.kolovoza 2018.godine, Upravnog suda u Splitu, na prijedlog načelnika općine,
odlučeno je kao u članku 1. izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.
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