
 

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 skladu s člankom 58. 

Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19), Općinsko vijeće Općine Tisno na prijedlog 

načelnika Općine Tisno, na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 09.ožujka 2020.godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o utvrđivanju  lokacija morskih plaža 

(kupališta - lokacija za kupanje) na području Općine Tisno 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije morskih plaža (kupališta – lokacije za kupanje) 

na području Općine Tisno, i to kako slijedi: 

- plaža Zdrače (zona R3 – plaža) u naselju Betina, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te 

Urbanističkim planom uređenja Uvala Zdrače – zapadni dio; 

- plaža Pačipolje (zona R3 – kupalište) u naselju Betina, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te 

Urbanističkim planom uređenja Obalno područje naselja Betina – Pačipolje; 

- plaža Plitka Vala (zona R3 – kupalište) u naselju Betina, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Kosirina (zona R3 – kupalište i zona R2 – kupališna rekreacija) u naselju 

Betina, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim 

planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Lučica (Modrave) (zona R3 – kupalište) u naselju Betina, sukladno 

odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja 

Općine Tisno te Urbanističkim planom uređenja Kamp Modrave (uvala 

Lučica); 

- plaža Punta Ovnja u naselju Betina, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 

važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom 

uređenja Punta Ovnja (Modrave); 

- plaža Kokoč (zona R3 – kupalište i zona R2 – kupališna rekreacija) u naselju 

Betina, sukladno odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim 

planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Lovišća (zona R3 – kupalište) u naselju Jezera, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Bisage (rt Bisage) (od Lovišća do Kokoča) (zona R2 – kupališna 

rekreacija) u naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 

važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Brošćica – Banj (obalni pojas od Lovišća do Tisnog) (zona R2 – 

kupališna rekreacija) u naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu 

definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Lučica (Kučine) (od marine Jezera do uvale Kamenčine/Gušćica) (zona 

R3 – kupalište i zona R2 – kupališna rekreacija) u naselju Jezera, sukladno 

odredbama i obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja 

Općine Tisno; 

- plaža Zaratić (obalni pojas Brošćica – od Jezera do Tisnog) (zona R2 – 

kupališna rekreacija) u naselju Jezera, sukladno odredbama i obuhvatu 

definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža sv.Nikola (zona R3 – kupalište) u naselju Jezera, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te 

Urbanističkim planom uređenja ugostiteljsko-turističke zone Sveti Nikola; 



 

- plaža Jazina (zona R3 – kupalište) u naselju Tisno, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te 

Urbanističkim planom uređenja turističko-ugostiteljske zone Prisliga-Jazine, 

Tisno; 

- plaža Jazina 2 (zona R3 – kupalište) u naselju Tisno, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Rastovac (Gračina) (zona R3 – kupalište odnosno zona R – kupališna 

(plažna) rekreacija) u naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu 

definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te 

Urbanističkim planom uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac; 

- plaža Vila (zona R3 – kupalište) u naselju Tisno, sukladno odredbama i 

obuhvatu definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža sv.Andrija (obalni pojas Brošćica – od Tisnog do Jezera) (zona R2 – 

kupališna rekreacija), u naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu 

definirano važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno; 

- plaža Brošćica – Banj (obalni pojas od Tisnog do Jezera (Lovišća)) (zona R3 – 

kupalište) u naselju Tisno, sukladno odredbama i obuhvatu definirano 

važećim Prostornim planom uređenja Općine Tisno te Urbanističkim planom 

uređenja Obalno područje od mosta do Zapadne Gomilice. 

 

Članak 2. 

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

Općine Tisno“. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/10 

URBROJ: 2182/05-01-20-1 

Tisno, 09.ožujka 2020.godine  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

              

PREDSJEDNIK 

            Petar Jakovčev v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


