Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije", br. 5/13 i "Službeni glasnik Općine Tisno", br. 1/18, 2/20 i 2/21),
na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tisno, na svojoj 30. sjednici
održanoj 15.ožujka 2021.godine donijelo je
ODLUKU O DONOŠENJU
IZMJENA I DOPUNA PPUO TISNO
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno ("Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 1/07 i 14/09-ispravak i "Službeni glasnik
Općine Tisno", br. 2/14, 8/15, 4/16, 6/18, 4/19 i 3/20).
Članak 2.
1) Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđena je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna UPU turističko-ugostiteljske
zone Prisliga-Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno ("Službeni
glasnik Općine Tisno", br. 1/17 i 7/19).
2) Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), izrada i donošenje Plana provela se u jedinstvenom
postupku sa izradom Izmjena i dopuna UPU turističko-ugostiteljske zone PrisligaJazine.
3) Plan je izradila tvrtka Akteracija d.o.o. iz Zagreba.
Članak 3.
1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu "Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Tisno" i sastoji se od:
● ODREDBI ZA PROVEDBU
● KARTOGRAFSKIH PRIKAZA
● OBRAZLOŽENJA
II. ODREDBE ZA PROVEDBU
Članak 4.
1) U članku 61., stavku 13), broj “5.” mijenja se brojem “6.”, a tekst “Prisliga (južna
strana prema Murterskom kanalu)” mijenja se tekstom “Jazina (sjeveroistočna strana
prema Pirovačkom zaljevu) kako je određeno na kartografskim prikazima”.
Članak 5.
1) U članku 62., stavku 1), alineji 13., na kraj alineje dodaje se tekst “Kod kaskadne
izgradnje, visina građevine mjeri se na svakom mjestu pročelja građevine, od konačno
uređenog terena, vertikalno uz to pročelje,”.
2) U istom članku, istom stavku, dodaje nova alineja 14. koja glasi: “
- iznimno, za ugostiteljsko-turističku zonu Prisliga-Jazine, građevina smije
imati najviše deset nadzemnih etaža uz mogućnost izgradnje više etaža
podruma i maksimalne visine 40 metara,”.
3) U istom članku, istom stavku, dosadašnje alineje 14. - 21. postaju alineje 15. - 22.

4) U istom članku, istom stavku, dosadašnjoj alineji 20., a sad alineji 21., broj “70”
mijenja se brojem “50”.
Članak 6.
1) U članku 74., stavak 8) se briše.
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Članak 7.
Iza članka 84. dodaje se naslov i novi članak 84.a koji glase: “
Zračni promet
Članak 84.a
Na kartografskom prikazu “2.a. Infrastrukturni sustavi - Promet - izvod” određena je
načelna lokacija helidroma u neposrednoj blizini ugostiteljsko turističke zone Prisliga
- Jazine.
Točna lokacija i uređenje prostora utvrdit će se projektnom dokumentacijom, prema
konfiguraciji terena i mogućnosti prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima. Na
lokaciji se može urediti poletno-sletna staza dimenzija do 38,0 x 38,0 m, koja može
biti asfaltirana i kolni pristup minimalne širine 3,0 m do javnih prometnica.
Helidrom je moguće planirati i unutar površine ugostiteljsko-turističke zone PrisligaJazine na za to povoljnoj lokaciji na ravnim krovovima građevina, parkiralištu ili
nekoj zasebnoj površini, za potrebe zone.”.
Članak 8.

1) U članku 109., stavak 12) se briše.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
1) Ovaj Plan izrađen je u 5 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Tisno i
potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Tisno.
2) Izvornici Plana čuvaju se u:
● Općini Tisno
● Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Šibensko-kninskoj županiji
● Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
● Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i
● Akteraciji d.o.o.
Članak 10.
1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Tisno.
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