REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove
Klasa: 351-03/20-01/36
Urbroj: 2182/1-15/1-20-2
Šibenik, 09. rujna 2020.

OPĆINA TISNO
Uska ulica 1
22240 Tisno
Predmet: Odluka o izradi Izmjena i dopuna (IX) Prostornog plana uređenja
Općine Tisno, općina Tisno
- mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi

strateške procjene utjecaja na okoliš, dostavlja se -

Veza - Klasa: 350-02/20-01/62, Urbroj: 2182/05-02-20-3
Općina Tisno, Uska ulica br. 1, Tisno, podnijela je dana 08. rujna 2020. godine
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije zahtjev
(Klasa: 350-02/20-01/62, Urbroj: 2182/05-02-20-3) kojim je na temelju članka 71. stavak 2.
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
zatraženo mišljenje o potrebi provedbe postupka strateške procjene odnosno ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna (IX) Prostornog plana
ureĎenja Općine Tisno. U prilogu zahtjevu dostavljen je nacrt Odluke o izradi Izmjena i dopuna
(IX) Prostornog plana ureĎenja Općine Tisno.
Razlozi izrade Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:
1. Proširenje graĎevinskog područja naselja Dazlina, sukladno inicijativi Mjesnog odbora
Dazlina;
2. Korigiranje površina graĎevinskog područja naselja Dubrava kod Tisna, sukladno
inicijativi Mjesnog odbora Dubrava kod Tisna. Tri manje površine (uz cestu) označene
na prilogu 2. prenamjenjuju se u graĎevinsko područje naselja stambene namjene (S),
a veća površina na sjeverozapadu odredit će se kao graĎevinsko područje naselja javne
i društvene namjene (D) te će se dati detaljni uvjeti za gradnju na istoj. Površina
graĎevinskog područja naselja mješovite namjene (M3) se smanjuje kako bi se mogli
uvažiti zahtjevi Mjesnog odbora Dubrava kod Tisna;
3. UsklaĎenje granice Općine Tisno (naselja Betina) i Općine Pirovac prema Prijedlogu
Odluke Općine Pirovac i Općine Tisno. Sve katastarske čestice koje pripadaju K.O.
Murter-Betina uz granicu s Općinom Pirovac, pripast će području Općine Tisno odnosno
naselju Betina;
4. Korigiranje lokacijskih uvjeta unutar graĎevinskog područja naselja na način da će se
preispitati i ograničiti visina graĎevina;
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5. Ispravak eventualno uočenih manjih grešaka i neusklaĎenosti i druge izmjene koje se
tokom izrade pokažu nužnim.
Obuhvat Izmjena i dopuna Prostornog plana ureĎenja odnosi se na cijelo područje
Općine Tisno. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i
127/19) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima
ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) u obuhvatu Izmjena i dopuna (IX) Prostornog
plana ureĎenja Općine Tisno nalazi se dijelom ili u potpunosti više područja ekološke mreže:
područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000788 Uvala Makirina 1,
HR3000086 Uvala Makirina, HR2001050 Murter, HR3000445 Murterski kanal, HR3000443
Tetovišnjak – podmorje, HR3000444 Kukuljari, HR2001361 Ravni Kotari i HR5000025 Vransko
jezero i Jasen, te područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000025 Vransko jezero i
Jasen i HR1000024 Ravni kotari.
Člankom 64. Zakona o zaštiti okoliša, koji je stupio na snagu 06. srpnja 2013. godine,
propisano je da se za strategije, planove i programe kojima se odreĎuje uporaba malih
površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa iz
članka 63. Zakona o zaštiti okoliša obvezno provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi
provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: postupak ocjene). Postupak ocjene provodi se
za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja
na okoliš odnosno ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Primjenom kriterija za utvrĎivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna (IX)
Prostornog plana ureĎenja Općine Tisno na okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) utvrĎeno je da
predmetne Izmjene i dopune Prostornog plana ureĎenja neće imati vjerojatno značajan utjecaj
na okoliš zbog svojih karakteristika i ograničenog područja utjecaja zahvata. Predmetnim
Izmjenama i dopunama Prostornog plana ureĎenja planiraju se manje korekcije lokacijskih
uvjeta unutar graĎevinskog područja naselja te izmjene i dopune u vidu korigiranja površina
graĎevinskih područja u području izvan lokaliteta ekološke mreže, a koje je već pod
antropogenim utjecajem čime neće doći do značajnog utjecaja na okoliš. Površina
graĎevinskog područja naselja javne i društvene namjene (D) odrediti će se uz smanjenje
površine graĎevinskog područja naselja mješovite namjene (M3). Uz primjenu odgovarajućih
mjera zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg reda ne očekuju se značajni negativni
utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, stoga Izmjene i dopune (IX) Prostornog plana
ureĎenja Općine Tisno vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.
Za Izmjene i dopune (IX) Prostornog plana ureĎenja Općine Tisno ne očekuju se
značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Mogući
utjecaji pojedinih zahvata mogu se ublažiti planskim smjernicama te mjerama ublažavanja
utjecaja na razini zahvata kada budu poznati prostorni smještaj i obilježja zahvata.
Za sve zahvate koji će biti planirani ovim predmetnim planom, a koji mogu imati
negativan utjecaj na okoliš, sukladno članku 76. Zakona o zaštiti okoliša i Uredbi o procjeni
utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) obvezna je provedba procjene
utjecaja zahvata na okoliš.
Slijedom prethodno navedenog Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Šibensko-kninske županije je mišljenja da za planirane Izmjene i dopune (IX) Prostornog plana
ureĎenja Općine Tisno ne treba provesti postupak strateške procjene odnosno ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš.
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Upravna pristojba za zahtjev i izdavanje ovog mišljenja nije naplaćena sukladno članku
8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).
S poštovanjem,
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