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R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 
    Upravni odjel za zaštitu okoliša  
           i komunalne poslove  
 

Klasa: 351-03/21-01/28 
Urbroj: 2182/1-15/1-21-2 
 
Šibenik, 01. travnja 2021. 

 
OPĆINA TISNO 
Uska ulica br. 1 
22240 Tisno 

 
 

Predmet: Odluka o izradi Izmjena i dopuna (II) Urbanističkog plana uređenja 
ugostiteljsko-turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Tisno 
- mišljenje o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja  

na okoliš, dostavlja se - 
 

Veza - Klasa: 350-02/21-01/37, Urbroj: 2182/05-02-21-1 
 

Općina Tisno, Uska ulica br. 1, Tisno, podnijela je dana 01. travnja 2021. godine 
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije zahtjev 
(Klasa: 350-02/21-01/37, Urbroj: 2182/05-02-21-1) 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 provedbi postupka strateške procjene odnosno ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna (II) Urbanističkog plana uređenja 
ugostiteljsko-turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Općine Tisno.  

 
U prilogu zahtjevu dostavljena je: Odluka o izradi Izmjena i dopuna (II) Urbanističkog 

plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Tisno.  

 
Ugostiteljsko-turistička zona obuhvaćena ovim Izmjenama i dopunama Urbanističkog 

plana uređenja najvećim dijelom je izgrađena i komunalno opremljena. Površina obuhvata 
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac određena je kartografskim 
prikazima Prostornog plana uređenja Općine Tisno i iznosi oko 15,3 ha od čega 2,6 ha otpada 
na akvatorij. Obuhvat Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno odnosi se 
isključivo na obuhvat ugostiteljsko-turističke zone Rastovac. Razlog za izradu Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja je redefiniranje uvjeta i preispitivanje mogućnosti gradnje 
ugostiteljskih objekata te tipologije smještajnih objekata u ugostiteljsko-turističkoj zoni. 

 
Unutar obuhvata predmetnog Urbanističkog plana uređenja nema područja koja su 

zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 
127/19). Područje obuhvata predmetnog Urbanističkog plana uređenja ne nalazi se unutar 
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lokaliteta ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za 
upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19)).  

 
Primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno na okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) 
utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neće imati 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš zbog svojih karakteristika i ograničenog područja utjecaja 
zahvata. Predmetnim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja planiraju se manje 
korekcije u vidu ograničene gradnje u području koje je već pod antropogenim utjecajem čime 
neće doći do značajnog utjecaja na okoliš. 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 Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-
turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Tisno vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.  

 
Za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone 

Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 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. 

 
Slijedom prethodno navedenog Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 

Šibensko-kninske županije je mišljenja da za planirane Izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Tisno ne treba provesti postupak strateške procjene odnosno ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.  

 
Upravna pristojba za zahtjev i izdavanje ovog mišljenja nije naplaćena sukladno članku 

8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16). 
 
S poštovanjem,       
 

 


