


II. IZMJENE I DOPUNE DPU LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE U
TISNOM I S TIM POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO TISNO

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

U postupku izrade II. izmjena i dopuna DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih
izmjena i dopuna PPUO Tisno (u daljnjem tekstu: Plan), provedena je ponovna javna rasprava o prijedlogu
Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 31. siječnja 2022. do 1. ožujka 2022., a javno izlaganje
održano je 14. veljače 2022. godine. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u “Slobodnoj
Dalmaciji” dana 24. siječnja 2022. godine, te na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine 21. siječnja 2022., a na internetskoj stranici Općine Tisno 21. siječnja 2022.
godine.

Javna rasprava se ponovila iz razloga što se Planom planira morsko područje, a prvi javni uvid nije
proveden u trajanju od 30 dana, sukladno članku 98. stavku 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne
novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi nalazi se u točki 2.
ovog izvješća.

U knjizi primjedbi bila je jedna upisana primjedba, a u utvrđenom roku za dostavu dostavljena je jedna
primjedba. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristiglo je pet
mišljenja javnopravnih tijela. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na
dostavljene prijedloge i primjedbe u tijeku javne rasprave dani su u točki 3. ovog izvješća.

Tisno, 24. ožujak 2022. godine

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave
2. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o ponovnoj javnoj
raspravi
3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana

prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja
4. Akti vezani uz ponovnu javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu
4.2. Objava ponovne javne rasprave na internetskim stranicama Općine i MGIPU te u javnom glasilu
4.3. Zapisnik s javnog izlaganja
4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva



1. Podaci iz objave ponovne javne rasprave
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2. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o

ponovnoj javnoj raspravi
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3. Popis sudionika u ponovnoj javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na

prijedlog plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog

neprihvaćanja

U nastavku slijedi pregled svih pristiglih primjedbi, prijedloga i mišljenja, od kojih se pet primjedbi prihvaća, a
dvije se ne prihvaćaju.

HAKOM Datum: 4.2.2022.

Klasa: 350-02/20-01/85
1Zagreb Ur.Br.: 18-22-31

Mišljenje:

Potvrđuju da je prijedlog Plana usklađen s njihovim zahtjevima.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Ministarstvo kulture i medija Datum: 7.2.2022.

Konzervatorski odjel u Šibeniku Klasa: 350-02/20-01/85 2Šibenik Ur.Br.: 532-22-32

Mišljenje:

Javnopravno tijelo izvješćuje da i dalje ostaje pri svom mišljenju koju su dostavili 12. veljače 2021.
godine.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

U prethodnom zahtjevu predmetno Ministarstvo izvjestilo je da na prostoru obuhvata nema registriranih
kulturnih dobara niti potencijalnog arheološkog nalazišta.

Hrvatske ceste Datum: 18.2.2022.

Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Šibenik Klasa: 350-02/20-01/85 3Šibenik Ur.Br.: 345-22-33

Zahtjevi:

Obuhvat predmetnog plana graniči sa državnom cestom D 121 za koju Hrvatske ceste na tom predjelu,
osim radova redovnog održavanja, nemaju drugih planiranih radova i programa.

Kod izrade predmetnih Izmjena i dopuna potrebno je poštivati zaštitni pojas državnih cesta u skladu sa
člankom 55. Zakona o cestama, na način da se za smještaj objekata na građevinskim česticama mora
definirati minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne ceste, a koja ne smije biti manja od 10 m.
Priključak zone luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom na državnu cestu potrebno je planirati i

projektirati sukladno odredbama Zakona o cestama, Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju

priključaka i prilaza na javnu cestu i važećim normama za projektiranje i građenje čvorova u istoj razini.

Infrastrukturne vodove potrebno je planirati izvan cestovnog zemljišta, a odvodnju oborinskih voda sa
površina parcela mora se riješiti na način da se iste ne slijevaju na državnu cestu.
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Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Traženo je već ugrađeno u Plan.

Hrvatske vode Datum: 4.2.2022.

VGO za slivove južnoga Jadrana Klasa: 350-02/20-01/85 4Split Ur.Br.: 18-22-31

Očitovanje:

Uvidom u dostavljeni prijedlog plana utvrdili su kako su u istom predviđena rješenja vodoopskrbe, zaštite
od štetnog djelovanja voda i zaštite voda i priobalnog mora od onečišćenja kroz realizaciju sustava
odvodnje i objekata za pročišćavanje, kao i odredbe za provođenje plana, usklađeni su sa planskim
dokumentima upravljanja vodama. Obzirom da su vodoopskrbni sustav te sustav za odvodnju sanitarnih
otpadnih voda na području Općine Tisno u nadležnosti tvrtke Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, potrebno
je prije prihvaćanja predmetnog Plana ishoditi njihovo pozitivno mišljenje na predviđena rješenja
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Mišljenja su da je prijedlog plana sukladan sa planskim
dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. Zakona o vodama.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik poslana je posebna obavijest u sklopu javne rasprave sukladno
članku 97. Zakona o prostornom uređenju.

Jerko Stegić Datum: 28.2.2022.

Klasa: 350-02/20-01/85 5Ur.Br.: 15-22-36

Primjedba:

Podnositelj pita zašto se na javnom izlaganju koje se održalo 14.2.2022. nije moglo raspravljati o
prenamjeni prostornog plana već samo o postojećem planu gdje bi se luka za nautički turizam sa 200
vezova smanjila na 199.
U svim mjestima općine Tisno, Murter, Pirovac i grada Šibenika (Mandalina), gdje su zaživjeli komunalni
vezovi, takvi prostori su i ostali za komunalne vezove. Podnositelj prilaže peticiju mještana općine Tisno o
prenamjeni županijskog prostornog plana za područje Luka Tisno u Luka za javni promet (komunalni
vezovi). U prilogu je peticija kojom mještani Tisnog, Dubrave i Dazline žele predložiti Općinskom vijeću
Tisnog da se luka nautičkog turizma prenamjeni u luku otvorenu za javni promet, tj. u luku za komunalne
vezove (max. 150-160). Smatraju da je na području općina Tisno-Murter izgrađeno dosta luka za nautički
turizam, a nedostaje luka za komunalne vezove, pogotovo u mjestu Tisno.
U prilogu je i očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na predmetnu peticiju gdje
Ministarstvo navodi da nije nadležno ni za donošenje niti za nadzor nad donošenjem dokumenata
prostornog uređenja te da je u postupku donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke na
dijelu k.o. Tisno.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Primjedba nije predmet ovih Izmjena i dopuna Plana. Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
lukama, morske luke dijele se na luke otvorene za javni promet (morska luka koju, pod jednakim
uvjetima, može upotrebljavati svaka fizička i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama
raspoloživih kapaciteta) i luke posebne namjene (morska luka koja je u posebnoj upotrebi ili
gospodarskom korištenju pravnih ili fizičkih osoba (luka nautičkog turizma, industrijska luka,
brodogradilišna luka, ribarska luka i dr.) ili državnog tijela (vojna luka)). Važećim DPU luke nautičkog
turizma u uvali Luke u Tisnom (u daljnjem tekstu: DPU) i važećim Prostornim planom uređenja Općine
Tisno (u daljnjem tekstu: PPUO Tisno), u uvali Luke planirane su luke posebne namjene - luka nautičkog
turizma (LN) i športska luka (LS). Komunalni vezovi, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
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lukama, smještaju se u luke otvorene za javni promet i ne mogu se planirati u lukama posebne namjene.
Luka otvorena za javni promet sukladno PPUO Tisno smještena je zapadno od uvale Luke i u njoj je
osiguran prostor za komunalne vezove mještana. Slijedom svega navedenog, nije moguće planirati
smještaj komunalnih vezova u sklopu luke posebne namjene, već je potrebno osigurati prostor za luku
otvorenu za javni promet što nije predmet ovih Izmjena i dopuna Plana.
Napominjemo da, sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju, izradu prostornog plana lokalne
razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko, a načelnik općine dužan je najmanje
jednom u kalendarskoj godini izvijestiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o zaključcima
stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i
donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

HOPS Datum: 3.3.2022.

Prijenosno područje Split Klasa: 350-02/20-01/85 6Split Ur.Br.: 18-22-38

Očitovanje:

Uvidom u pogonsku i tehničku dokumentaciju HOPS-a Prijenosno područje Split, utvrdili su da u
granicama obuhvata Plana nema postojećih niti planiranih transformatorskih stanica ni dalekovoda
napona 110 kV, 220 kV, 400 kV koji su u njihovoj nadležnosti.
Obzirom na prethodno navedeno, nemaju zahtjeve za ponovnu javnu raspravu u postupku izrade Plana.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Jerko Stegić Datum: iz knjige primjedbi

Klasa: 7Ur.Br.:

Primjedba:

CIjeli zamišljeni projekt Luke za nautički turizam je nevaljan i nije primjeren prostoru u kojem se
namjerava izgraditi. U svim mjestima općine Tisno, Murter, Pirovac i grada Šibenika, u prostoru gdje su
zaživjeli komunalni vezovi takvi prostori su i ostali za komunalne vezove.
Dakle prostor u kojem se namjerava silom nametnuti Luka za nautički turizam je prevladan i treba prostor
prenamijeniti u luku za javni promet (komunalni vezovi). Uostalom u Tisnom već postoje dvije marine,
samo ih treba valorizirati.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Primjedba nije predmet ovih Izmjena i dopuna Plana. Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
lukama, morske luke dijele se na luke otvorene za javni promet (morska luka koju, pod jednakim
uvjetima, može upotrebljavati svaka fizička i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama
raspoloživih kapaciteta) i luke posebne namjene (morska luka koja je u posebnoj upotrebi ili
gospodarskom korištenju pravnih ili fizičkih osoba (luka nautičkog turizma, industrijska luka,
brodogradilišna luka, ribarska luka i dr.) ili državnog tijela (vojna luka)). Važećim DPU luke nautičkog
turizma u uvali Luke u Tisnom (u daljnjem tekstu: DPU) i važećim Prostornim planom uređenja Općine
Tisno (u daljnjem tekstu: PPUO Tisno), u uvali Luke planirane su luke posebne namjene - luka nautičkog
turizma (LN) i športska luka (LS). Komunalni vezovi, sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim
lukama, smještaju se u luke otvorene za javni promet i ne mogu se planirati u lukama posebne namjene.
Luka otvorena za javni promet sukladno PPUO Tisno smještena je zapadno od uvale Luke i u njoj je
osiguran prostor za komunalne vezove mještana. Slijedom svega navedenog, nije moguće planirati
smještaj komunalnih vezova u sklopu luke posebne namjene, već je potrebno osigurati prostor za luku
otvorenu za javni promet što nije predmet ovih Izmjena i dopuna Plana.
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4. Akti vezani uz ponovnu javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu
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4.2. Objava ponovne javne rasprave na internetskim stranicama Općine i Ministarstvu te u

javnom glasilu
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4.3. Zapisnik s javnog izlaganja
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4.4. Dokaz o dostavi posebnog poziva
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