


IX. IZMJENE I DOPUNE PPUO TISNO

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi

U postupku izrade IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno (u daljnjem tekstu: Plan),
provedena je druga ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 14.
lipnja 2022. do 21. lipnja 2022., a javno izlaganje održano je 14. lipnja 2022. godine. Ponovna javna
rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u “Slobodnoj Dalmaciji” dana 2. lipnja 2022. godine, te na
internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na internetskoj
stranici Općine Tisno 1. lipnja 2022. godine.

Javna rasprava se drugi put ponovila jer je, sukladno traženju Zavoda za prostorno uređenje, brisan
prijedlog povećanja građevinskog područja naselja Dubrava kod Tisna stambene namjene, koji se nalazio
unutar koridora planiranog dalekovoda 110 kV.

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

U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi, a u utvrđenom roku za dostavu nije dostavljena niti jedna
primjedba. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristigla su dva
mišljenja javnopravnih tijela. Tri mišljenja javnopravnih tijela pristigla su izvan roka. 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, 11. srpnja 2022. godine

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave druge ponovne javne rasprave
2. Popis sudionika u drugoj ponovnoj javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o drugoj ponovnoj
javnoj raspravi
3. Popis sudionika u drugoj 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 drugu ponovnu javnu raspravu

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



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

obavijesti o drugoj ponovnoj javnoj raspravi
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3. Popis sudionika u drugoj 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 svih pet primjedbi
prihvaća.

HAKOM Datum: 21.6.2022.

Klasa: 350-02/20-01/62
1Zagreb Ur.Br.: 376-22-83

Mišljenje:

Potvrđuju da je prijedlog plana usklađen s njihovim zahtjevima.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Ministarstvo poljoprivrede Datum: 1.7.2022.

Klasa: 350-02/20-01/62 2Zagreb Ur.Br.: 525-22-85

Očitovanje:

Na znanje Općini - traži se očitovanje na prijedlog Plana od Hrvatskih šuma.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

Hrvatske šume Datum: 30.6.2022.

Uprava šuma podružnica Split Klasa: 350-02/20-01/62 3Split Ur.Br.: 373-22-84

Mišljenje:

Utvrdili su sljedeće Izmjene prema Odluci o izradi koje se odnose na površine s kojima gospodari
šumarija Šibenik, obuhvaćene Programom gospodarenja za G.J. "Hartić" (Program je u reviziji, važnosti
01.01.2012. - 31.12.2021.):
• Prošireno je građevinsko naselje Dazlina - planira se dijelom u odsjecima 55a i 58a (oba uređajni
razred: makija), te u odsjeku 55ob.
• Određena je površina građevinskog područja planirana za dom za starije i nemoćne u naselju
Dubrava kod Tisna - planira se dijelom u odsjeku 66a (uređajni razred: garig).
• Prošireno je građevinsko područje naselje Dubrava kod Tisna - planira se dijelom u odsjeku 71a
(uređajni razred: garig).
• Usklađene su granice Općine Tisno i Općine Pirovac - granica između dviju općina je obuhvaćeno u
odsjecima 10a, 11a, 14a i 15a (svi uređajni razred: makija).
Mišljenja su da pri izradi svih prostorno-planskih dokumenata treba voditi računa kako bi se zahvatima
degradacija šuma (osobito visokih šuma) i šumskih zemljišta svela na minimum te u skladu sa Ustavom
RH i Zakonom o šumama očuvale šume kao dobra od interesa za RH koja imaju njezinu osobitu zaštitu.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se
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Hrvatske vode Datum: 7.7.2022.

VGO za slivove južnog Jadrana Klasa: 350-02/20-01/62 4Split Ur.Br.: 374-22-87

Očitovanje:

Mišljenja su da je Prijedlog Plana sukladan s planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku
39. Zakona o vodama.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

HOPS Datum: 1.7.2022.

Prijenosno područje Split Klasa: 350-02/20-01/62 5Split Ur.Br.: 18-22-73

Očitovanje:

Uvidom u grafički i tekstualni dio Prijedloga Piana utvrdili su da su djelomično prihvaćene njihove
primjedbe iz njihovog prethodnog dopisa:
1. U kartografskom prikazu broj 4.4. Građevinsko područje naselja Dubrava kod Tisna brisana je manja

površina zapadno od ceste stambene namjene (S) prethodno ucrtana unutar zaštitnog koridora
planiranog priključnog DV 2x110 kV TS Kapela na postojeći DV 110 kV Bilice - Biograd.

2. Druga površina koja je označena kao građevinsko područje naselja javne i društvene namjene (D2),
manjim izbočenim istočnim dijelom se nalazi ispod zaštitnog koridora planiranog priključnog DV 2x110
kV TS Kapela na postojeći DV 110 kV Bilice - Biograd. U Prijedlogu plana dio zone D2 ispod zaštitnog
koridora planiranog DV nije brisan. Stoga napominju da je u postupku planiranja prostora zone D2
bitno poštivanje uvjeta važećih prostornih planova za građevine koje se grade u blizini
visokonaponskih dalekovoda. U postupku ishođenja dozvola za građenje nužno je ishoditi posebne
uvjete za koje je nadležna i koje izdaje tvrtka HOPS d.d. Prijenosno područje Split.

3. U tekstualnom dijelu Odredbi za provođenje, u članku 93. u stavku 2. unesene su širine zaštitnog
koridora za postojeće i planirane dalekovode 110 kV i 2x110 kV i u stavku 4. navedeni su uvjeti koji se
odnose na površinu ispod zaštitnog koridora postojećih i planiranih dalekovoda.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se
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4. Akti vezani uz drugu ponovnu javnu raspravu

4.1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za drugu ponovnu javnu

raspravu
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4.2. Objava druge 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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