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Na temelju članka 31. stavak 7. i 9.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „ Narodne novine „ br. 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04, 
110/04 – Uredba,  38/09 i 79/09), te članka 32. Statuta Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi 04/09) Općinsko vijeće Općine Tučepi na 
sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijelo je  
 
 
      

O D L U K U 
O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
 
Ĉlanak 1.  
U Odluci o komunalnom doprinosu (Glasnik Općine Tučepi 07/04 i 02/05) članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi: 

1. Za obiteljske kuće, stanove, poslovne ili gospodarske zgrade, poslovne prostore i druge graĎevine ukupno 138,00 
kuna, odnosno na ime: 

 

 javne površine   28,00 kuna 

 nerazvrstane ceste  85,00 kuna 

 groblje    10,00 kuna 

 javna rasvjeta   15,00 kuna“ 
 
 
Ĉlanak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku općine Tučepi. 
 
 
Klasa: 363-01/10-01/01 
Ur.br.:  2147/06-01-10-01 
 
U Tučepima, 9. rujna 2010. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Tuĉepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
 
 
 
Na osnovi članka 3., članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-
proč.tekst., 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 34. Statuta Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi 04/09) Općinsko 
vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijelo je  
 
 
      

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 

NA PODRUĈJU OPĆINE TUĈEPI 
 
 
Ĉlanak 1. 
U Odluci o komunalnim djelatnostima ( Glasnik Općine Tučepi br. 02/2010 ) u daljem tekstu: Odluka,  u članku 2. stavak 1. dodaje se 
točka 6.  koja glasi:  „ Poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih, parkiranih  i ostavljenih vozila„. 
 
Ĉlanak 2. 
U članku 5. stavak 1.  dodaje se podstavak 4.  koja glasi : 

- „Poslove premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i ostavljenih vozila „  

Ĉlanak 3. 
Članak 6. mijenja se i glasi:  
„Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama Republike 
Hrvatske, a završava konačnošću odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditellja.  
   
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Općinski načelnik. 
 
Koncesija se daje pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti koja se daje u koncesiju. 
 
Koncesija se može dati na rok ne duži od 30 godina. 
 
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna Općine Tučepi a koristi se za graĎenje objekata i utreĎaja komunalne 
infrastrukture.“  
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Ĉlanak 4.  
Članak 7. mijenja se i glasi:  
„Postupak javnog natječaja za dodjelu koncesije provodi Povjerenstvo za koncesiju koje imenuje Općinski načelnik, posebno 
za svaki postupak iz članka 5. Odluke. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.“ 
 
Ĉlanak 5.  
Članak 8. mijenja se i glasi: 
„Postupak odabira ponude provodi povjerenstvo  iz predhodnog članka ove Odluke na način i po postupku odreĎenom u 
članku 9. ove Odluke i na temelju mjerila utvrĎenih u članku 10. ove Odluke.“ 
 
Ĉlanak 6. 
Članak 9. mijenja se i glasi:  
„Javni natječaj za dodjelu koncesija mora sadržavati:  

- djelatnost za koju se daje koncesija 

- vrijeme za koje se daje kocesija 

- vrstu i opseg poslova 

- iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja 

- potrebno jamstvo izvšitelja za ispunjenje ugovora o koncesiji 

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude 

- rok važenja ponude 

- dokumnetacija koja je potrebna kao prilog ponudi 

- uvjete za odabir najpovočjnije ponude“ 

Ĉlanak 7.   
Članak 10. mijenja se i glasi: 
„Ponude se podnose u zapečećenom omotu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi neposredno ili putem pošte 
peporučeno sa naznakom: „ NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ ZA DODJELU KONCESIJE „ u roku od najviše 15 dana od dana 
objave natječaja, na adresu: Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi.“ 
 
Ĉlanak 8.  
Članak 11. mijenja se i glasi:  
„Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeću dokumnetaciju:  

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne  djelatnosti ( obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda ),  

- potvrde BON 1 i BON 2, 

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima prije objave natječaja, 

- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz oblasti gospodarstva, 

- potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni odnosno kazneni postupak, 

- refernce tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja.“ 

Ĉlanak 9.  
Članak 12. mijenja se i glasi: 
„Povjerenstvo će provest postupak otvaranja pristiglih ponuda na sjednici koja se može održati najranije tri dana od isteka 
roka podnošenja ponuda. 
 
Otvaranju pristiglih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.  
 
O tijeku postupka otvaranja pristiglih ponuda vodi se zapisnik. 
 
Ponude koje ne sadrže dokumnetaciju navedenu u javnom natječaju, ako i nepravovremeno pristigle ponude, smatrat će se 
nepravovaljenim i iste se neće uzeti u  razmatranje. 
 
Na osnovi prijedloga pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu odabranog ponuditelja, te isti uputiti 
Općinskom načelniku. 
 
Općinski načelnik će zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje se uz njih prilažu, razmotriti zaključak iz 
predhodnog stavka ovog članka, te predložiti Općinskom vijeću donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem 
će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora o koncesiji.“ 
 
Ĉlanak 10.  
Članak 13. mijenja se i glasi:  
„Kriterij na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude  je najviša ponuĎena naknada za koncesiju.“   
 
Ĉlanak 11.  
Članak 14. mijenja se i glasi:  
„Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:  

- djelatnost za koju se koncesija daje 

- vrijeme na koje se koncesija daje 

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju 

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu 
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- obvezu koncesinara 

- drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje kocesije.“ 

Ĉlanak 12. 
Članak 15. mijenja se i glasi: 
„Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se Ugovor o koncesiji: 
Ugovor o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa Općinski načelnik. 
Ugovor o koncesiji osim obveznog sadržaja prema Zakonu o koncesijama, obavezno sadrži: 

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje, 

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje, 

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju 

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu 

- prava i obveze davatelja koncesije 

- prava i obveze korisnika koncesije 

- uvjete otkaza ugovora 

- ugovorne kazne „ 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Ĉlanak 13. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Tučepi  
 
 
Klasa: 363-02/10-01/02 
Ur.br.:  2147/06-01-10-01 
 
U Tučepima, 9. rujna 2010. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Tuĉepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
 
 
 
 
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10), te č lanka 32. 
Statuta Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi 04/09) Općinsko vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijelo 
je  
 
 
 
      

O D L U K U 
O NAKNADI ZA RAD ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

KOJI DUŢNOST OBNAŠA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 
 
 
 
Ĉlanak 1.  
Ovom Odlukom odreĎuje se visina naknade za rad zamjenika općinskog načelnika  koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa. 
         
Ĉlanak 2. 
Zamjenik  općinskog načelnika  koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u neto iznosu od 
2.000,00 kn mjesečno. 
 
Ĉlanak 3.  
Rješenje o utvrĎivanju naknade za rad zamjenika općinskog načelnika  donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
Ĉlanak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon obajve u Glasniku Općine Tučepi. 
 
 
Klasa: 021-05/10-01/19 
Ur.br.:  2147/06-01-10-01 
 
U Tučepima, 9. rujna 2010. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Tuĉepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi 04/09) i članka 9. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Općine 
Tučepi (Glasnik Općine Tučepi 02/10) Općinsko vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine donijelo je  
 
 
 
      

O D L U K U 
O IMENOVANJU ĈLANOVA KOMISIJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TUĈEPI 

 
 
Ĉlanak 1.  
U Komisiju za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi imenuju se: 
 

1. Marko Luketina   za predsjednika Komisije 
2. Maja Oklopčić-Visković  za člana 
3. Radoslav Šimić   za člana 

 
Ĉlanak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Općine Tučepi. 
 
 
 
 
Klasa: 021-05/10-01/20 
Ur.br. 2147/06-02-10-01 
 
U Tučepima, 9. lipnja 2010. 
 
 

Općinsko vijeće Općine Tuĉepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
 
 
 
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine „ br. 33/01,60/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05,109/07,125/08,36/09), članaka 87. i 88. Zakona o finaciranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ( 
„ Narodne novine „ 117/93,92/94,69/97,33/00,73/00,127/00,59/01,107/01,117/01,150/02,147/03,132/06,26/07 i 73/08), te članka 32. 
Statuta Općine Tučepi ( „ Glasnik Općine Tučepi „ , broj 04/09 ), Općinsko vijeće Općine Tučepi na 9. sjednici održanoj 9.rujna 
2010.,donijelo je  

 
Z A K L J U Ĉ A K 

o prihvaćanju Nalaza iz Izvješća o obavljenoj reviziji finacijskih izvještaja i poslovanja 
Općine Tuĉepi za 2009. god. 

  
Ĉlanak 1.  
Prihvaća se Nalaz iz izvješća o obavljenoj reviziji finacijskih izvještaja i poslovanja Općine Tučepi za 2009.  
  
Ĉlanak 2.  
Ovaj zaključak objaviti će se u „ Glasniku Općine Tučepi „ 
 
   
Klasa: 021-05/10-01/18 
Ur.broj: 2147/06-01-10-01 
Tučepi, 9. rujna 2010. god. 
 

Općinsko vijeće Općine Tuĉepi 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
 
 


