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Na temelju članka 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i 

članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijće Općine 

Tučepi na svojoj 24. (telefonskoj) sjednici održanoj 26. kolovoza 2016. godine donijelo je  

 

                        Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

                          o izmjenama i dopunama Zaključka o prihvaćanju 
                             amandmana na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna  

                                        Prostornog plana uređenja Općine Tučepi 

 

                I. 

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi, za kojeg je 12. srpnja 

2016. godine izdana suglasnost Uprave za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske 

unije Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-02/16-11/22, URBROJ: 531-05-1-2-

16-6), mijenja se na način da članak 52. sada glasi: 

 

„ZONA HOTELA JADRAN – 4,4 ha 

(1)  Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg hotela „Jadran“ sagledava se u kontekstu cjelovite zone od 

ukupno 4,4 ha (izgrađeni i neizgrađeni dio) i moguća je na slijedeći način. 

- dopunom smještajnim kapacitetima najviše kategorije, 

- dopunom pratećim sadržajima, 

- maksimalni koeficijent izgrađenosti zone iznosi 0,3, a koeficijent iskorištenosti 0,8. 

(2)  Zonu (izgrađeni i neizgrađeni dio) potrebno je obuhvatiti jedinstvenim urbanističkim planom 

uređenja u mjerilu 1:1000 uz prethodnu izradu konzervatorske podloge i prostorne studije. 

(3)  Novu gradnju potrebno je uklopiti u krajobraz te maksimalno očuvati vrijedno zelenilo, kao i park 

ispred hotela „Jadran“. 

(4)  Maksimalni kapacitet zone iznosi 480 ležajeva. 

(5)  Zona hotela „Jadran“ predstavlja dio graditeljsko-krajobraznog sklopa koji ima svojstvo kulturnog 

dobra. 

(6)  Zgradu postojećeg hotela „Jadran“ potrebno je rekonstruirati sukladno konzervatorskim 

smjernicama, kojima se predviđa nadogradnja jednog kata ponavljanjem oblikovanja donjih etaža, 

odnosno translatacija krovne zone za jednu etažu, uz dogradnju hotela sa sjeverne strane.   

(7)  Novu izgradnju u zoni obuhvata moguće je realizirati na način da se poštuje i prezentira zatečena 

suhozidna struktura na parcelama, da se prije radova izvrše zaštitna arheološka istraživanja te da 

nova gradnja respektira postojeće vizure. 

(8)  U okviru zone nalaze se parkovne površine koje je potrebno urediti sukladno konzervatorskim 

smjernicama te je moguće planirati manje paviljone i dvorišta (sjenice). 
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(9)  Urbanističkim planom uređenja zone moguće je planirati plažni objekt u moru, s mogućnošću 

interventnog priveza.“   

                   II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

                   III. 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o prihvaćanju amandmana na Konačni 

prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 

9/16). 

 

Klasa: 021-05/16-01/19 

Ur.broj: 2147/06-01-16-02 

Tučepi, 26. kolovoz 2016. god. 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 

            Predsjednik 

            Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i 

članka 4. stavak 2. Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine“, br. 70/08), a u 

postupku strateške procjene utjecja Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine 

Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine na okoliš, Općinski načelnik Općine Tučepi dana 10.kolovoza  

2016. godine donosi  

 

                             O  D  L  U  K  U 

    o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku  

            procjenu utjecaja Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa)  

                       Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine na okoliš   

 

        Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se stručno savjetodavno Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Plana 

ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške 

studije utjecaja Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 

2016. – 2020. godine. 

        Članak 2.  

U Povjerenstvo se imenuju: 

- Marijan Mravičić, dipl. iur., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi, 

predsjednik i tajnik Povjerenstva, 

- Marija Vuković, dipl. ing. arh., Pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 

infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, članica, 

- Mr. sc. Toni Carević, dipl. ing. građ., „Hrvatske vode“ – VGO Split, član (zamjenica: Iva 

Kuzmanić, dipl. ing. građ. – VGI Vrgorac), 

- Anita Gamulin, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 

Konzervatorski odjel u Splitu, članica (zamjenik: Hrvoje Vuletić, dpl. etnolog) i 

- Tomislav Opačak, dipl. iur., zamjenik Pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, EU 

fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, član (zamjenik: Josip Matas, dipl. ing. 

poljoprivrede, voditelj Odsjeka za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo UO za gospodarstvo, EU 

fondove i poljoprivredu SDŽ). 

   Članak 3. 

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o 

zaštiti okoliša te u svom radu primjenjivati odredbe propisane Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja 

plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08) i Pravilnika o povjerenstvu za stratešku 

procjenu („Narodne novine“, br. 70/08). 
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        Članak 4. 

Povjerenstvo se osniva na određeno vrijeme, i to na ono koje je potrebno za izvršenje zadataka iz 

članka 1. ove Odluke. 

        Članak 5. 

Naknada za rad članova Povjerenstva regulirat će se posebnom odlukom Općinskog načelnika.  

 

        Članak 6. 

Administrativno-tehničke poslove vezane za rad Povjerenstva obavljat će Jedinstveni upravni odjel 

Općine Tučepi. 

 

        Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Tučepi“. 

 

Klasa: 022-05/16-01/197 

Ur.broj: 2147/06-02-16-01 

Tučepi, 10. kolovoz 2016. god.  

 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

            Ante Čobrnić v.r. 
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Na temelju članka 72. stavka 7. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 78/15), 

a u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog 

razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine, Općinski načelnik Općine 

Tučepi donosi 

 

              O  D  L  U  K  U 

          o visini naknade za rad članova Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja  

     na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi 

                                           za razdoblje 2016. – 2020. godine 

 

         Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina pojedinačne naknade za rad članova Povjerenstva za stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za 

razdoblje 2016. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koji su imenovani Odlukom ovog 

tijela od 10. kolovoza 2016. godine, Klasa: 022-05/16-01/197, Ur.broj: 2147/06-02-16-01. 

        Članak 2. 

Članovima Povjerenstva utvrđuje se naknada za rad u iznosu od 800,00 kuna neto.  

        Članak 3. 

Članovi Povjerenstva s mjestom stanovanja izvan Općine Tučepi dolaskom na sjednicu Povjerenstva 

stječu pravo na naknadu troškova prijevoza (autobus), a ukoliko se za službeni put koristi automobil, 

troškovi prijevoza utvrđuju se prema cijeni autobusne karte od mjesta stanovanja do Tučepi i natrag. 

                     Članak 4. 

Naknada iz točaka 2. i 3. ove Odluke obračunava se i isplaćuje po završetku rada Povjerenstva iz 

osiguranih sredstava u Proračunu Općine Tučepi, a temeljem posebnog naloga kojeg daje Općinski 

načelnik. 

        Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Tučepi“. 

 

Klasa: 022-05/16-01/197 

Ur.broj: 2147/06-02-16-02  

Tučepi, 11. kolovoz 2016. god. 

 

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                              Ante Čobrnić v.r. 
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