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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TUČEPI 

 

 

Glasnik Općine Tučepi 
 

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI 

 
 

Godina: XIX. 

Broj: 17 

Utorak, 20. prosinac 2016. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

SADRŽAJ: 

 

I Z V J E Š Ć E  

o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja 
(Strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020. godine 

 (u daljnjem tekstu: Plan ukupnog razvoja) 

 

1. PROVEDBA POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA UKUPNOG 
RAZVOJA OPĆINE TUČEPI ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.  

Sukladno odredbi članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) za 
Plan ukupnog razvoja Općine Tučepi bilo je potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja 
na okoliš.  

U skladu s člankom 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš  („Narodne 
novine“ br. 64/08), postupkom strateške procjene utjecaja Plana ukupnog razvoja  procjenjivani su 
vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Plana. Postupak uključuje 
određivanje sadržaja Strateške studije, izradu Strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne 
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utemeljenosti Strateške studije u postupku davanja mišljenja Povjerenstva za stratešku procjenu 
utjecaja Plana na okoliš, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, 
informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  

 

Odluka o provođenju postupka strateške procjene  

Na temelju odredi članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 4. Uredbe  o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), dana 10. svibnja 2016. 
godine Općinski načelnik Općine Tučepi donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene 
utjecaja Plana ukupnog razvoja Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020. godine na okoliš (KLASA: 022-
5/16-01/33, URBROJ: 2147/06-02-16-01), čime je započet postupak strateške procjene.  

U prilogu I. navedene Odluke utvrđuje se redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške 
procjene utjecaja Plana na okoliš, a u prilogu II. naveden je popis tijela koja su prema posebnim 
propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene, slijedom nadležnosti za pojedine 
sastavnice okoliša, a radi davanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i kasnije mišljenja na 
Stratešku studiju. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Plana na okoliš 
objavljena je na internetskim stranicama Općine Tučepi.  
 

Određivanje sadržaja Strateške studije 

Općina Tučepi je, sukladno članku 7. stavku 5. Uredbe te članka 12. Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 
64/08), objavila Poziv za uključivanje javnosti u određivanje sadržaja Strateške studije o utjecaju 
Plana ukupnog razvoja Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020. godine na okoliš (Klasa: 022-05/16-
01/33, Ur.broj: 2147/06-02-16-16, od  11. svibnja 2016. godine), koja sadrži popis nadležnih tijela i 
pravnih osoba sa javnim ovlastima – sudionika u postupku određivanja sadržaja Strateške studije te 
određuje način davanja prijedloga i mišljenja te način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o 
donesenoj Odluci o sadržaju Strateške studije. Navedena Obavijest objavljena je na internetskim 
stranicama Općine Tučepi.  

Od ukupno 14 javnopravnih tijela zaprimljeno je jedno mišljenje, i to od „Hrvatskih voda“, a vezano 
za prijedloge o sadržaju Strateške studije.  

U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške 
studije održana je rasprava za javnost dana 03. lipnja 2016. u Općinskoj vijećnici Općine Tučepi.  

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja Plana ukupnog razvoja Općine Tučepi za razdoblje 2016.-
2020. godine na okoliš donesena je dana 21. lipnja 2016. (KLASA: 022-5/16-01/33, URBROJ: 2147/06-
02-16-17) i objavljena na internetskoj stranici Općine Tučepi, a sukladno člancima 9. i 10. Uredbe.  

 

Odabir ovlaštenika  

Ugovorom br. 2106/2016, sklopljenim 21. lipnja  2016. godine, Općina Tučepi ugovorila je izradu 
Strateške studije s tvrtkom „Zeleni servis“ d.o.o. iz Splita (Izvršitelj).  

 

Izrada Strateške studije  
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U skladu sa člankom 12. Uredbe, u propisanom je roku Izvršitelju dostavljena Odluka o sadržaju 
Strateške studije i nacrt Plana. Izvršitelj je tijekom izrade studije surađivao s izrađivačem Plana.  

 

Ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Strateške studije  

U skladu s člankom 13. Uredbe, cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije, a u odnosu na 
utvrđeni sadržaj Strateške studije, ocjenjivalo je sukladno propisanoj proceduri Povjerenstvo, koje je 
osnovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana na 
okoliš (Klasa: 022-05/16-01/197, Ur.broj: 2147/16-01/197, od 10. kolovoza 2016. godine. 

Povjerenstvo je na svojoj prvoj sjednici utvrdilo da je studija cjelovita i stručno utemeljena te je 
shodno tome donijelo Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije.  

Javna rasprava o Strateškoj studiji i Planu  

Općinski načelnik Općine Tučepi je na temelju članka 15. Uredbe i članaka 16. i 17. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša donio Odluku 
o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš i Nacrt Plana na javnu raspravu (Klasa: 022-05/16-
01/33, Ur.broj: 2147/06-02-16-18, od 5. listopda 2016. godine), koja je objavljena na internetskim 
stranicama Općine Tučepi i dnevnom tisku.  

U svrhu provedbe postupka javne rasprave Općina Tučepi je objavom na internetskim stranicama 
Općine Tučepi te u dnevnom glasilu „Slobodna Dalmacija“ obavijestila javnost o datumu početka i 
završetka javne rasprave, mjestima i vremenu (adresa i radno vrijeme) u kojem je omogućen javni 
uvid, o mjestu, datumu i vremenu kada će se održati javno izlaganje te načinu na kojem će javnost i 
zainteresirana javnost dostavljati pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe o predmetu javne rasprave.  

Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu Plana provedena je u razdoblju od 17. listopada do 17. 
studenog 2016. godine. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Stratešku studiju i Nacrt Plana omogućen je u prostorijama 
Općine Tučepi radnim danom od 9:00 do 13:00 sati, kao i na internetskim stranicama Općine Tučepi. 
Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu Plana održano je dana 04. studenog 2016. godine u 
Općinskoj vijećnici  Općine Tučepi s početkom u 10,00 sati.  

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogli su se davati u knjigu 
primjedbi priloženu na mjestu javnog uvida, u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te dostavljati u 
pisanom obliku na adresu Općine Tučepi. 

U skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe, istodobno sa stavljanjem Plana na javnu raspravu, Općina 
Tučepi je obavijest o javnoj raspravi te Stratešku studiju i Plan dostavila na mišljenje nadležnim 
tijelima i osobama (Klasa: 022-05/16-01/33, Ur.broj: 2147/06-02-16-19, od 6. listopada 2016. 
godine). 

Tijekom provedbe javne rasprave o Strateškoj studiji i Nacrtu Planu ukupnog razvoja, u knjigu 
primjedbi nije upisano niti jedno mišljenje, primjedba ni prijedlog. Tijekom javnog izlaganja nije 
zaprimljeno niti jedno mišljenje, primjedba ni prijedlog.  
 

Mišljenje Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša 
Splitsko-dalmatinske županije 
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Na temelju odredbi članka 71. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br, 80/13, 153/13 i 78/15) i 
članka 18. Urebbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 
64/08), u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (Strateškog 
razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020. godine, Općina Tučepi je bila obvezna, 
prije upućivanja prijedloga Plana u postupak donošenja, o provedenoj strateškoj procjeni pribaviti 
mišljenje nadležnog tijela, u ovom slučaju Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. U svom Mišljenju od 16. prosinca 2016. 
godine, KLASA: 351-01/16-01/1083, URBROJ: 2181/1-10-16-2, ovo županijsko tijelo utvrdilo je kako je 
Općina Tučepi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja (Strateškog 
razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine provela sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš.   

 

2. PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA INTEGRIRNA U PLAN UKUPNOG 
RAZVOJA OPĆINE TUČEPI ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.  

Analizirani su utjecaji koje aktivnosti iz Plana ukupnog razvoja Općine Tučepi mogu imati na 
sastavnice okoliša:  

Sastavnica okoliša   
Kriterij 

Flora i fauna, ekološka mreža i zaštićena 
područja  

Zaštićene vrste i staništa, područje ekološke 
mreže te zaštićena područja sukladno važećim 
propisima  

Tlo  Zauzimanje vrijednih iskoristivih površina  

Vode  Zone sanitarne zaštite i osjetljivih područja  

More  Kakvoća mora  

Zrak  Smanjenje kvalitete zraka  

Stanovništvo i zdravlje ljudi  Blizina naseljenih područja  

Krajobraz  Vrijednosti krajobraznih struktura  

Kulturno-povijesna baština  Blizina lokacije kulturnih dobara  

 

Za svaki planirani projekt utjecaji su obilježeni sljedećim karakteristikama:  

 Dugotrajan utjecaj manjeg značaja,  

 Privremen utjecaj manjeg značaja,  

 Potencijalni utjecaj manjeg značaja,  

 Manji negativan utjecaj sezonskog karaktera,  

 Kratkotrajno negativan utjecaj,  

 Dugotrajno negativan utjecaj manjeg značaja, 

 Nema utjecaja,  

 Negativan utjecaj manjeg značaja,  

 Pozitivan utjecaj,  

 Dugotrajno pozitivan utjecaj. 

 

3. SAŽETI PRIKAZ NAČINA NA KOJI SU REZULTATI STRATEŠKE STUDIJE, MIŠLJENJA TIJELA I/ILI 
OSOBA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA JAVNOSTI UZETI U OBZIR ODNOSNO 
RAZMOTRENI PRI DONOŠENJU ODLUKE O USVAJANJU PLANA UKUPNOG RAZVOJA  
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Jedino mišljenje o sadržaju Strateške studije koje je zaprimljeno je mišljenje „Hrvatskih voda“, u 
kojem je navedeno kako se posebna pažnja mora pridati korištenju i zaštiti voda te zaštiti od štetnog 
djelovanja voda. Ovlaštenik je uzeo u obzir navedeno mišljenje te su korištenje i zaštita voda te 
zaštita od štetnog djelovanja voda obrađeni u Strateškoj studiji.  

 

 

4. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PRIHVAĆANJA ODABRANOG VARIJANTNOG RJEŠENJA PLANA 
UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE TUČEPI ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.  

 

Planom ukupnog razvoja Općine Tučepi nisu razmatrana daljnja varijantna rješenja za planirane 

projekte.Temeljem procjene utjecaja provedbe Plana ukupnog razvoja na pojedine sastavnice okoliša 

i intenziteta utjecaja te ocjene kumulativnih utjecaja, nije ocjenjeno da će doći do značajnijeg 

negativnog utjecaja na neku od sastavnica okoliša ili kumulativnog utjecaja pa se stoga ne smatra 

potrebnim za pojedine projekte razmatrati varijantna rješenja. 

 

5. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA  

Zaštićena područja, ekološka mreža, flora i fauna: 

1. Pri odabiru lokacija i izradi dokumentacije za razvoj ekstremnih sportova preporuča se napraviti 

simulaciju učinaka na floru/staništa i faunu, radi procjene dugotrajnih učinaka boravka i 

aktivnosti ljudi na ovom području. 

2. Prilikom pozicioniranja objekata potrebnih za provedbu planiranih aktivnosti preporuča se 

izbjegavati područja pod staništima, koja se nalaze na Prilogu II, a posebno Prilogu III Pravilnika 

o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14), 

jer se radi o staništima značajnim za mrežu NATURA 2000. 

3. Prilikom izvođenja zahvata koji su planirani na području ekološke mreže POP HR1000030 

Biokovo i Rilić, preporuča se provoditi radove sukladno mjerama iz Pravilnika o ciljevima 

očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14). 

4. Prilikom planiranja elektroenergetske infrastrukture, voditi računa da se spriječe kolizije i 

elektrokucije ptica. 

5. Tijekom građenja i korištenja, provoditi mjere sprječavanja uznemiravanja, prikupljanja i 

ubijanja jedinki ciljnih vrsta ekološke mreže (crvenkrpica (Zamenissitula), žuti mukač 

(Bombinavariegata). 

6. Preporuča se planiranje i projektiranje pristupnih i ostalih cesta na način da se osigura 

povezanost staništa (planiranje prijelaza za male životinje). 

7. U svrhu što manje fragmentacije staništa, prilikom gradnje koristiti već postojeće ceste, a nove 

planirati i probijati samo u slučaju da dosadašnja infrastruktura nije dovoljna. 

8. U svrhu očuvanja postojeće vegetacije, koristiti autohtone vrste prilikom krajobraznog 
uređivanja okoliša turističkih objekata.  

 

Tlo: 
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1. Prilikom građenja na područjima vrijednih obradivih i šumskih tala, ne širiti manipulativne 
površine izvan neophodnih. 

2. Poduzeti odgovarajuće mjere zaštite tla od erozije vodom te osigurati stabilnost padina kako 
bi se spriječila erozija tla. 

3. Sve manipulativne površine po završetku radova dovesti u prvobitno stanje. 
 

 

Vode: 

1. Prilikom planiranja i razvoja turističkih sadržaja voditi računa o potrebama, kao i raspoloživim 

kapacitetima pitke vode, kako se ne bi negativno utjecalo na količinsko stanje vodnih tijela. 

2. Kod projektiranja sadržaja i objekata turističkog razvoja obvezno riješiti pitanje prikupljanja, 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kako se ne bi pogoršalo sadašnje stanje vodnih tijela. 

3. Kontrolirati nepropusnost septičkih jama u dijelovima naseljima gdje nije moguće priključenje 

na sustav odvodnje, a u svrhu zaštite kvalitete podzemnih voda i priobalnog mora, sukladno 

zakonskim propisima. 

4. Oborinske i ocjedne vode s prometnica i parkirališta prije upuštanja u recipijent pročistiti na 

mastolovu. 

5. Otpadne vode iz ugostiteljskih objekata (kuhinje) prije upuštanja u sustav odvodnje pročistiti 

na mastolovu. 

 

 

 

 

More: 

1. Kod projektiranja sadržaja i objekata turističkog razvoja obavezno riješiti pitanje prikupljanja, 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kako se ne bi pogoršalo sadašnje stanje priobalnog 

mora. 

2. Predvidjeti mogućnost prikupljanja i obrade te zbrinjavanja otpadnih voda s plovila. 

3. Planirano uređenje obalnog dijela Općine ne širiti bespotrebno na pomorsko dobro i podmorje. 

 

Zrak: 

1. Kod planiranih objekata i zahvata, kod kojih se predviđa nastanak ometajućih plinova uslijed 

razgradnje otpadnih voda i otpada, tijekom zahvata utvrditi predviđene količine plinova i svesti 

ih na dopuštene vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečiščujućih tvari u zraku (NN 

117/12), Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) te prihvatljivim tehničkim rješenjima. 

 

Stanovništvo i zdravlje ljudi: 
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1. Prilikom radova voditi računa da se ne prekorače zakonom dopuštene razine buke, propisane 

Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04). 

2. U svrhu zaštite zdravlja ljudi potrebno je riješiti na zakonom propisan način vodoopskrbu, 

odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda te zbrinjavanje otpada na svim lokacijama planiranih 

aktivnosti. 

3. U svrhu zaštite zdravlja ljudi, voditi računa prilikom odabira opreme za uspostavu internet-

free zone, kao i projekata vezanih za energetsku učinkovitost. 

 

Krajobraz: 

1. Prilikom izrade projektne dokumentacije, sve objekte i sadržaje maksimalno uklopiti u okolni 

prostor, da bi se zaštitile postojeće krajobrazne vizure. 

2.  Pri uređenju obalnog dijela, potrebne sadržaje prilagoditi konfiguraciji obale, a ne obrnuto. 

3. Pri uređenju okoliša objekata i sanaciji područja uz prometnice, obavezno koristiti autohtonu 

vegetaciju. 

 

Kulturno-povijesna baština: 

1. Sve radove revitalizacije postojećih objekata kulturne baštine obvezno provoditi prema 

uputama konzervatora. 

2. Objekte i sadržaje planirane unutar postojećih urbanih cjelina projektirati na način da se 

uklope u postojeći prostor. 

3. Voditi računa o mogućem prihvatnom kapacitetu objekata kulturne baštine, namijenjenih 

posjećivanju na dnevnoj i godišnjoj razini, kako bi se osigurala adekvatna zaštita objekata i 

pozitivan doživljaj posjetitelja. 

 

Otpad: 

1. Sukladno zakonskim propisima, na svim lokacijama predviđenim za posjećivanje i zadržavanje 

većeg broja ljudi osigurati adekvatan način prikupljanja, razvrstavanja i zbrinjavanja otpada. 

2. Na području cijele Općine Tučepi osigurati zadovoljavajući način prikupljanja, razvrstavanja i 

odvoza otpada. 

 

Infrastruktura: 
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1. Pri izradi projektne dokumentacije, pridržavati se mjera propisanih prostorno-planskim 

dokumentima i uvjeta nadležnih institucija (konzervatori, zaštita prirode i okoliša, „Hrvatskih 

voda“, itd.). 

2. Prilikom daljnje izrade projektne dokumentacije za provedbu aktivnosti iz PUR-a, voditi 

računa da se u što većoj mjeri zaštiti okoliš tijekom gradnje i korištenja infrastrukture. 

 

 

 

6. NAČIN PRAĆENJA PRIMJENE MJERA I ZNAČAJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA UKUPNOG 
RAZVOJA OPĆINE TUČEPI ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.  

 

Temeljem procijenjenih utjecaja pojedinih aktivnosti na okoliš u okviru ovog dokumenta, a shodno 

raspoloživoj dokumentaciji i podacima o okolišu, utvrđena je potreba provedbe praćenja stanja 

okoliša: 

1. Redovito praćenje kvalitete mora, sukladno planu nadležnih institucija (HZZJ), a u 

slučaju pogoršanja odrediti kraći vremenski interval za uzorkovanje. 

2. Pratiti pojavu invazivnih vrsta na području zahvata i njihovo uklanjanje. 

3. Nastaviti s praćenjem ostalih sastavnica okoliša (zrak, vode). 

Ostale mjere praćenja stanja okoliša za planirane aktivnosti definirat će se sukladno procijenjenim 

utjecajima utvrđenim u postupku procjene utjecaja pojedinog zahvata na okoliš, a u skladu s važećim 

zakonskim propisima. 

 

 

7. ZAKLJUČAK  

 

Temeljem procijenjenih utjecaja definirane su mjere koje proizlaze iz specifičnosti navedenih 

procijenjenih utjecaja pojedinih projekata na okoliš, kojih se preporuča pridržavati tijekom daljnje 

izrade projektne dokumentacije. 

Smatra se da provedba projekata iz Plana ukupnog razvoja Općine Tučepi može imati dugoročno 

pozitivan utjecaj na društveno-ekonomski razvoj ovog područja, uz uvjet adekvatnog planiranja i 

rješavanja svih pitanja vezanih za zaštitu okoliša i prirode (otpadne vode, otpad, vodoopskrba), 

pridržavanja svih zakonskih propisa RH, kao i provedbe mjera preporučenih Strateškom studijom, 

čime se predviđene utjecaje na okoliš pokušava umanjiti. 
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Ovo Izvješće bit će objavljeno na web stranici Općine Tučepi www.tucepi.hr  i „Glasniku Općine 

Tučepi“. 

 

 Općinski načelnik                                                                                                      

     Ante Čobrnić 

  

Klasa: 022-05/16-01/33 

Ur.broj: 2147/06-02-16-20 

Tučepi, 19. prosinac 2016. god. 
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