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 [1] 
 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01- 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Tučepi 

Glasnik Općine Tučepi broj 4/09 i 1/13 ) Općinsko vijeće Općine Tučepi na 2. sjednici, održanoj 30. srpnja 

2013. godine, donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK 

o izboru drugog podpredsjednika  

Općinskog vijeća 

 

 

I. 

 

DAVOR ŠIMIĆ, bira se za DRUGOG podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tučepi. 

 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u Glasniku Općine Tučepi. 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/14 

Ur.br. 2147/06-01-13-01 

 

U Tučepima, 30. srpnja 2013. 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 

 

 

 

[2] 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“ broj  4/09 i 1/13) Općinsko vijeće 

Općine Tučepi na 2. sjednici, održanoj 30. srpnja 2013., donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK 

o izboru predsjednika i članova  

Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća 

 

 

I. 

 

U Komisiju za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća općine Tučepi biraju se: 

 

1. Marko Ševelj, za predsjednika 

2. Božidar Šimić, za člana 

3. Marko Luketina, za člana 

4. Duško Lalić, za člana 

5. Marijan Mravičić, dipl.iur. za člana 
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II. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u Glasniku Općine Tučepi. 

 

Klasa: 021-05/13-01/15 

Ur.br. 2147/06-01-13-01 

 

U Tučepima, 30. srpnja 2013. 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 

Predsjedavajući Općinskog vijeća 

Marko Luketina 

 

 
[3] 
 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN broj 28/10) te 

članka 32. Statuta Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi broj 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi 

na sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI IDRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG 

NAČELNIKA IZ RADNOG ODNOSA 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa („ Glasnik Općine Tučepi“ br. 

07/10) naziv Odluke mijenja se i glasi:  

 

„Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa“. 

 

Članak 2. 

U članku 1. iza riječi načelnika dodaje se: 

 

„i zamjenika općinskog načelnika“ 

 

Članak 3. 

U članku 4. dodaje se podstavak 2. koji glasi: 

 

„za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika ............2,55“ 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Općine Tučepi. 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/16 

Ur.br. 2147/06-01-13-01 

 

U Tučepima, 30. srpnja 2013. 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 

Predsjedavajući Općinskog vijeća 

Marko Luketina 
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[4] 
 

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br.76/07, 38/09, 55/11, 

90/11, 50/12 i 55/12) i članka 32. Statuta Općine Tučepi (Glasnik Općine Tučepi br. 04/09 i 1/13) Općinsko 

vijeće Općine Tučepi na 2. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2013.  godine, donosi  

 

 

 

ODLUKU 

o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8  

 

 

Članak 1.  

(1)  Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i 

južno od D8 (u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna UPU-a). 

 

Članak 2.  

(1) Ovom Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu izmjena i dopuna UPU-a, obuhvat, ocjena 

stanja u obuhvatu Urbanističkog plana, ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana, način pribavljanja 

stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim 

propisima koja izdaju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna UPU-a iz područja svog djelokruga te drugih 

sudionika u izradi, rokovi za izradu te izvori financiranja izmjena i dopuna UPU-a. 

 

 

Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna UPU-a 

 

Članak 3.  

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna UPU-a su odredbe Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), u daljnjem tekstu: Zakon, 

poglavito one sadržane u  člancima 26., 75., 76. i 100. 

 

 

Razlozi za izradu izmjena i dopuna UPU-a 

 

Članak 4.  

(1)  Mjesno groblje „Male Gospe“ u Tučepima nije u potpunosti legalno, a za njegovu „legalizaciju“ potrebo 

je, sukladno odredbama čl. 16. Pravilnika o grobljima („Narodne novine“, br. 99/02) donijeti Detaljni plan 

uređenja, odnosno izmjene i dopune UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8. Pored ostalih obveznih 

dijelova ovaj plan posebno treba sadržavati Plan kompleksa groblja na katastarsko-topografskoj karti u mjerilu 

1:500, koja sadrži naročito namjenu površina (zelene i prometne površine, grobna polja, redovi i ukopna mjesta) 

i plan uređenja slobodnih i prometnih površina (zelenilo, ostale površine, oprema i materijali). 

  

(2) Pored toga, mijenja se lokacija mrtvačnice, a shodno tome i namjena površina unutar obuhvata ovog 

plana.    
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Obuhvat Urbanističkog plana  

 

Članak 5.  

(1) Obuhvat izmjena i dopuna UPU-a iznosi oko 8.000 m2 zajedno s obodnim prometnicama. 

 

(2) Prostor obuhvata izmjena i dopuna UPU-a obuhvaća izgrađeno groblje (oznaka križ), vjersku namjenu 

(D8), komunalno servisnu namjenu sa garažom (K3) te zonu zaštitnog i pejzažnog zelenila, uokvirenog 

prometnicama različitog ranga. 

 

(3)  Granica obuhvata označena je na topografsko katastarskoj podlozi  u mjerilu 1:2000 i sastavni je dio ove 

Odluke. Granicu je moguće prilagoditi (korigirati) na temelju  geodetskog snimka u detaljnijem mjerilu (1:500). 

 

 

Ocjena stanja u obuhvatu  Urbanističkog plana  

 

Članak 6.  

(1) Na prostoru unutar obuhvata izmjena i dopuna UPU-a nalazi se izgrađeno groblje (oznaka križ), crkva 

Male Gospe i mrtvačnica (D8), neizgrađeno područje planirano za komunalno servisnu namjenu sa garažom 

(K3) te zona zaštitnog i pejzažnog zelenila. Radi se o izuzetno osjetljivom i teškom terenu čije je prostorno 

rješenje i razgraničenje među planiranim namjenama potrebno provjeriti u detaljnijem mjerilu. 

 

 

Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana 

 

Članak 7.  

(1)  Glavni ciljevi izmjena i dopuna UPU-a su: 

- uređenje i „legalizacija“ groblja s crkvom te izgradnja mrtvačnice, 

-  izgradnja javne garaže u cilju zbrinjavanja prometa u mirovanju sa pratećim poslovnim i ostalim sadržajima.  

 

(2) Uz razgraničenje zona izradom ovih izmjena i dopuna UPU-a  potrebno je  riješiti način priključka na 

državnu cestu D8 i uličnu mrežu te odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kao i drugu potrebnu komunalnu 

infrastrukturu. 

 

 

Popis potrebnih stručnih podloga 

 

Članak 8.  

(1)  Za izradu izmjena i dopuna UPU-a ne predviđa se pribavljanje i izrada posebnih stručnih podloga. 

 

 

Način pribavljanja stručnih rješenja 

 

Članak 9.  

(1)  Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog 

uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i 

osoba određenih posebnim propisima. 

 

 

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga 

 

Članak 10.  

(1)  Za izradu izmjena i dopuna UPU-a potrebna je  topografsko - katastarska podloga u mjerilu 1:2000. – 

vidi Pravilnik o grobljima (čl. 16.)  

 



Godina XVII. 

Broj 3 

Utorak, 30. srpnja 2013. [GLASNIK OPĆINE TUČEPI] 

 

Stranica 6 od 9 

 

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna UPU-a  te drugih sudionika u izradi  

 

Članak 11.  

(1)  Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane 

dokumente) i drugi sudionici u izradi Urbanističkog plana sudjelovat će u izradi Urbanističkog plana na način da 

će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga izmjena i dopuna UPU-a plana koja 

se odnose na predmet izmjena i dopuna. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja 

Urbanističkog plana. 

 

(2) Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se 

od:  

-  HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Poljička cesta bb, 21000 

SPLIT i HEP – DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Pogon Makarska, 21300 

Makarska,  

-  Vodovod d.o.o. – Makarska  

-  Tučepi d.o.o. za komunalne djelatnosti – Tučepi  

-  MUP Policijska uprava Splitsko – Dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split  

-  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 

Split  

-  Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 

Split  

-  Hrvatske ceste d.o.o. – Ispostava Split, R. Boškovića 22, 21000 Split,  

-  Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Split, Moliških Hrvata 1, 21000 Split  

-  Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10002 Zagreb  

 

(3)  Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužnu su svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane 

dokumente) iz stavka 1. ovog člana dostaviti Nositelju izrade u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz ove 

Odluke i dostave ove Odluke. 

 

 

Rok za izradu izmjena i dopuna UPU-a 

 

Članak 12.  

(1) Rok izrade Nacrta prijedloga Urbanističkog plana iznosi mjesec dana od ishođenja zahtjeva iz članka 

11. Ove Odluke. Ostali rokovi izrade i donošenja trebaju se uskladiti s odredbama ove Odluke. 

 

 

Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana 

 

Članak 13.  

(1) Način financiranja Urbanističkog plana riješit će se ugovorom o izradi u sukladno Zakonu o prostornom 

uređenju i gradnji. 

 

 

Postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana 

 

Članak 14.  

(1) Ovom odlukom u donjoj tabeli  određeni su rokovi  pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju 

Urbanističkog plana sa naznakom nadležnih subjekta za njihovo izvršenje. 
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Faza izrade i donošena (aktivnosti) 

 

Nadležnost 

Potrebno 

vrijeme (broj 

dana) nakon 

prethodne 

aktivnosti 

1. Donošenje Odluke o izradi Plana (članak 

78. Zakona) 

Općinsko vijeće 
srpanj 2013. 

2. Objava Odluke o izradi Plana u 

službenom glasilu i dostava 

Urbanističkoj inspekciji (članak 78. stav. 

3. i član 79. stav 4.  Zakona) 

Nositelj izrade 

kolovoz 2013. 

3. Obavijest o izradi Plana (članak 82. 

Zakona) 

Nositelj izrade 
8 dana od akt. 2 

4. Dostava Odluke pravnim osobama iz 

članka 10. Odluke s zahtjevom da 

dostave svoje zahtjeve(članak 79. stav 1. 

Zakona) 

Nositelj izrade 

8 dana od akt. 2 

5. Dostava zahtjeva od strane  pravnih 

osoba članka 10. Odluke (članak 78.  

stav 2., 3. i 4. Zakona) 

Nositelj izrade/ Pravne osobe i 

tijela  iz članka 11.  Odluke 

30 od dana 

zaprimanja 

zahtjeva 

6. Izrada Nacrta prijedloga Plana za 

prethodnu raspravu (članak 39. Zakona) 

Stručni izrađivač Nacrta 

prijedloga 

30 dana nakon 

akt. 5 

7. Utvrđivanje Prijedloga Plana i 

upućivanje u postupak javne rasprave 

(članak 84. Zakona) 

Načelnik Općine/Nositelj izrade 

8 dana 

8. Objava javne rasprave o Prijedlogu Plana 

u tisku i službenom glasilu, te posebne 

pisane obavijesti  (članak 86. i 87. 

Zakona) 

Nositelj izrade 
8 dana prije 

početka javne 

rasprave 

9. Trajanje javnog uvida (članak 88. 

Zakona) 

Nositelj izrade 
30 dana 

10. Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 

91. Zakona) 

Nositelj izrade i stručni izrađivač 
15 dana 

11. Izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana 

(članak 94. stav 1. Zakona) 

Nositelj izrade 
10 dana 

12. Ishođenje mišljenja i suglasnost (članak 

94.  stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni 

zakoni. 

Nositelj izrade/ Pravne osobe iz 

članka 79. Zakona 30 dana 

13. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 

(članak 95. Zakona)  

Načelnik Općine 
8 dana 

14. Ishođenje mišljenja JU Zavod (članak 

97. Zakona) . 

Nositelj izrade/ JU Zavod 
30 dana 

15. Ishođenje suglasnosti Župana prije  

donošenja ( čl. 98. Zakona) . 

Nositelj izrade/ Župan. 
15 dana 

16. Donošenje Urbanističkog plana (članak 

100. Zakona) najkasnije u roku od 6 

mjeseci od završetka javne rasprave čl. 

95. Zakona 

Općinsko vijeće 

8 dana 

 

 

 



Godina XVII. 

Broj 3 

Utorak, 30. srpnja 2013. [GLASNIK OPĆINE TUČEPI] 

 

Stranica 8 od 9 

(2)  Rokovi koji se odnose na druga tijela i pravne osobe koji izdaju mišljenja odnosno suglasnosti u 

gornjem stavku dati su maksimalni prema Zakona, a mogu biti i kraći ukoliko nadležna tijela i osobe postupe 

ranije.  

 

  

Ostale odredbe 

 

Članak 15.  

(1) Odluka će se objaviti u „Glasniku Općine Tučepi “. 

 

(2) Nositelj izrade će dostaviti odluku o izradi Urbanističkog plana urbanističkoj inspekciji. 

 

Članak 16.  

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“. 

 

 

 

Klasa: 350-03/13-01/04 

Ur.br. 2147/06-01-13-01 

 

U Tučepima, 30. srpnja 2013. 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 

 

 

 

 

 

 

[5] 
 

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 32. Statuta Općine 

Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“ broj 04/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na 2. sjednici održanoj 

30.srpnja 2013. godine, donijelo je  

 

     Z A K L J U Č A K  

  o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara za Općinu Tučepi  i 

                  donošenja Plana zaštite od požara za Općinu Tučepi    

 

 

I. 

Prihvaća se procjena ugroženosti od požara za Općinu Tučepi te donosi Plan zaštite od požara za Općinu 

Tučepi. 

 

II. 

Procjena ugroženosti od požara za Općinu Tučepi i Plan zaštite od požara za Općinu Tučepi čine sastavni dio 

ovog zaključka. 
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III.  
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“ 

 

 

Klasa: 021-05/13-01/14 

Ur.br. 2147/06-01-13-01 

 

U Tučepima, 30. srpnja 2013. 

Općinsko vijeće Općine Tučepi 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Marko Luketina 

 

 
 

Izdavač: Općina Tučepi  
Urednik: Mari jan Mravič ić ,  d ip l . iur . ,  pročeln ik  Jedinstvenog upravnog od jela  Općine Tučepi  

 
Adresa: Općina Tučepi, Kraj  39a,  21325 Tučepi  

Telefon: 021-623 595  
Telefax: 021-623 585  

E-Mail: mari jan.  mravic ic@tucepi .hr  
www.tucepi .hr  

 
LIST IZLAZI PO POTREB 

 

  
 


