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Na temelju članka 32. Statuta Općine Tučepi ( Glasnik Općine Tučepi br. 04/09 i 01/13 ), 

Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 21. sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine, donijelo je  

                Z A K L J U Č A K 
  o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom   
      Općine Tučepi za 2014. godinu 
 
            I 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2014. godinu. 
            II 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2014. godinu sastavni je dio ovog 
Zaključka. 
           III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Tučepi“. 
 
Klasa: 021-05/16-01/05 
Ur.broj: 2147/06-01-16-01 
Tučepi, 27. travnja 2016. godine    
     

        PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                       Marko Ševelj v.r. 

   

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tučepi ( Glasnik Općine Tučepi br. 04/09 i 01/13 ), 

Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 21. sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine, donijelo je  

                Z A K L J U Č A K 
  o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom   
      Općine Tučepi za 2015. godinu 
 
            I 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2015. godinu. 
 
            II 
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 2015. godinu sastavni je dio ovog 
Zaključka. 
 
           III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Tučepi“. 
 
 
Klasa: 021-05/16-01/06 
Ur.broj: 2147/06-01-16-01 
Tučepi, 27. travnja 2016. godine    
     

        PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 
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                       Marko Ševelj v.r. 

 Na temelju članka 32. Statuta Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi „ br.04/09), Općinsko 

vijeće Općine Tučepi  na 21. sjednici održanoj 27. travnja  2016. godine, donijelo je  

                 Z A K L J U Č A K 
             o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za  
           razdoblje spranj - prosinac 2015.godine           
   
               I 

Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine 

            II 

Ovaj zaključak objaviti će se u Glasniku Općine Tučepi.  

 

Klasa: 021-05/16-01/07 
Ur.broj: 2147/06-01-16-01 
Tučepi, 27. travnja 2016. godine 
 

       PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA  

        Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 

54/13, 148/13 i 92/14), članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) 

Općinsko vijeće Općine Tučepi, na svojoj 21. sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine, donijelo je 

                    O  D  L  U  K  U 

                                       o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi 

 

                      Članak 1. 

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi – puta na dijelu nekretnine označene kao 

katastarska čest. zem. 7022/5 k.o. Tučepi, površine 49 m2, a koji dio je slovima A, B, C, D, E do A 

unutar crvene linije označen na Skici posjeda (Prijedlog za otkup zemljišta), Broj predmeta: S 106-

02/16, izrađenoj 12. veljače 2016. godine od „Geographica“ d.o.o. iz Splita.  

Geodetski prikaz iz točke 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.  

 

                         Članak 2. 

Na dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi prestaje 

stoga što se navedeni dio nekretnine već odavna ne koristi kao put, već se u naravi radi o 

građevinskom zemljištu na kojem je izgrađen dio obiteljske kuće na adresi Donji Ratac 6 u Tučepima, 

u vlasništvu Marka i Marinka Čovića pok. Sretana, a za ozakonjenje koje zgrade je, u postupku koji se 

vodi po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12 i 

143/13), neophodno donijeti odluku o ukidanju svojstva (statusa) javnog dobra u općoj uporabi na 

dijelu ove nekretnine.  

                          Članak 3. 

Temeljem ove Odluke Područni ured za katastar Split, Ispostava Makarska, provest će  ukidanje 

svojstva (statusa) javnog dobra u općoj uporabi – puta na nekretnini iz čl. 1 ove Odluke, nakon čega 

će Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Makarskoj izvršiti upis brisanja svojstva (statusa) javnog 

dobra u općoj uporabi – puta uz istodobni upis prava vlasništva za cijelo u korist Općine Tučepi na 

nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke. 

                                         Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Glasniku Općine Tučepi“. 

Klasa: 021-05/16-01/08 

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

Tučepi, 27.  travnja 2016. god.    

                                                                   PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA  

        Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13 i 137/15), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 

30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 101. stavka 1., članka 102. i članka 107. 

stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) te članka 32. 

stavka 1. točke 20. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće 

Općine Tučepi na svojoj 21. sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine, donijelo je 

 

                O  D  L  U  K  U 

                                   o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama 

                                                           na području Općine Tučepi 

 
         Članak 1.  

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 1/13 i 3/15) – u daljnjem tekstu: Odluka.    

         Članak 2. 

U članku 3. Odluke u točki 3. briše se zadnja riječ „i“ te se dodaje nova točka 6. koja glasi: 

 

 „ -  cesta Punikuća – Ravnice“. 

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7. 

         Članak 3. 

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

 

Klasa: 021-05/16-01/09 

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

Tučepi, 27. travnja 2016. god.   

        

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA  

                      Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, br. 135/06, 37/13 i 

125/13), Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o zaštiti životinja („Narodne novine“, br. 125/13, 

14/14 i 92/14) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko 

vijeće Općine Tučepi, na svojoj 21. sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine, donijelo je 

                               O  D  L  U  K  U 

                      o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu  

                                     postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, način kontrole 

njihova razmnožavanja, držanje vezanih pasa te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama 

na području Općine Tučepi. 

     Članak 2. 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje: 

1. Kućni ljubimac (u ovoj Odluci: pas i mačka) je životinja koju čovjek drži radi društva, zaštite i 

pomoći ili zbog zanimanja za tu životinju, 

2. Posjednik životinje (psa ili mačke) je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, korisnik ili čuvar 

koji neposredno nadzire životinju i brine o njoj, 

3. Neupisani psi su psi poznatog ili nepoznatog posjednika koji nisu registrirani sukladno Zakonu o 

veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja, 

4. Psi ili mačke lutalice su životinje kojima je posjednik nepoznat, 

5. Napušteni psi ili mačke su životinje koje je posjednik svjesno napustio, 

6. Izgubljeni psi ili mačke su životinje bez nadzora koje su se udaljile od svog posjednika i koje 

posjednik traži, 

7. Sklonište za životinje je objekt u koji se smještaju i u kojem se zbrinjavaju napuštene i izgubljene 

životinje i gdje im se osigurava potrebna pomoć, 

8. Opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim 

izazvana, napala čovjeka i/ili drugu životinju i nanijela mu tjelesnu ozljedu ili koja se uzgaja i dresira za 

borbe pasa ili koja je zatečena u organiziranoj borbi sa drugim psom. 

     Članak 3. 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela 

državne uprave i druge pravne osobe, kao i na pse vodiče slijepih osoba, rehabilitacijske i terapijske 

pse. 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

     Članak 4. 

Posjednik psa ili mačke dužan je brinuti se o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni te prema 

njima postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. 
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     Članak 5. 

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno 

propisima o veterinarstvu. 

Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca, a troškove mikročipiranja snosi vlasnik 

psa. 

Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i izvoditi na javne površine. 

     Članak 6. 

Posjednik psa mora, pri izvođenju psa na javne površine, imati propisanu ispravu o upisu pasa iz 

prethodnog članka, koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati. 

     Članak 7. 

Opasne pse, kao i pse koji su potencijalno opasni, dozvoljeno je držati samo pod uvjetima određenim 

Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o opasnim psima („Narodne novine“, br. 117/08). 

     Članak 8. 

U slučajevima držanja pasa, suvlasnici zajedničkih prostora stambene građevine, a sukladno 

propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno uređuju prava i obveze posjednika pasa glede 

načina njihova držanja te korištenja zajedničkih dijelova građevine (ne smije se držati niti duže 

vremena ostavljati psa na balkonu, terasi ili lođi, zatim u zajedničkim dijelovima građevina te na 

zemljištu koje pripada građevini za svakodnevnu uporabu, uz obvezu čišćenja zejedničkih dijelova 

građevine koje onečisti pas).  

     Članak 9. 

U slučajevima kad se pas drži u vrtu ili okućnici obiteljske kuće i slično, pas mora biti smješten u 

posebno ograđen prostor. 

Posjednik koji drži psa u vrtu ili okućnici, a nema posebno ograđen prostor za psa, obvezn o mora 

držati psa vezanog. 

Posjednik koji drži psa u smislu stavaka 1. i 2. ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu istaknuti 

oznaku koja upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini, a vezanog psa ili prostor za njegovo 

držanje mora se pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika i žitelja u 

neposredsnom susjedstvu.  

     Članak 10. 

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po 

pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje 

građana, u protivnom će slučaj, u okviru svojih ovlasti, preuzeti nadležni policijski službenici. 
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     Članak 11. 

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne površine, obvazno sa sobom mora nositi pribor 

za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica), kojeg je na zahtjev komunalnog redara 

dužan pokazati.       

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu onečišćenu izmetom njegovog psa. 

     Članak 12. 

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan stana ili dvorišta obiteljske kuće, pas za to vrijeme 

mora biti vezan na uzici.  

     Članak 13. 

Zabranjuje se izvoditi pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvijetnjaci, travnjaci ili 

povrtnjaci te na plažu. 

Posebnom odlukom Općinskog načelnika određuju se dijelovi javno-zelenih i javno-prometnih 

površina, kao i pojedinih plaža, na kojima je dozvoljeno slobodno izvođenje pasa bez vezice i brnjice.  

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi pse u građevine javne namjene 

(zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge), zatim u trgovine, na tržnice, groblja, 

uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, sajmove, javne skupove i slično. 

Uvođenje pasa u hotele, restorane i druge ugostiteljsko-turističke objekte , dozvoljeno je samo uz 

dozvolu vlasnika tih objekata. 

     Članak 14. 

Udruge za zaštitu životinja kojima Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi odobri postavljanje 

hranilišta za mačke na javnim površinama, dužne su mačke o kojima se skrbe kastrirati, cijepiti i 

očistiti od nametnika te ih označiti u skladu s pravilima veterinarske struke. 

Ako se udruga ne skrbi o mačkama na način utvrđen u prethodnom stavku ovog članka, hranilište će 

biti uklonjeno o trošku udruge. 

     Članak 15. 

Slijepa osoba može koristiti psa vodiča u vozilima javnog prijevoza putnika i s njime se kretati na 

javnim mjestima, sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča („Narodne novine“, 

br. 131/98). 

Ista mogućnost daje se i osobama s invaliditetom u pratnji rehabilitacijskog psa ili djetetu s 

poteškoćama u pratnji terapijskog psa. 

U vozilima javnog prijevoza putnika mogu se voditi samo manji psi i mačke, i to u košaram ili naručju.  
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III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

     Članak 16. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu 

svako neplanirano razmnožavanje. 

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi računa 

o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno 

propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci. 

     Članak 17. 

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili 

kastracijom životinje. 

     Članak 18. 

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca te ih je dužan zbrinjavati 

sukladno propisima o zaštiti životinja. 

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca, dužan je 

snositi troškove njihova propisanog zbrinjavanja. 

 

IV. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA TE NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA 

     Članak 19. 

Neupisane pse, mačke i pse lutalice te napuštene i izgubljene pse i mačke hvataju i zbrinjavaju 

zaposlenici pravne osobe koja za Općinu Tučepi obavlja iste poslove. 

Hvatanje pasa i mačaka iz stavka 1. ovog članka mora se obavljati na najprikladniji način, uporabom 

suvremene opreme i bez zlostavljanja , a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja. 

Mačke koje se nalaze u dvorištima ili oko stambenih građevine i za koje se brinu stanari tih građevina, 

a ne postoji sumnja da su zaražene opasnim bolestima, ne smatraju se lutalicama.  

     Članak 20. 

Postupanje s neupisanim, izgubljenim ili napuštenim psima ili mačkama lutalicama, smještenim u 

sklonište za životinje, obavlja se sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o uvjetima 

kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis. 

     Članak 21. 

Troškove hvatanja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka, njihovo čuvanje u skloništu za životinje, 

kao i nad njima provedenih  veterinarsko-higijenskih i zdravstvenih mjera, podmiruje, ukoliko je 
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poznat, posjednik životinje, a u svim drugim slučajevima troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine 

Tučepi. 

     Članak 22. 

Općina Tučepi isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroče napušteni psi, odnosno oni za 

koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.  

     Članak 23. 

Posebnim ugovorom, sklopljenim između Općine Tučepi i za to ovlaštene pravne osobe, regulirat će 

se međusobni odnosi i visina naknade za izvršene usluge iz članka 20. ove Odluke.  

 

V. NADZOR 

     Članak 24. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno odredbama zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti 

životinja i Pravilniku o opasnim psima, obavlja nadležna veterinarska inspekcija, a Komunalno 

redarstvo Općine Tučepi vrši nadzor nad provedbom odredbi članaka 9., 11., 12., 13. i 14. Ove 

Odluke. 

Ukoliko komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske 

uprave. 

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će na odgovarajući način inspekciju i druga 

ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o 

veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredi i odredbi koje se odnose na zaštitu 

 zdravlja ljudi i životinja. 

 

VI. KAZNENE ODREDBE 

     Članak 25.  

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se posjednik psa ukoliko postupa protivno 

odredbi članka 11. stavka 2. ove Odluke. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se posjednik psa ukoliko postupi protivno odredbi 

članka 12. ove Odluke. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se posjednik psa ukoliko postupi protivno 

odredbama članka 13. ove Odluke. 

     Članak 26. 

Novčana mandatna kazna može se naplatiti namjestu počinjenja prekršaja u visini polovice 

određenog iznosa iz prethodnog članka ove Odluke, ako je komunlani redar utvrdio prekršaj: 

- neposrednim opažanjem, 
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- uporabom tehničkog sredstva, 

- pregledom vjerodostojne dokumentacije. 

Mandatna kazna pod istim se uvjetima primjenjuje i na plaćanje novčane kazne u roku od 3 dana od 

dana uručenja rješenja o počinjenom prekršaju. 

Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u gornjem roku izdat će se obvezni prekršajni nalog s 

novčanom kaznom iz prethodnog članka ove Odluke. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

     Članak 27. 

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

 

Klasa:021-05/16-01/10 

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

Tučepi, 27. travanj 2016. god.  

    

  PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA  

                      Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i78/15), 

članka 4. stavka 4 Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne 

novine“, br. 64/08) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) 

Općinski načelnik Općine Tučepi donosi  

                                                                                  ODLUKU 
                 o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana ukupnog razvoja  
                     (stratešokg razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020. godine 
 

Članak 1.  

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja Plana ukupnog razvoja 

(strateškog razvojnog programa) Općine Tučepi za razdoblje 2016.-2020. (u daljnjem tekstu: PUR) na 

okoliš. 

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi 

Općinski načelnik.  

Nacrt prijedloga PUR-a izrađuje tvrtka „Urbos“ d.o.o. iz Splita.  

Sukladno Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 7. prosinca 2015. godine, KLASA: UP/I 612-

07/15-71/208, URBROJ: 517-07-2-1-15-4, PUR je prihvatljiv za ekološku mrežu.   

Članak 2.  

Programska polazišta PUR-a utvrđena su na način da ovaj dokument predstavlja stratešku platformu i 

okvir za koordinaciju aktivnosti različitih institucija javnog sektora, gospodarskih subjekata i svih 

drugih dionika uključenih u razvoj Općine Tučepi.  

Program ima zadaću pokrenuti novi razvojni ciklus usmjeren na održivi društveno-gospodarski razvoj. 

Ciljevi Programa su:  

- osiguravanje konkurentnog gospodarstva, 
- razvoj infrastrukture, zaštita prirode i okoliša,  
- razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života,  
- unaprjeđenje upravljanja razvojem.  

 

Članak 3.  

U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 

novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“, br. 64/08) i posebnih propisa iz područja za koje se PU donosi.  
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Članak 4.  

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku SPUO PUR-a naveden je u Prilogu I. ove Odluke.  

Članak 5.  

U postupku SPUO, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna tijela navedena u Prilogu II. ove 

Odluke.  

Članak 6.  

Općinski načelnik će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 

Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

(„Narodne novine“, br. 64/08).  

Članak 7.  

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

 

Klasa: 022-05/16-01/33 
Ur.broj: 2147/06-02-16-01 
 
Tučepi, 10. svibanj 2016. 
 

        OPĆINSKI NAČELNIK  

            Ante Čobrnić  v.r. 
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Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 

(„Narodne novine“, br. 36/04, 63/08 i 63/14) i članka 64. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine 

Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinski načelnik donosi 

 

               IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA   

             POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI ZA 2016. GODINU 

 

      I. 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2016. godinu („Glasnik Općine 

Tučepi“, br. 1/16) mijenja se u točki 5. MIKROLOKACIJE na način da se: 

 

1)  na području plaže „Ratac“ planira količina od 140 ležaljki i suncobrana, umjesto dosadašnjih 

      110 i 

2)  na lokaciji „kod Zinge“ planiraju se 2 (dva) skutera (jet-skija), umjesto dosadašnjeg jednog. 

                   II. 

Ove Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2016. 

godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine Tučepi“. 

 

Klasa: 022-05/16-01/21 

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

Tučepi, 10. svibanj 2016. god.    

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

       Ante Čobrnić  
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