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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 03/17) i članka 46. Statuta 
Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13), Općinski načelnik Općine Tučepi 
donosi 
 

O D L U K U  
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  

Strategije razvoja turizma Općine Tučepi za razdoblje 2018. - 2023.  
 

Članak 1. 
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Strategije razvoja turizma Općine Tučepi za razdoblje 2018. – 2023. godine (dalje u 
Tekstu: Strategija razvoja turizma). 
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma 
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi temeljem mišljenja Upravnog odjela za 
zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, 
KLASA: 351-04/20-01/0061, URBROJ: 2181/1-10/01-20-0002, od 23. prosinca 2020. 
godine.   
 

Člank 2. 
Osnovni cilj izrade Strategije razvoja turizma je definiranje smjernica turističkog razvoja 
Općine Tučepi do 2023. godine, što uključuje:  

- definiranje nove razvojne vizije turizma Općine Tučepi,  
- definiranje strateških smjernica turističkog razvoja Općine Tučepi,  
- definiranje ciljeva turističkog razvoja Općine Tučepi,  
- definiranje novih elemenata marketinškog spleta (turistički proizvodi, proizvodni 

portfelj, komunikacijske aktivnosti, smjernice za brendiranje destinacije)  i  
- definiranje ključnih razvojnih projekata koji su u funkciji postizanja ciljeva turističkog 

razvoja (sakralno-turistička ruta Tučepi, hotelijerstvo, tematske staze prirodne i 
kulturne baštine i dr.). 

 
 

Pravna osnova za izradu Strategije razvoja turizma Općine Tučepi je Zakon o sustavu 
strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 
123/17) i Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine („Narodne novine“, 
br. 55/13). 
 

 
Nositelj izrade Strategije razvoja turizma Općine Tučepi  je Jedinstveni upravni odjel Općine 
Tučepi.  

 
Strateški  cilj Strategije razvoja turizma Općine Tučepi je „Općina Tučepi kao turistička 
destinacija više kategorije“. U okviru jedinstvenog strateškog cilja postavljeni su prioriteti 
kako slijedi:  

1. zdravstveno-rehabilitacijski turizam, 
2. agro-ruralni turizam,  
3. eko-turizam,  
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4. unaprjeđenje i poticanje razvoja nautičkog turizma. 
 
 

Članak 3. 
Obuhvat Strategije razvoja turizma Općine Tučepi je cijelo područje Općine Tučepi.   
 

 
Članak 4. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 
14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“, br. 3/17) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se predmetna 
dokumentacija donosi, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 
 

Članak 5. 
Mišljenje je li za Strategiju razvoja turizma Općine Tučepi potrebno provesti postupak glavne 
ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 
ekološke mreže, ishodit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 
15/18, 14/19 i 127/19). 
 

Članak 6. 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe 
navedene u Prilogu II. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
Općina Tučepi dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 
 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Općine Tučepi“ . 
 
KLASA: 022-05/21-01/01  
URBROJ: 2147/06-02-21-01  
  
Tučepi, 04. siječnja 2021. 
 
                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                      OPĆINE TUČEPI 
 
                                                                                           Ante Čobrnić   
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Prilog I. Redoslijed radnji u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma 

1. Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja
na okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) za Strategiju razvoja turizma,

2. Prikupljanje i razmatranje pristiglih mišljenja,
3. Nacrt Odluke o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,
4. Zahtjev za davanje mišljenja o provedenom postupku ocjene o potrebi SPUO,
5. Mišljenje o postupku ocjene o potrebi SPUO,
6. Odluka da je/nije potrebna SPUO,
7. Informiranje javnosti.
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Prilog II.  Popis tijela i osoba koje sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš Strategije razvija turizma 

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

2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
infrastrukturu i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split,

3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
Bihaćka 1/III, 21 000 Split,

4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Domovinskog
rata 2/IV, 21000 Split,

5. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera
Boškovića 22, 21000 Split

6. Grad Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska,
7. Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora,
8. Općina Zagvozd, Dr. Franje Tuđmana 65, 21 270 Zagvozd,
9. Općina Sućuraj, Riva 19, 21 469 Sućuraj,
10. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica

46, 21 000 Split,
11. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split,
12. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Makarska, Kralja Petra

Krešimira IV 36, 21 300 Makarska,
13. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,
14. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) Split, Ljudevita Posavskog 5,

21000 Split,
15. Tučepi d.o.o. za komunalne poslove, Kraj 39a, 21 325 Tučepi,
16. Vodovod d.o.o., Vrgorska 7a, 21 300 Makarska



Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11 i 04/18), a u skladu s 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi („Glasnik Općine 

Tučepi“, br. 8/10 i 10/20), prijedlogom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi i 

Proračunom Općine Tučepi za 2021. godinu, Općinski načelnik Općine Tučepi donosi 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI 

 UPRAVNI ODJEL OPĆINE TUČEPI U 2021. GODINI 

Članak 1.  

Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi 

(u daljnjem tekstu: JUO) u 2021. godini.

Plan prijma u službu u JUO donosi se na temelju prikupljenih podataka i na prijedlog pročelnika JUO, 

vodeći računa o potrebama JUO i raspoloživim financijskim sredstvima. 

Članak 2. 

Utvrđuje se da su na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 8/10 i 10/20 ) u JUO, od ukupno predviđena pet (5) radnih 

mjesta, u službu raspoređena tri (3) službenika, i to: 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
2. Voditelj Odsjeka za financije,
3. Komunalni redar

svi na neodređeno radno vrijeme.  

Članak 3. 

U JUO  u 2021. godini predviđa se prijam/raspored službenika kako slijedi: 

a) radna mjesta na neodređeno radno vrijeme

1. Referent razreza i naplate općinskih prihoda – jedan (1) izvršitelj

2. Administrativni tajnik – jedan (1) izvršitelj

b) radna mjesta na određeno radno vrijeme (lipanj – rujan)
1. Komunalni redar (sezonski) –  (3) izvršitelja
2. Prometni redar ( sezonski ) – (1) izvršitelj

Članak 4. 

Općinski načelnik može donijeti izmjenu Plana prijma u službu u suradnji s pročelnikom JUO, a na 

temelju obrazloženih zahtjeva koji moraju biti usklađeni s proračunom Općine Tučepi za 2021. 

godinu, odnosno njegovim izmjenama i dopunama. 



 

Članak 5. 

Plan prijma u službu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“. 

 

KLASA: 119-01/21-01/01  
URBROJ:2147/06-02-21-01 
Tučepi, 04. siječanj 2021. godine 
  

                        OPĆINSKI NAČELNIK 

                         Ante Čobrnić v.r. 
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