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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXV 

Broj: 13 

Četvrtak , 16. prosinca 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE 

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. Godine 
Str. 2

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke 
otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – marine ( Ekomarine) i športske luke LN i LS i s time 
povezanih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“, br. 
5/20) Str. 3

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi novorođenoj djeci na području Općine Tučepi Str. 6

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Općine 
Tučepi Str. 7

5. Odluka o pristupanju promjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi Str. 10
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi „ br. 2/21), Općinsko 
vijeće Općine Tučepi  na 5. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijelo je  

    Z A K L J U Č A K 

            o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za  
           razdoblje siječanj  -  lipanj2021 .godine    

  

             I 

Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj  2021. godine 

            II 

Ovaj zaključak objaviti će se u Glasniku Općine Tučepi.  

 

KLASA: 021-05/21-01/21 

URBROJ: 2147/06-01-21-01 

Tučepi, 14. prosinca 2021. godine 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI  
        Predsjednica 

        Ivana Visković v.r. 
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 Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.  
153/13, 20/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine  Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, 
br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 5. sjednici, održanoj  14. prosinca 2021. 

godine, donijelo je 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUKE OTVORENE 
ZA JAVNI PROMET, LUKE NAUTIČKOG TURIZMA - MARINE (EKOMARINE)  

I ŠPORTSKE LUKE LN I LSI S TIME POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE TUČEPI(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 5/20) 
 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odlukeo izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma - marine (ekomarine) i športske 
luke LN i LS („Glasnik Općine Tučepi“, br. 6/14)  i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 03/04, 04/05, 01/09, 07/12 - pročišćeni 
tekst, 07/14 i 11/16), koja je  objavljena u „Glasniku Općine Tučepi“, br. 5/20. 

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANOVA 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

Razlozi za pokretanje procedure izrade izmjena i dopuna Planova su: 

- promjena namjene unutar lučkog područja naselja Tučepi, 

- manje povećanje obuhvata lučkog područja na zonu na kojoj se nalazi postojeća građevina 
izgrađena na česticama pomorskog dobra, a koja se planira priključiti lučkom području.  

Ne planira se povećanje planiranog broja vezova. 

 

IV. OBUHVAT PLANOVA 

Članak 3. 

Članak 5. se mijenja i glasi: 

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma – marine 

(ekomarine) i športske luke LN i LS određen je ovom Odlukom i prikazan je u prilogu. Prostorni plan 
uređenja Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 03/04, 04/05, 01/09, 07/12 - pročišćeni tekst, 
07/14 i 11/16) se mijenja isključivo u dijelu tog obuhvata. 
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V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANOVA 

Članak 4. 

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

Postojeća građevina s uslužnim i javnim sadržajima nalazi se unutar granica pomorskog dobra te je 
funkcionalno povezana s područjem luke. 

 

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANOVA 

 

Članak 5. 

Članak 7. se mijenja i glasi: 
Cilj izrade Planova je osiguranje dovoljnog broja vezova za potrebe lokalnog stanovništva i 
reguliranje statusa sadržaja u građevini koja se nalazi na česticama pomorskog dobra na području 
luke. 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 

Članak 6. 

U članku 10. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi: 

1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, 
Porinova 1, 21000Split 

U članku 10. alineja 9. se briše. Alineje 10.-13. postaju alineje 9.-12. 

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 7. 

Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Tučepi“. 

Ova Odluka dostavit će se javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisom, odnosno 
tijelima i osobama navedenim u članku 10. ove Odluke. 

Ova Odluka dostavlja se Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. 
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Članak 8. 

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

 

KLASA: 350-02/21-01/01 

URBROJ: 2147/06-01-21-01 

Tučepi, 14. prosinca 2021. godine 

 

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
             Predsjednica 

            Ivana Visković v.r. 
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Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 34. Statuta Općine Tučepi 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Tučepi na 5. sjednici, održanoj 14. 
prosinca 2021. godine, donijelo je 

   O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi novorođenoj djeci 
                             na području Općine Tučepi    

 

     Članak 1. 
U članku 4. stavku 2. Odluke o naknadi novorođenoj djeci na području Općine Tučepi („Glasnik 
Općine Tučepi“, br. 8/21) riječi: 'oba roditelja' zamjenjuju se riječima: 'najmanje jedan roditelj', a 
riječ: 'imaju' zamjenjuje se riječju: 'ima'. 

 

     Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“.  

 

KLASA: 021-05/21-01/22 

URBROJ: 2147/06-01-21-01 

Tučepi, 14. prosinca 2021. 
 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
  Predsjednica 

        Ivana Visković v.r.  
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Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnim porezima 
(„Narodne novine“, br. 115/16 i 101/17) i članka 34. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, 
br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 5. sjednici, održanoj 14. prosinca 2021. godine, 
donijelo je 

    O D L U K U 

 o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina 

     na području Općine Tučepi 

 

        Članak 1. 
 

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, 
br. 9/17, 5/19 i 11/20 – dalje u tekstu: Odluka) u članku 5. mijenja se točka 1. i glasi: 

„Za korištenje javnih površina kao ugostiteljskih terasa (tzv. štekati) plaća se porez u godišnjem 
iznosu po m2 zauzete površine: 

- I. zona   – Lučica                          -   650,00 kn 

- II. zona  – zapadno od Lučice    -   600,00 kn 

- III. Zona – istočno od lučice      -   550,00 kn. 

Obveznici koji posluju i koriste javnu površinu kao ugostiteljsku terasu  

- više od 110 dana godišnje ostvaruju pravo na popust od 8% 

- više od 145 dana godišnje ostvaruju pravo na popust od 15% 

- više od 175 dana godišnje ostvaruju pravo na popust od 20% 

- više od 200 dana godišnje ostvaruju pravo na popust od 25%“  

 

                                                                      Članak 2.  

U članku 5. Odluke mijenja se točka 2. i glasi: 

Za korištenje javnih površina na plaži u Tučepima plaća se porez na iznajmljivanje ležaljki po komadu 
u visini iznosa koji se naplaćuje po koncesijskom odobrenju i to: 

- za zonu „Alga – Afrodita“     500% 

- za zonu „Jadran“     500% 

- za zonu „Neptun“     500% 

- za zonu „Slatina“     350% 

- za ostale zone      250%    

 

Članak 3. 

U članku 5. Odluke mijenja se točka 3. i glasi: 

„Za korištenje javnih površina na plaži u Tučepima plaća se porez za iznajmljivanje pedalina u visini 
iznosa koji se naplaćuje po izdanom koncesijskom odobrenju.“  
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         Članak 4. 

U članku 5. Odluke mijenja se točka 4. i glasi: 

„Za korištenje javnih površina na plaži u Tučepima u svrhu iznajmljivanja ostalih plovila i rekvizita 
navedenih u Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru iz Uredbe o postupku davanja 

koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) 

utvrđuje se jedinstvena stopa poreza od 20% iznosa koji se za ta sredstva naplaćuje po izdanom 
koncesijskom odobrenju.“ 

     Članak 5. 

U članku 5. Odluke mijenja se točka 5. i glasi: 

„Za korištenje javnih površina za postavljanje štandova, bez obzira na artikle koji se prodaju, plaća se 
porez na sezonsko korištenje (01. svibanj – 30. rujan) u iznosu od 12.000,00 kn po štandu. 

Općinski načelnik može odobriti privremeno postavljanje štandova kada je to nužno radi organizacije 
zabavnih, kulturnih i/ili sličnih manifestacija, ali u trajanju ne dužem od tjedan dana. 

Porez na korištenje javne površine u slučaju iz prethodne alineje iznosi 500,00 kn po m2 dnevno.“ 

 

     Članak 6. 

U članku 5. Odluke mijenja se točka 7. i glasi: 

„Za korištenje javnih površina za postavljanje škrinje/aparata za sladoled plaća se porez za sezonsko 
korištenje (01. svibanj – 30. rujan) u iznosu od 5.000,00 kn po škrinji/aparatu.“ 

 

           Članak 7. 

 U članku 5. Odluke mijenja se točka 12. i glasi: 

„Za korištenje javnih površina radi iznajmljivanja rent-a-car vozila, bicikala, motocikala, mopeda, 

skutera i dječjih autića te romobila plaća se porez na sezonsko korištenje (01. svibanj – 30. rujan) u 

sljedećim iznosima: 

- za jedno rent-a-car vozilo  -  3.500,00 kn, 

- za biciklu po komadu         -      500,00 kn, 

- motocikli na dva i četiri kotača, mopedi, skuteri i eko skuteri po komadu  -  2.000,00 kn, 

- dječji automobil po komadu  -  800,00 kn, 

- dječji romobil po komadu  -  300,00 kn.“    
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  Članak 8. 

U članku 5. Odluke mijenja se točka 14. i glasi: 

„ Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti prodaje karata za izlete brodovima – 

prodajno mjesto, za svaku lokaciju posebno, plaća se porez za sezonsko korištenje ( 1. travanj – 30. 

listopad) u iznosu od:  

- 3.000,00 kn za brod kapaciteta do 50 osoba 

- 4.500,00 kn za brod kapaciteta od 51 do 100 osoba 

- 6.000,00 kn za brod kapaciteta od 101 do 200 osoba 

- 9.000,00 kn za brod kapaciteta od 201 do 300 osoba 

- 12.000,00 kn za brod kapaciteta od 300 ili više osoba 

Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti karata za kopnene izlete, rafting, podmornice 
i sl. – prodajno mjesto, plaća se porez na sezonsko ( 1. svibanj – 30. listopad )  

korištenje u iznosu od  6.000,00 kn.  
 

                                                                          Članak 9. 

U članku 5. Odluke briše se točka 17.  

     Članak 10.  

U članku 5. Odluke dodaje se točka 17. koja glasi: 

„Za korištenje javnih površina radi postavljanja bankomata plaća se porez u iznosu od 20.000,00 kn.  
Za korištenje javne površine radi pristupa bankomatu na privatnoj površini plaća se porez u iznosu od 
5.000,00 kn.“       

 

        Članak 11. 
 

Zadužuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi pročišćeni tekst Odluke o 
porezu na korištenje javnih površina na području Općine Tučepi. 
 

     Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“, a primjenjuje se 
od 01. siječnja 2022. godine. 

 

KLASA: 410-01/21-01/01 

URBROJ: 2147/06-01-21-01 

Tučepi, 14. prosinca 2021. 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
           Predsjednica 

          Ivana Visković v.r. 
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Na temelju članaka 34. Statuta Općine Tučepi  („Glasnik Općine Tučepi“ br.2/21), Općinsko vijeće 
Općine Tučepi na 5. sjednici  održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o pristupanju promjeni  

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi  
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom prihvaća se potreba promjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tučepi.  
 

Članak 2. 
  

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

 

KLASA:021-05/21-01/23 

URBROJ: 2147/06-01-21-01 

Tučepi, 14. prosinca 2021.                                                        
 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
Predsjednica 

                                                                                                                  Ivana Visković v.r. 

 

 

 


