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Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 52/18) i 

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

svojoj 18. sjednici, održanoj 21. ožujka 2020. godine, donijelo je 

ODLUKU  

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM  

U VLASNIŠTVU OPĆINE TUČEPI ZA 2020. GODINU 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2020. godinu, 

koji je Općina Tučepi u obvezi donijeti shodno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne 

novine«, br. 52/18) te preporukama iz Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. 

II. 

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se: 

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Tučepi,  

• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom, 

• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Tučepi, 

• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Tučepi. 
Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podaci koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u 

vezi, propisani su Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 

(»Narodne novine«, br. 21/14). 

III. 

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2020. godinu donosi Općinsko vijeće 

Općine Tučepi za razdoblje od godinu dana. 

IV. 

Općina Tučepi dužna je do 30. rujna 2021. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o 

provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tučepi za 2020. godinu. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Tučepi, a objavit će se na 

službenoj web stranici Općine Tučepi i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13, 85/15). 

Klasa: 021-05/20-01/02 
Ur.broj: 2147/06-01-20-01 
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Tučepi, 21. ožujak 2020. god. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI  
Predsjednik  

Željko Matić v.r. 
Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara 

 („Narodne Novine“, br. 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za RH u 2020. godini („Narodne novine“, br. 3/20), Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija Splitsko - dalmatinske županije za 2019. („Službeni glasnik Splitsko - dalmatinske 

županije“, br. 173/19) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko 

vijeće Općine Tučepi na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 21. ožujka 2020. godine, donijelo je  

        PREVENTIVNO – OPERATIVNI PLAN 

                    ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA  NA OTVORENOM PROSTORU  

                       OPĆINE TUČEPI ZA 2020. GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

1. Ovim Planom utvrđuje se organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i dužnosti Općine Tučepi, organa 

uprave, poduzeća, ustanova, vatrogasnih i drugih organizacija i građana (u daljem tekstu: nositelja obveza) u 

provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i gašenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru 

na području Općine Tučepi za 2020. godinu. 

2. Zaštita od šumskih požara je djelatnost od posebnog društvenog interesa, a zasniva se na načelu samozaštite, 

međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja obveza na području Općine Tučepi, susjednog Grada 

Makarske i Općine Podgora te ostalih općina Makarskog primorja. 

3. Ovim Planom zaštite od šumskih požara naročito se reguliraju radnje i postupci za razdoblje od 1. lipnja do 

30. rujna, kada je područje Općine Tučepi najviše ugroženo od šumskih požara. 

4. Zavisno o klimatskim prilikama, provođenje mjera iz ovog Plana može otpočeti i prije, odnosno nakon isteka 

navedenog razdoblja, o čemu će odlučiti Općinski načelnik  na prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Tučepi. 

5. Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se angažiraju redovne vatrogasne snage s područja Općine 

Tučepi i vatrogasne snage s područja Makarskog primorja. 

Po potrebi, na gašenju će se angažirati snage, materijalno-tehnička sredstva i oprema tvrtki od značaja za 

zaštitu i spašavanje. 

Ako se šumski požar ne može učinkovito gasiti s navedenim snagama, zatražit će se pomoć susjednih gradova i 

općina preko Područnog zapovjednika Splitsko-dalmatinske županije. 

6. Nositelj obveza provođenja preventivnih, a naročito operativnih mjera, osigurava stalnu pripravnost 

materijalno-tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara u okviru raspoloživih financijskih sredstava. 

 

II. OSIGURANJE NORMATIVNIH I OPĆIH PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA 
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7. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Tučepi (Revizija 1) i Plan zaštite od požara 

Općine Tučepi izradila je u ožujku 2018. godine tvrtka ING ATEST d.o.o. iz Splita, a za predmetne dokumente 

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, izdao je 27. ožujka 2018. godine 

Mišljenje o usklađenosti ovih dokumenata s Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10) i Pravilnikom o planu zaštite od požara (NN 51/12), Broj: 511-12-21-

4046/2-2018-M.P., uz prethodno dobiveno pozitivno mišljenje od Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske 

županije, od 19. ožujka 2018. godine, Broj: 43-1/18. Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 6. sjednici, 

održanoj 23. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Općine Tučepi – Revizija 1 i Plana zaštite od požara Općine Tučepi, koja je objavljena u „Glasniku 

Općine Tučepi“, br. 5/18.  

8. Potrebno je izraditi planove te uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih 

oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, 

uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka u tim građevinama ili površinama u 

vrijeme velike opasnosti od nastajanja i širenja požara. 

Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Tučepi 

Sudjelovatelji: Vlasnici i korisnici građevina i prostora 

Rok: 31. svibanj 2020. godine 

9. Ustrojiti motrilačku i dojavnu službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara te osigurati 

potrebna dežurstva na području Općine Tučepi.     

Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Tučepi  

                             i Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Makarska 

Sudjelovatelji: DVD Tučepi i Sektor zaštite od požara PU SD 

Rok: 31. svibanj 2020. godine 

10. Ustrojiti povremene izviđačko – preventivne patrole, koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje 

potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkrivaju, javljaju i počinju gasiti požar u samom 

začetku. 

Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Tučepi, 

        Hrvatske šume d.o.o.  – Šumarija Makarska 

       DVD Tučepi  

Sudjelovatelji: Policijska postaja Makarska 

Rok: 31. svibanj 2020. godine 

11. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualno žurnu izradu prosjeka 

i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara. 

Nositelj zadatka: Općinski načelnik Općine Tučepi 

Sudjelovatelj: Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi 

Rok: 31. svibanj 2020. godine 
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III. PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA 

POŽARA TE TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA 

 Ad. 8. PROCJENA UGROŽENOSTI OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU 

Područje Općine Tučepi ugroženo je od šumskih požara, i to posebno u ljetnom razdoblju te tijekom sušnih 

perioda u godini. Najugroženija područja su:  

- ŠUME NA PODRUČJU ZASELAKA ŠIMIĆI, PODSTUP, SRIDA SELA, ČOVIĆI, PODPEĆ TE NA PODRUČJU 
PARKA PRIRODE BIOKOVO 

Navedeni šumski kompleksi predstavljaju biocenozu u kojoj dominira alepski bor sa primjesama čempresa, 

pinjola i niskog raslinja, koje je lako zapaljivo. U pogledu tih spoznaja potrebno je provoditi maksimalno 

pojačane preventivne mjere u cilju sprječavanja nastanka požara, jer i najmanji propust može izazvati 

katastrofalne posljedice za navedene šumske komplekse pa i šire. 

ZAKLJUČAK 

Iz izloženog stanja strukture i količine te specifičnih karakteristika opisanih šuma na području Općine Tučepi, 

preventivne i operativne mjere zaštite od šumskih požara provodit će se, primjereno značenju šume i 

specifičnim uvjetima tog prostora, tijekom cijele godine, a naročito u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna.  

MJERE 

Uspostavlja se dežurstvo jednog poluodjeljenja (3 vatrogasca) u vatrogasnom domu od 1. lipnja do 30. rujna, a 

po potrebi i duže.  

Izvršitelj: DVD TUČEPI 

Ad. 9. MOTRILAČKO DOJAVNA SLUŽBA 

Motrilačko dojavna služba će se ustrojiti u suradnji Općine Tučepi i Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarija Makarska. 

U motrenju i dojavi dužni su sudjelovati i slijedeći nositelji obveza: HEP – Pogon Makarska, Policijska postaja 

Makarska, Centar za obavješćivanje Makarska te ostala poduzeća i ustanove, kao i svaki građanin koji primijeti 

požar. 

MOTRILAČKE POSTAJE 

A/ ZAGON  

U razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 00:00 do 24:00 sati na osmatračnici.  

Izvršitelj: Hrvatske šume – Šumarija Makarska 

Ad. 10. IZVIĐAČKO PREVENTIVNE PATROLE 

Radi poduzimanja pravovremenih mjera na uklanjanju potencijalnih izvora opasnosti, odnosno otkrivanju, 

javljanju i početku gašenja požara u samom njegovu nastanku, uspostavljaju se izviđačko preventivne patrole, i 

to:  

A/ ŠUMA NA PODRUČJU TUČEPSKIH ZASELAKA 
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Uspostavlja se stalna patrola Hrvatskih šuma d.o.o. - Šumarije Makarska od 1. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 

08:00 do 21:00 sati. 

Izvršitelj : Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Makarska 

Ad. 11. U slučaju nastanka većih požara, kad je nužno angažirati teške građevinske strojeve, izvršit će se 

angažiranje tvrtki i obrta s područja Općine Tučepi koji posjeduju takve strojeve i koji se trenutno nalaze na 

području Općine Tučepi, a to su:  

- SEKON d.o.o. – Tučepi 
- Obrt „Josko „ – Makarska 
- Obrt „Sinjal“ - Tučepi 

 

Angažiranje strojeva izvršit će se na zahtjev zapovjednika požarišta, preko osobe koju ovlasti Općinski načelnik 

Općine Tučepi. 

IV. POSEBNE MJERE 

12. Izvršiti pregled stanja na hidrantskoj mreži regionalnog vodovoda na području Općine Tučepi i mjesnim 

hidrantskim mrežama te otkloniti moguće nedostatke, a o stanju izvijestiti Općinskog načelnika.  

Izvršitelj : Vodovod d.o.o. – Makarska 

13. Sve protupožarne putove na području Općine Tučepi dovesti u stanje prohodnosti (po mogućnosti 

provoznosti) te spriječiti eventualno zatrpavanje istih otpadnim materijalom. 

Izvršitelj : JUO Općine Tučepi  i Hrvatske šume – Šumarija Makarska 

14. U danima vrlo velike opasnosti od nastanka šumskih požara te vjetra kojem brzina prelazi 10,7 m/s, u kojim 

uvjetima dolazi do brzog širenja i nastajanja požara, obvezno se provode pojačane mjere zaštite od strane 

pojedinih nositelja obveze iz ovog Plana, i to: 

- DVD Tučepi pojačava mjere zaštite od požara uvođenjem dodatnih snaga, 
- Hrvatske šume – Šumarija Makarska - pojačani nadzor u motrilačkoj i izviđačkoj službi, 
- Vodovod d.o.o. – Makarska uvodi dežurnu ekipu za opsluživanje hidranta na regionalnom vodovodu, 
- HEP – Pogon Makarska vrši pojačano dežurstvo za slučaj angažiranja na terenu. 

 

V. UPOTREBA SNAGA I MTS 

15. Osnovne snage za gašenje požara na području općine čini DVD – Tučepi, a dodatne snage su DVD-i s 

područja Makarskog primorja. 

Zapovjednik postrojbe procjenjuje može li se požar ugasiti raspoloživim snagama te, ako procijeni da to nije u 

mogućnosti, poziva vatrogasna društva s područja Makarskog primorja. Ukoliko su i te snage nedostatne, traži 

preko područnog zapovjednika da mu pošalje pomoć u ljudstvu i tehnici od ostalih postrojbi prema Planu 

Splitsko – Dalmatinske županije i o tome izvješćuje Općinskog načelnika Općine Tučepi. 

Ako požar poprimi razmjere elementarne nepogode, koju proglašava Župan Splitsko – Dalmatinske županije na 

prijedlog Općinskog načelnika Općine Tučepi, a temeljem prosudbe zapovjedništva požarišta, u gašenju se 

angažiraju i građani. 

Svim aktivnostima na zaštiti i spašavanju rukovodi vatrogasni zapovjednik temeljem Zakona o vatrogastvu i 
Plana upotrebe snaga. 
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Kompletnu logističku potporu (prijevoz ljudstva, prehranu, zdravstveno zbrinjavanje, gorivo i mazivo) snagama 

za gašenje požara osigurava Općina Tučepi. 

VI. FINACIRANJE 

16. Financiranje provođenja mjera zaštite i gašenje od šumskih požara redovitim vatrogasnim snagama 

osigurava se iz proračuna Općine Tučepi. 

17. Preventivno dežurstvo iz točke 8. ovog Plana po utvrđenom rasporedu osigurava se iz proračuna Općine 

Tučepi. 

18. Pokriće troškova nastalih pri gašenju šumskih požara koji su poprimili veće razmjere, odnosno razmjere 

elementarne nepogode, osigurava nositelj zaštite od požara u skladu sa Zakonom o elementarnim 

nepogodama, Zakonom o vatrogastvu i drugim propisima. 

19. U slučaju angažiranja snaga s područja Županije i šire, sredstva za pokriće troškova osigurat će se iz 

proračuna Općine Tučepi. 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

20. U slučaju da šumski požar poprimi razmjere elementarne nepogode, Općinski načelnik  Općine Tučepi 

zapovjedit će poduzimanje i drugih neophodnih mjera koje nisu utvrđene ovim Planom, a po prijedlogu 

vatrogasnog zapovjednika. 

21. Svi nositelji Plana dužni su svoje obveze izvršiti do 1. lipnja i o tome obavijestiti Općinskog načelnika Općine 

Tučepi. 

22. Ovisno o hidrometeorološkim prilikama, odnosno stupnju opasnosti od šumskih požara, pojedine odredbe 

ovog Plana mogu se mijenjati, o čemu će odlučiti Općinski načelnik na prijedlog zapovjednika DVD-a Tučepi. 

23. Sastavni dio ovog Plana je Plan zaštite šuma Šumarije Makarska. 

       

Klasa: 021-05/20-01/03 
Ur.broj: 2147/06-01-20-01 
 
Tučepi, 21. ožujak 2020. god. 
 

 

             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 

                                                                                                                     Predsjednik    

                                                                         Željko Matić v.r.  
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Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj  153/13, 20/17, 

114/18, 39/19) i članka 32. Statuta Općine  Tučepi („Glasnik Općine  Tučepi“,  br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće 

Općine  Tučepi na svojoj 18. sjednici, održanoj  21. ožujka 2020. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE T1 

(ZONE HOTELA 'JADRAN') NA ZAPADNOM DIJELU NASELJA 

i s tim povezanih 

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TUČEPI 

(Nacrt) 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone 

hotela "Jadran") na zapadnom dijelu naselja („Glasnik Općine Tučepi“, br. 01/13, 02/16 i 14/16 – dalje: UPU zone 

hotela 'Jadran') i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi („Glasnik Općine 

Tučepi“, br. 03/04, 04/05, 01/09, 5/12, 7/12 – pročišćeni tekst, 7/14 i 11/16 – dalje: PPUO Tučepi) – u daljnjem 

tekstu: Planovi. 

Članak 2. 

Odlukom o izradi Planova utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat Planova, ocjena stanja u obuhvatu 

Planova, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju 

zahtjeve za izradu Planova te drugih sudionika - korisnika prostora, koji će sudjelovati u izradi Planova, te izvori 

financiranja Planova. 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANOVA 

Članak 3. 

Pravna osnova za izradu i donošenje Planova su: 

• Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i 

• Prostorni plan uređenja Općine Tučepi  („Glasnik Općine Tučepi“, br. 3/04, 04/05, 01/09, 07/12 – 
pročišćeni tekst, 07/14 i 11/16 ). 
 

III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANOVA 

Članak 4. 

Razlog za izradu i donošenje planova je planiranje novih smještajnih kapaciteta na sjevernom dijelu obuhvata 

UPU zone hotela 'Jadran'. 
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IV. OBUHVAT PLANOVA 

Članak  5. 

Obuhvat III. Izmjena i dopuna UPU zone hotela 'Jadran' istovjetan je granicama obuhvata II. Izmjena i dopuna 

UPU zone hotela 'Jadran' („Glasnik Općine Tučepi“, br. 14/16). 

Obuhvat Izmjena i dopuna PPUO Tučepi se odnosi na navedeno područje ugostiteljsko turističke zone T1 (zone 

hotela 'Jadran') na zapadnom dijelu naselja. 

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANOVA 

Članak 6. 

Na predmetnom području izgrađen je hotel 'Jadran', koji je obnovljen i rekonstruiran 2017. godine, prilikom čega 

je uređen i okoliš. Na sjevernom dijelu obuhvata izgrađena je prometnica koja veže neizgrađeni dio zone sa 

područjem susjednih hotela 'Neptun' i 'Tamaris'. Navedenim intervencijama promijenjeno je stanje u prostoru te 

je dodatnim analizama prepoznat prostor na kojem je moguća gradnja novih smještajnih kapaciteta. Cijeli 

neizgrađeni prostor na kojem je planirana nova gradnja je u vlasništvu Općine Tučepi. 

Područje je zaštićeno kao nepokretno kulturno dobro pod nazivom: Graditeljsko - krajobrazni sklop zone hotela 

''Jadran'' (Z-5958 ), a sjeverni dio obuhvata UPU zone hotela 'Jadran' određeno je PPUO-om Tučepi kao 

potencijalno arheološko područje. 

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA IZRADU PLANOVA 

Članak 7. 

Cilj izrade je poboljšanje ukupne turističke ponude povećanjem broja smještajnih jedinica više kategorije i 

uvođenjem novih sadržaja. 

Nove smještajne kapacitete potrebno je planirati sukladno novim konzervatorskim smjernicama na način da se 

uklope u postojeći ambijent hotela 'Jadran'. Planirano je novih 220 kreveta. 

 

VII. STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU PLANA 

                                                                                          Članak 8. 

U izradi Planova koristit će se sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe 

određene posebnim propisima. 

Shodno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i 

Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 03/17), a na 

temelju Mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštiti okoliša Splitsko – 

dalmatinske županije, KLASA: 351-02/19-03/0088, URBROJ: 2181/1-10/07-19-0002, od 13. prosinca 2019. 

godine, za predmetne izmjene i dopune Planova proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš, koji je okončan donošenjem Odluke da za III. Izmjene i dopune UPU zone hotela 'Jadran' i s 

tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tučepi nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na 

okoliš („Glasnik Općine Tučepi“, br. 1/20).  
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VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

        Članak 9. 

Za potrebe izrade Planova izrađen je Idejni koncept ('Pulsar Arhitektura' d.o.o. Zagreb, 2019. godina), koji će se 

koristiti prilikom razrade planskih rješenja. 

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. 

 

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM   PROPISIMA  KOJA DAJU 

ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH  KORISNIKA PROSTORA KOJI SUDJELUJU U IZRADI  PLANA 

                                                            Članak 10. 

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koji u roku od 30 dana od dana zaprimanja 

zahtjeva, a sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju, moraju dati svoje zahtjeve (podatke, planske 

smjernice i propisane dokumente) za izradu Planova iz područja svog djelokruga, te drugih dionika koji će 

sudjelovati u izradi Plana: 

1. SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split  

2. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 

21000 Split 

3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

4. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski        odjel   za   slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 

5. “Vodovod” d.o.o. Makarska, Vrgorska 7, 21300 Makarska 

6. HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, R. Boškovića 22 , 21000 Split 

7. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT, R. Boškovića 22, 21000 Split 

8. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA Split, Pogon Makarska, Kotiška bb, 21300 Makarska 

9. HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 
21000 Split 

10. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 
Zagreb 

11. MUP - Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg 
Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 

12. MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, 

p.p. 317, 21000 Split  

13. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za turizma i pomorstvo Domovinskog rata 2, 21000 

Split 

14. MUP, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Moliških Hrvata 1, 21000 Split 

 

Ukoliko navedena tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom 

će se slučaju u izradi i donošenju Planova uzeti u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Planove prema odgovarajućem 

posebnom propisu i/ili dokumentu. 
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X. ROKOVI 

 

Članak 11. 

Rokovi za izradu Planova po fazama: 

• Dostava prethodnih zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu 
prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva 

• Izrada prijedloga Planova za javnu raspravu: 30 dana od dana zaprimanja prethodnih zahtjeva, 

• Javna rasprava: 15 za UPU zone hotela 'Jadran', odnosno 30 dana za PPUO Tučepi 

•  Rok za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi - do završetka javne rasprave 

• Izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Planova: 15 dana od isteka roka za 
davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi  

• Utvrđivanje Konačnog prijedloga Planova: 10 dana od usvajanja Nacrta konačnog prijedloga 
Planova 

• Donošenje Planova – ovisi o sjednici Općinskog Vijeća, nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja. 

.  

XI. IZVORI FINANCIRANJA  

Članak 12. 

Izradu Planova financira investitor. 

 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 

Nositelj izrade dostavlja jedan primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima, 

navedenim u članku 10. ove Odluke, s pozivom da u roku od 30 dana dostave zahtjeve - podatke, planske 

smjernice i propisane dokumente za izradu Planova. 

Članak 14. 

 

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

 

Klasa: 350-02/20-01/01 

Ur. broj: 2147/06-01-20-01 

Tučepi, 21. ožujak 2020. god. 

          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
                Predsjednik 
                Željko Matić  v.r.   
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Na temelju članka 86. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13/) Općinsko 

vijeće Općine Tučepi, na svojoj 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2020. godine, donijelo je 

 

                              O  D L  U  K  U 

                              o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna 

                          Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 

 

                      Članak 1.   

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja 

naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 („Glasnik Općine Tučepi“, br. 5/19) – u daljnjem tekstu: Odluka. 

                      Članak 2. 

U Glavi III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU-a članku 3. stavku 3. dodaju se točke 7., 8. i 9., koje glase: 

7. prenamjena dijela građevinskog područja naselja na predjelu Livada (iznad državne ceste D8) iz mješovite 

namjene (M1) u sportsku zonu (R1); 

8. izmjena članka 12. UPU-a u cilju omogućavanja gradnje vatrogasnog doma u zoni A – Novi centar, uz 

preispitivanje obveze provođenja javnog arhitektonsko – urbanističkog natječaja za cijelu zonu i 

9. izmjena prometnog rješenja na jugoistočnom dijelu naselja (predio Kamena).   

                       Članak 3. 

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

 

Klasa: 350-02/20-01/02 
Ur. broj: 2147/06-01-20-01 
Tučepi, 21. ožujak 2020. god. 
 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
            Predsjednik 
            Željko Matić v.r. 
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Na temelju članaka 86., 87. i 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 

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

svojoj 18. sjednici, održanoj 21. ožujka 2020. godine, donijelo je 

 

                   O D L U K U  

                                                                  o kratkoročnom zaduženju 

 

        Članak 1.  

Odobrava se kratkoročno zaduženje Općine Tučepi u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod kreditora OTP Banka d.d. 

u svrhu rješavanja tekućih obveza vezanih za projekte financirane iz EU fondova, a prema Indikativnoj ponudi 

banke od 12. ožujka 2020. godine sa sljedećim uvjetima: 

 

-  Način i rok vraćanja kredita dozvoljeno prekoračenje po žiro računu - mjesečno 

                                                               do 30. ožujka 2021. godine                                                                         

 

-  Redovna kamatna stopa                 1,70% fiksna godišnje 

 

-  Zatezna kamata   zakonska  

                                                                        

-  Naknada z obradu zahtjeva  0,25% jednokratno na odobreni iznos kredita 

                                                                     

         Članak 2.   

Ovlašćuje se i zadužuje Općinski načelnik za potpisivanje ugovora o kreditu iz članka 1. ove Odluke te za 

podnošenje izvješća Općinskom vijeću Općine Tučepi o namjenskom trošenju kreditnih sredstava. 

     

          Članak 3. 

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

 

Klasa: 021-05/20-01/04 
Ur.broj: 2147/06-01-20-01 
Tučepi, 21. ožujak 2020. god. 
 
                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
                         Predsjednik  
                         Željko Matić v.r. 
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( 

„Narodne novine“  br. 28/19 i 98/19 ) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“ br. 4/09 i 

1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 18. sjednici , održanoj 21. ožujka 2020. godine, donijelo je  

     O D L U K U  
        O RASPOREDU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH  
                                             VIJEĆNIKA IZ PRORAČUNA OPĆINE TUČEPI ZA 2020. GODINU 
 
 

Članak 1.  

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za  vijećnike Općinskog vijeća Općine Tučepi, iznos sredstava koji 

pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplate te način i rokovi objave izvješća o iznosu 

raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje prava na naknadu. 

Članak 2.      

U proračunu Općine Tučepi za 2020. godinu za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika  zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Tučepi osigurana su sredstva u iznosu od 45.200,00 kn, koja se raspoređuju na način 

kako je utvrđeno u članku 4. ove  Odluke. 

Članak 3. 

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Tučepi utvrđuje se jednak iznos sredstava, tako da pojedinoj političkoj 

stranci i nezavisnom vijećniku pripada iznos razmjeran broju mandata u Općinskom vijeću. 

Za 2020. godinu određuje se za svakog člana Općinskog vijeća iznos od 4.000,00 kn, uvećan za 10% ukoliko se 

radi o osobi podzatupljenog spola. 

Članak 4. 

Obzirom na broj mandata svake političke stranke i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tučepi 

raspoređuju se sredstva iz Proračuna kako slijedi: 

POLITIČKA STRANKA 

NEZAVISNI VIJEĆNIK 

      BROJ VIJEĆNIKA 

      muškog spola   

 BROJ VIJEĆNIKA  

 ženskog spola  

       UKUPNO 

          ( u kn)  

         HDZ                4             0     16.000,00 kn 

         SDP                2             2     16.800,00 kn 

         HČSP                0              1       4.400,00 kn 

  Željko Matić                1              0       4.000,00 kn 

  Marijan Šimić                1                                           0                                      4.000,00 kn 

UKUPNO                8                                           3                                    45.200,00 kn 
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Članak 5. 

Sredstva iz Proračuna Općine Tučepi za 2020. godinu, raspoređena prema članku 4. Ove Odluke, doznačuju se 

na žiro – račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima 

i to:      

POLITIČKA STRANKA/ NEZAVISNI VIJEĆNIK             IZNOS PO TROMJESJEČJU 

                         HDZ                       4.000,00 

                         SDP                       4.200,00 

                         HČSP                       1.100,00   

                    Željko Matić                       1.000,00 

                    Marijan Šimić                       1.000,00     

                   UKUPNO                     11.300,00 

 

Članak 6. 

Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Tučepi za 2020. 

godinu dostavom pisane izjave Općinskom vijeću Općine Tučepi. Dana izjava se ne može povući. 

U slučaju iz stavka 1. Ovog članka nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz Proračuna do isteka 

proračunske godine, a financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u Proračunu Općine. 

Članak 7. 

Na mrežnim stranicama Općine Tučepi, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 1. ožujka 

2021. Godine, objaviti će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Općine Tučepi. 

Članak 8. 

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

 

Klasa: 021-05/20-01/05 
Ur.broj:2147/06-01-20-01 
Tučepi, 21. ožujak 2020. godine 
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
                  Predsjednik 
                  Željko Matić v.r.   
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Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja 
(„Narodne novine“, br. 102/17 i 32/19) te članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 
1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 18. sjednici, održanoj 21. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te 

divljim životinjama 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju način držanja kućnih ljubimaca i minimalni uvjeti koje im njihovi posjednici 

moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te način postupanja s divljim životinjama nađenim izvan njihovog prirodnog staništa na području 
Općine Tučepi. 

 
Članak 2. 

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje: 
1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži, 
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te 

životinje, 
3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio 

zbog više sile, kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao, 
4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu 

ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku 
5. posjednik životinje (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao 

vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje, 
6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući 

postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište, 
7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe 

za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, 
8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju 

napuštene i izgubljene životinje i gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć, 
9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini i nemaju vlasnika niti posjednika, 
10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih 

državnih tijela. 
 
 
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca 
 

Članak 3. 
Posjednik je dužan: 

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno prema onim 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom, 

2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1. ove Odluke) i zaštitu od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje, 

3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1., 
4. pse označiti mikročipom i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu, 
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora, 
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim 

dvorišnim ili vrtnim vratima, 
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih 

i ozlijeđenih životinja, 
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te mu trajno omogućiti pristup svježoj 

pitkoj vodi, 
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9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci. 
Posjednik ne smije: 

1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu, 
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. 

Zabranjeno je: 
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje, 
2. istrčavati životinje privezane uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu, 
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 

slobodnog kretanja izvan tog prostora, 
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. 

U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a 
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da 
se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara. Posjednik je 
dužan u najkraćem mogućem roku otkloniti nedostatke i osigurati primjerene i propisane uvjete 
držanja. Rok za otklanjanje nedostataka posjedniku može propisati i komunalni redar, 

5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta 
posjednika, osim u slučaju kada se radi o lovačkim psima i radnim psima koji čuvaju neki objekt 
ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor, 

6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste. 
Posjednik psa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i 

kretanje osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju psa posjednik ne smije koristiti metode koje psu 
mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. 

Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta 
za držanje različitih životinjskih vrsta. 

Općina Tučepi putem komunalnih redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno 
provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom. 

 
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama 
 

Članak 4. 
Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih 

ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje 
onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih 
ljubimaca dužan ih je držati na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red 
stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.  

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi vani radi obavljanja 
nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti. 
 
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine 
 

Članak 5. 
Kućne ljubimce se smije izvoditi na javne površine, izuzev javnih površina iz članka 6. ove Odluke, ako su 

označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika. 
 

Članak 6. 
Zabranjeno je izvoditi kućne ljubimce na javne površine gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno 

– higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi, a posebno na: dječja igrališta, cvjetnjake, neograđene sportske terene, 
neograđena dvorišta škola i vrtića, plaže i slične površine.  

 
Članak 7. 

Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na slijedećim javnim površinama: 

- u parkovima za pse, 

- prostorima za slobodno istrčavanje pasa, 

- plažama za pse  

- te drugim prostorima gdje kretanje pasa nije zabranjeno i gdje ne postoji opasnost ugrožavanja 
sigurnosti i zdravlja ljudi, sigurnosti prometa ili oštećenja imovine ili okoliša.  



18 
 

 
Članak 8. 

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje 
vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 
 

Članak 9. 
Radi sigurnosti prometa, ljudi i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja 

zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora 
posjednika. 

 
Članak 10. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za 
čišćenje te očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti, a izmet odložiti u za to predviđene 
spremnike na javnim površinama.  

 
Članak 11. 

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom 
odlukom prijevoznika. 

 
Članak 12. 

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne odnosi se na pse osposobljene za pomoć 
osobama s invaliditetom. 

 
 
 

Postupanje s opasnim psima 
 

Članak 13. 
Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. 
Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u 

kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.  
Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.  

 
Članak 14. 

Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino vlasniku, s tim da pas mora biti s brnjicom 
i na povodcu, a u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa. 
 

Članak 15. 
Kod sumnje da se radi o opasnom psu, komunalni redar ovlašten je od posjednika psa zatražiti na uvid 

ispravu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima. 
Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja zapisnik te obavještava 

nadležnu veterinarsku inspekciju u svrhu daljnjeg postupanja. 
 
 
Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca 
 

Članak 16. 
Uzgajatelji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o 

registraciji uzgoja, koje donosi nadležno tijelo. 
 

Članak 17. 
Posjednik kućnih ljubimaca dužan je osigurati kontrolu njihova razmnožavanja pod svojim nadzorom te 

zbrinuti njihovu mladunčad. 
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Slobodnoživuće mačke 
 

Članak 18. 
Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta). 
Hranilišta se postavljaju na javnim površinama temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje javne 

površine od strane udruga za zaštitu životinja. 
Postavljanje hranilišta odobrava Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Tučepi, a uz suglasnost „Tučepi“ d.o.o. za komunalne djelatnosti. 
Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom koji donosi Općinski načelnik. 
U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana 

provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim 
tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti. 

Ako udruga za zaštitu životinja, kojoj je odobreno postavljanje hranilišta, ne održava higijenu i čistoću 
javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako ne skrbi o slobodnoživućim mačkama koje se hrane na 
tom hranilištu, komunalno redarstvo će narediti uklanjanje hranilišta na trošak udruge kojoj je odobreno njegovo 
postavljanje. 
 
 
 
III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA 
 
Postupanje s izgubljenim životinjama 
 

Članak 19. 
Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov 

nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti 
veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. 

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije podnio zahtjev za vraćanje 
životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti. 

Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove, kao i svaku štetu koju počini životinja 
od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 
 
Postupanje s napuštenim životinjama 
 

Članak 20. 
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 

sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku. 
Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Tučepi ima potpisan ugovor objavljuje se na službenim 

internetskim stranicama Općine Tučepi (www.tucepi.hr). 
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 

posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje. 
Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin posjednik te se 

životinja odmah može vratiti posjedniku, osim ako posjednik odmah ne može doći po životinju ili ako se radi o 
ozlijeđenoj životinji kojoj je potrebno osigurati veterinarsku pomoć bez odgode, a nastale troškove snosi 
posjednik životinje.  

Troškove skloništa za primljenu napuštenu životinju sa području Općine Tučepi snosi Općina Tučepi 
temeljem ugovora sklopljenog sa skloništem. 

Ako se naknadno utvrdi posjednik napuštene životinje, isti je dužan Općini Tučepi nadoknaditi sve 
troškove skloništa, kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 
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IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NAĐENIM IZVAN NJIHOVOG  
      PRIRODNOG STANIŠTA 
 
Divljač i zaštićene divlje vrste 
 

Članak 21. 
S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se 

po zasebnom Programu zaštite divljači izvan lovišta, kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, 
veterinarstvu i lovstvu. 
 
 
V. NADZOR 
 
Ovlasti komunalnog redara 
 

Članak 22. 
Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar.  
Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno ovoj Odluci te prema 

prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 
U svom postupanju, komunalni redar ovlašten je, sukladno posebnim propisima, zatražiti pomoć policije 

ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora. 
 

Članak 23. 
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti komunalni redar ovlašten je: 

  1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih  
      osoba nazočnih nadzoru, 
  2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci, 
  3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba, 
  4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju, 
  5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način, 
  6. očitati mikročip, 
  7. podnositi kaznenu prijavu, 
  8. predložiti pokretanje prekršajnog postupka izdavanjem obveznog prekršajnog    
      naloga za prekršaje propisane ovom Odlukom, 
  9. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaje propisane  
      ovom Odlukom, 
10. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanje uočenih   
      nedostataka, odnosno naložiti promjenu uvjeta u skladu s ovom Odlukom, 
11. obavljati i druge radnje u skladu sa svrhom nadzora. 

O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar 
sastavlja zapisnik i donosi rješenje. 

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenih ovom Odlukom komunalni redar može, 
kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije 
dostaviti pisano rješenje. 
 

Članak 24. 
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja. 
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo Splitsko -dalmatinske 

županije nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva. 
 

Članak 25. 
Komunalni redar dužan je obavijestiti veterinarskog inspektora kada u provedbi nadzora utvrdi: 

1. da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da trpi bol, patnju ili veliki 
strah, da je ozlijeđen ili da bi nastavak njegova života u istim uvjetima bio povezan s 
neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom, te ako posjednik svog kućnog ljubimca drži u 
neprimjerenim uvjetima, 
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2. da je kućni ljubimac opasan za okolinu. 
Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja, za 

koje nije nadležan, obvezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora. 
U svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene 

životinje, pronalazak vlasnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom 
životinjom, komunalni redar odmah obavještava sklonište. 

 
 

VI. NOVČANE KAZNE 
 

Članak 26. 
Sredstva naplaćena od novčanih kazni za prekršaje propisane ovom Odlukom prihod su Općine Tučepi i 

koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 
 

Članak 27. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao 

posjednik ako: 
1. ne osigura kućnom ljubimcu držanje u skladu s njegovim potrebama, a minimalno s onim 

predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (čl. 3. st. 1. toč. 1. ove Odluke), 
2. psu ne osigura prostor koji odgovara njegovoj veličini (Prilog 1.) i ne zaštiti ga od vremenskih 

neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl. 3. st. 1. toč. 2. ove Odluke), 
3. psu ne osigura pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. (čl. 3. st. 1. toč. 3. ove 

Odluke), 
4. ne onemogući bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl. 3. st. 1. toč. 5. ove 

Odluke), 
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ako nema ispravno zvono na ulaznim 

dvorišnim ili vrtnim vratima (čl. 3. st. 1. toč. 6. ove Odluke), 
6. ne osigura kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te mu trajno ne omogući pristup svježoj 

pitkoj vodi (čl. 3. st. 1. toč. 8. ove Odluke), 
7. redovito ne održava čistim prostor u kojem boravi njegov kućni ljubimac (čl. 3. st. 1. toč. 9. ove 

Odluke), 
8. postupi protivno odredbi članka 3. stavka 3. točaka 4. i 5. ove Odluke, 
9. drži kućnog ljubimaca na način da ometa mir sustanara ili na drugi način krši   dogovoreni kućni red 

stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (čl. 4. st. 1. ove Odluke), 
10. predstavniku stanara u stambenoj zgradi ne prijavi broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbi, u roku 

10 dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke, kao i svaku promjenu stanja broja pasa ili mačaka 
(čl. 4. st. 2. ove Odluke). 

 
Članak 28. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 27. stavka 1. 
ove Odluke odgovorna osoba u pravnoj osobi. 
 

Članak 29. 
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako: 

1. počini prekršaj iz članka 27. stavka 1. ove Odluke, 
2. psa kojeg drži u stanu ili kući bez okućnice ne izvodi svakodnevno vani radi obavljanja nužde i 

zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (čl. 4. st. 3. ove Odluke), 
3. izvodi kućne ljubimce na javne površine na kojima je to izričito zabranjeno, a osobito na: dječja 

igrališta, cvjetnjake, neograđene sportske terene, neograđena dvorišta škola i vrtića, plaže i slične 
površine te na druga mjesta gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti 
i zdravlja ljudi (čl. 6. ove Odluke), 

4. pušta kućnog ljubimca da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora 
(čl. 9. ove Odluke), 

5. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu 
površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti i ne odloži izmet u za to postavljene spremnike na 
javnim površinama (čl. 10. ove Odluke). 
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 30. 

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o 
uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/16).  
 

Članak 31. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka 

kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama („Glasnik Općine Tučepi“, br. 
4/16).  

 
Članak 32. 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog 1. 

 

Članak 33. 

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

 

 

Klasa: 021-05/20-01/06 
Ur.broj: 2147/06-01-20-01 
Tučepi, 21. ožujak 2020. god.    
 
     

     OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TUČEPI 
          Predsjednik 
          Željko Matić v.r. 

 

 
 
PRILOG 1. 

 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse 

 

MASA 

PASA 

MINIMALNA POVRŠINA 

(m²) 

MINIMALNA VISINA 

(natkriveni, m) 

MINIMALNA ŠIRINA 

(m) 

do 24 kg 6,0 1,8 2,0 

25-28 kg 7,0 1,8 2,0 

29-32 kg 8,0 1,8 2,0 

od 32 kg i 

više 
8,5 1,8 2,0 

 

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa 

 

Broj pasa u 

prostoru 

Min. površina - psi težine 

do 16 kg 

Min. površina - psi težine od 17 

do 28 kg 

Min. površina - psi teži od 

28 kg 

2 7,5 10 13 

3 10,0 13 17 

4 12,0 15 20 
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5 14,0 18 24 

6 16,0 20 27 

7 17,5 22 29 

8 19,5 24 32 

9 21 26 35 

10 23 28 37 

 

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane 

uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase. 

 

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm 

 

Veličina psa - visina pleća u cm          Veličina kućice 

do 55 cm          100 x 60 x 55 

od 56 do 65 cm          150 x 100 x 70 

od 65 cm i više          170-180 x 120 x 85 
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Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 

110/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. 

Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 18. 

sjednici, održanoj 21. ožujka 2020. 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 - puta na nekretnini označenoj kao dio katastarske čest. zem. 7055 k.o 

Tučepi (kroz Podpeć), u površini od 45 m2, što je obojano ljubičastom bojom i označeno brojevima 32-31-35-36-

37-38-32 na geodetskoj skici (Prijedlog formiranja), izrađenoj od ARH 7 d.o.o. iz Splita, a koji geodetska skica 

čini sastavni dio ove Odluke. 

                       Članak 2. 

Na nekretnini iz članka 1. ove Odluke svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi prestaje stoga što se 

predmetna nekretnina ne koristi kao put, već se u naravi radi o građevinskom zemljištu na dijelu kojeg je 

izgrađen pomoćni objekt uz čest. zgr. 547 k.o. Tučepi (zaselak Marasi), a dio predstavlja okućnicu (dvorište) 

predmetne zgrade. 

                        Članak 3. 

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

 

Klasa: 021-05/20-01/07 

Ur.broj: 2147/06-01-20-01 

Tučepi, 21. ožujak 2020. god. 

 

  

                                                              OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 

            Predsjednik 

            Željko Matić v.r. 

 

 

 

 

 


