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Na temelju članka 23. stavak 1. 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, 178/01, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine 
Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi, na svojoj 11. sjednici održanoj 11. studenog 
2014. godine, donijelo je 
 

                        O D L U K U 
            o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Tučepi 
 
                  Članak 1. 

Članak 2. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/02) mijenja se i 
glasi: 

„U Općini Tučepi utvrđuju se zone za plaćanje komunalne naknade kako slijedi: 

I. zona           Zone „A“ i „B“  
           Granice zone „A“ - šetnicom od zapadnog ruba parka uz hotel „Kašelet“ do jugoistočnog  
                      ruba turističkog naselja „Afrodita“; od jugoistočnog ruba turističkog naselja „Afrodita“  
                      prema sjeveroistoku do Jadranske turističke ceste (magistrale); dalje magistralom prema  
                      zapadu do kolno-pješačkog prolaza iznad hotela „Flora“ te spomenutim prolazom do  
                      spoja s ulicom Dračevice i dalje južno od kuće Delić; jugozapadnom i sjeverozapadnom 
                      granicom parcele kuće Delić do ulice Dračevice (iznad hotela „Alga“) te dalje zapadno  
                      spomenutom ulicom do istočnog ruba parcele kuće Čović; jugoistočnom, jugozapadnom i  
                      sjeverozapadnom granicom parcele kuće Čović do ulice Dračevice te istom ulicom 
                      zapadno do raskrižja iznad skladišta hotela „Alga“; od skladišta hotela „Alga“ prema jugu 
                      do spoja sa obalnom šetnicom uz zapadni rub parka hotela „Kaštelet“.  

         Granice zone „B“ – Obalnom šetnicom od granice Općine Tučepi i Grada Makarske do 
                      jugoistočnog ruba nogometnog igrališta; od jugoistočnog do sjeveroistočnog ruba 
                      nogometnog igrališta; od sjeveroistočnog ruba nogometnog igrališta prema zapadu do  
                      sjeveroistočnog ruba parcele kuće Mijačika; jugoistočnim, jugozapadnim i  
                      sjeverozapadnim rubom parcele kuće Mijačika te dalje sjeverno do spoja s ulicom Slatina 
                      (iznad hotela „Neptun“); ulicom Slatina prema zapadu do granice sa Gradom Makarska te 
                      dalje spomenutom granicom do morske obale (obalne šetnice). 

II. zona         Područje naselja Tučepi južno od Jadranske turističke ceste (magistrale) izvan zona 
                      „A“ i „B“ 

III. zona        područje naselja Tučepi sjeverno od Jadranske turističke ceste (magistrale) 

IV. zona        područje tučepskih zaselaka “ 

Grafički prikaz s označenim zonama „A“ i „B“ čini sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave. 
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                  Članak 2.  

Članak 3. mijenja se i glasi: 

„Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) kako slijedi: 

- za I. zonu koeficijent    1,00 
- za II. zonu koeficijent    0,60  
- za III. zonu koeficijent    0,35 
- za IV. zonu koeficijent      0,10“ 

             Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2015. godine.  
 

Klasa: 021-05/14-01/39 
Ur. broj: 2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11. studeni 2014. godine  
                                                   
    
            Predsjednik 
            Marko Ševelj v.r.     
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Na temelju članka 25. stavak 1. 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, 178/01, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine 
Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi, na svojoj 11. sjednici održanoj  11. studenog 
2014. godine, donijelo je 

 

                          O D L U K U 
                                               vrijednosti boda u Općini Tučepi 
 
                      Članak 1. 

Vrijednost boda (B), koja je osnova za obračun visine komunalne naknade u Općini Tučepi, iznosi 0,20 
kn/m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Tučepi. 

           Članak 2. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o vrijednosti boda u Općini Tučepi 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/02).  

                      Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Tučepi“, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2015. godine. 

 
Klasa: 021-05/14-01/40 
Ur. broj: 2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11.studeni 2014. godine 
 
                                                      Predsjednik 
                                                                                                                     Marko Ševelj  v.r.                                                                                  
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Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 25/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) te članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine 
Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi, na svojoj 11. sjednici održanoj 11. studeni 
2014. godine, donijelo je 

 

             O D L U K U 
                 o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  

 
     Članak 1. 

Članak 7. Odluke o komunalnom doprinosu („Glasnik Općine Tučepi“, br. 6/11 i 9/12) briše se. 

Dosadašnji članci 8., 9., 10., ... 20. postaju članci 7., 8., 9., ... 19.   

Članak 2. 

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

Klasa: 021-05/14-01/41 
Ur. broj: 2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11. studeni 2014. god. 
            Predsjednik   
                             Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 35. 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 i 19/13), članka 21. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) i članka 32. Statuta Općine 
Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 11. sjednici, 
održanoj 11. studenog 2014. godine, donijelo je   

                 O D L U K U 
            o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tučepi 
                               za razdoblje 2014. – 2020. godine  
 
       Članak 1. 

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Tučepi za razdoblje od 2014. – 2020. godine (u 
daljnjem tekstu: Plan).  

       Članak 2. 

Plan je izradila tvrtka „Zeleni servis“ d.o.o. iz Splita, Templarska 23, registrirana za obavljanje stručnih 
poslova zaštite okoliša.  

Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-
dalmatinske županije dao je 10. studenog 2014. godine prethodnu suglasnost na prijedlog Plana, 
Klasa: 351-02/14-01/93, Ur. broj: 2181/1-10-14-1. 

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom: „PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TUČEPI 
ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE“.   

       Članak 3. 

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Plan će se objaviti na službenim internet stranicama Općine 
Tučepi: www.tucepi.hr. 

       Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Plan gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 
razdoblje 2010. – 2018. godine. 

       Članak 5. 

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

 
Klasa: 021-05/14-01/46 
Ur.broj: 2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11. studenog 2014. god. 

                    Predsjednik 
    Marko Ševelj v.r. 
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Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br. 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 
1/13) Općinsko vijeće općine Tučepi na svojoj 11. sjednici, održanoj 11. studenog 2014. godine, 
donijelo je 

                                ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
                                                 NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI 
 

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10) određeno je da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, 
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje u 
cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja. 

 Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja snaga zaštite i spašavanja u 
reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga 
zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica 
katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih 
zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svome 
području. 

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u prethodnom 
razdoblju. 

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Odlukom o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Tučepi, koju je Općinsko 
vijeće Općine Tučepi donijelo na sjednici održanoj 1. listopada 2013. godine, a temeljem članka 9. 
Zakona o zaštiti i spašavanju, članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za 
zaštitu i spašavanje («Narodne novine» br. 40/08 i 44/08) te članka 32. Statuta Općine Tučepi 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 

1. Vjekoslav Šimić, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
2. Pero Šimić, za zamjenika načelnika Stožera, 
3. Milan Šimić, predstavnik PP Makarska, za člana Stožera, 
4. Goran Bušelić, zapovjednik DVD Tučepi, za člana Stožera, 
5. Marijo Šarić, dr. med., za člana Stožera, 
6. Sanja Lulić, predstavnik PUZS Split, za člana Stožera 
7. Nikša Visković, direktor „Tučepi“ d.o.o. za kom. djel., za člana Stožera 
8. Stipe Bušelić, član HGSS-a, stanica Makarska 
9. Ante Lalić, komunalni redar Općine Tučepi, za člana Stožera 

 

Na temelju članka 10. stavak 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja Općinski načelnik donio je 16. listopada 2013. godine Plan pozivanja Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Tučepi (klasa: 022-05/13-01/281, ur.broj: 2147/06-02-13-01).   
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1. Općina Tučepi ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i na temelju nje izrađeni Plan 
zaštite od požara, a koje je svojim Zaključkom usvojilo Općinsko vijeće Općine Tučepi na 
sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine („Glasnik Općine Tučepi“, br. 3/13). 

 

1.2. DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I 

CIVILNE ZAŠTITE 

 Na sjednici održanoj 6. rujna 2011. godine Općinsko vijeće Općine Tučepi usvojilo je Odluku o 
donošenju Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća na području Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 5/11), a na sjednici održanoj 
18. prosinca 2012. godine usvojilo je i Plan zaštite i spašavanja, sastavni dio kojeg je Plan civilne 
zaštite („Glasnik Općine Tučepi“, br. 9/12). 

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, članka 3. i 8. Pravilnika o ustrojstvu, 
popuni i opremanju postrojbi Civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje, članka 46. Statuta Općine 
Tučepi, a u skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tučepi (Službeni glasnik, br. 5/11) Općinski načelnik 
Općine Tučepi donio je Odluko o osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Tučepi te 
Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite. Povjerenici civilne zaštite po 
dijelovima naselja Tučepi su: Mario Bušelić (zaseoci), Ivica Brigić (Blato), Kleme Čobrnić (Kraj) i 
Dušan Šimić (Kamena). Zamjenici povjerenika su: Marin Šestić (zaseoci), Vladimir Šarić (Blato), Marin 
Kovačević (Kraj) i Marijan Šimić (Kamena). 

Postrojba opće namjene civilne zaštite Općine Tučepi broji 10 pripadnika, veličine je jedne 
skupine koju čine 3 ekipe, a sačinjavaju je: 

1) Tonči Čović, zapovjednik postrojbe 

1. Ekipa 

2) Ivo Pašalić, zamjenik zapovjednika 

3) Marin Mijačika 

4) Goran Čović 

 

2. Ekipa 

5) Dragan Delić 

6) Vlatko Kireta 

7) Frane Mravičić 

 

3. Ekipa 

  8) Jure Pašalić 

  9) Željko Marijančević 

10) Marin Tomaš    
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Planskim dokumentima utvrđene su obveze pravnih osoba i udruga građana kojima zaštita i 
spašavanje nije osnovna djelatnost te su iste, sukladno njihovim mogućnostima, uključene u dodatne 
operativne snage zaštite i spašavanja na području općine Tučepi. 

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, a u skladu s Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katstrofa i velikh nesreća na području Općine 
Tučepi, Općinski načelnik donio je 27. prosinca 2012. godine Odluku o određivanju operativnih snaga i 
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Tučepi (klasa: 022-05/12-01/324, ur.broj: 
2147/06-02-12-01), a kojom odlukom su određene slijedeće operativne snage za sudjelovanje u 
akcijama zaštite i spašavanja na području Općine Tučepi: Stožer zaštite i spašavanja, postrojba civilne 
zaštite opće namjene, povjerenici civilne zaštite, DVD Tučepi i HGSS – stanica Makarska. Pravne 
osobe, kao nositelji posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju,su: Građevinski obrt „Josko“, Građevinski 
obrt „Čobrnić“, „Sekon“ d.o.o. Tučepi, Turističko-ribarski obrt „Čović“, Ribarski obrt „Morski pas“, Taksi 
obrt „Maras“, Taksi obrt „Luka“, „Hoteli Tučepi“ d.d., Ambulanta opće prakse dr. Marijo Šarić – 
Makarska, „Tučepi“ d.o.o. za komunalne djelatnosti, „Vodovod“ d.o.o. Makarska, HNK „Jadran“ – 
Tučepi i Udruga „Tučepski dragovoljac“:  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Tučepi podnijelo je na uvid Općinskom vijeću Izvješće o radu 
za 2013. godinu.  
 

DVD Tučepi dužno je izvršiti kontrolu ispravnosti hidrantske mreže na području Općine 
Tučepi,  

- DVD Tučepi dužno je izvršiti kontrolu prohodnosti protupožarnih putova na području 
općine i predložiti mjere održavanja ovih putova, 

- DVD Tučepi dužno je izvršiti potrebnu obuku vatrogasne postrojbe i organizirati 
zajedničku vježbu s vatrogasnim društvima Makarskog primorja, 

- DVD Tučepi je dostavilo program rada i financijski plan za 2014. godinu. 
 

U 2014. godini DVD Tučepi sudjelovao je u akcijama gašenja požara, opskrbljivao je zaseoke vodom 
za sušnih razdoblja tijekom ljeta (uglavnom Šimići, Mravičići i Ševelji), osiguravao je kontrolirano 
spaljivanje granja na privremenom odlagalištu iznad hotela „Jadran“, vršio je odštopavanje kanala 
oborinske odvodnje te ispumpavanje vode iz plovila i stambenih objekata, ali i mnoge druge aktivnosti 
koji su direktno ili indirektno vezane za sustav zaštite i spašavanja. 

 Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje sa područja Općine Tučepi su: 

- Hrvatski crveni križ, Gradski odbor Makarska 
- Hrvatski nogometni klub „Jadran“ – Tučepi 
- Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata „Tučepski dragovoljac“ 
- Lovačko društvo „Biokovo“ – Makarska 
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ 
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014. god. 

 

Redni broj Opis pozicije Realizirano u 2013. 
god. (kuna) 

Planirano u 

2014.god. (kuna) 

1. Civilna zaštita  

            0,00 

 

       10.000,00  

2. VATROGASTVO 

Dobrovoljno vatrogasno 
društvo 

 

 

 

       413.620,24 

 

 

       350.000,00 

3. UDRUGE GRAĐANA 

Gorska služba spašavanja 

Lovci 

Crveni križ 

 

        5.000,00    

        2.000,00 

      35.485,57 

      

        25.000,00 

         2.000,00 

       36.175,00 

 

Klasa:021-05/14-01/42  
Ur.broj: 2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11. studeni 2014.                               
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, br. 
174/04,79/07, 38/09 i 127/10),na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Tučepi na 
svojoj 11. sjednici, održanoj 11. studenog 2014. godine donijelo je 

   SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I  
   SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE TUČEPI U 2015. god. 

 

               Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnjama i mogućim posljedicama nesreća, većih nesreća i 
katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Tučepi, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara 
te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (zapovjedništva, 
civilne zaštite i vatrogasne postrojbe, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službi i 
pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice 
za organizaciju razvoja sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini sa aktivnostima i subjektima. 

Smjernice se odnose na slijedeće subjekte: 

1. CIVILNA ZAŠTITA: Stožer zaštite i spašavanja, Postrojba Civilne zaštite opće namjene         

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tučepi, temeljem članka 9. 
Zakona o zaštiti ispašavanju i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za 
zaštitu i spašavanje («Narodne novine» br.40/08. i 44/08.) te članka 32. Statuta Općine Tučepi 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13), u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su: 

1. Vjekoslav Šimić, zamjenik načelnika, za načelnika Stožera, 
2. Pero Šimić, za zamjenika načelnika Stožera, 
3. Milan Šimić, predstavnik PP Makarska, za člana Stožera, 
4. Goran Bušelić, zapovjednik DVD Tučepi, za člana Stožera, 
5. Marijo Šarić, dr. med., za člana Stožera 
6. Sanja Lulić, predstavnik PUZS Split, za člana Stožera 
7. Nikša Visković, direktor „Tučepi“ d.o.o. za kom. dj., za člana Stožera 
8. Stipe Bušelić, član HGSS-a, stanica Makarska, za člana Stožera 
9. Ante Lalić, kom. redar Općine Tučepi, za člana Stožera 

 

Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja 

       Temeljem članka 28.i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju Općinsko vijeće Općine Tučepi donijelo je 
Procjenu ugroženosti te usvojilo Plan zaštite i spašavanja. Općinski načelnik donio je Odluku o 
osnivanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene i uputio je nadležnom tijelu zahtjev za popunu i 
raspoređivanje pripadnika nevedene postrojbe te je slijedom navedenog izvršena popuna postrojbe 
civilne zaštite, a ujedno i poništen raspored dosadašnjim vojnim obveznicima raspoređenim na 
dužnost služenja u civilnoj zaštiti. Isto tako, Općinski načelnik imenovao je povjerenike i zamjenike 
povjerenika civilne zaštite po djelovima naselja Tučepi (zaseoci, Blato, Kraj i Kamena) te donio Plan 
pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Tučepi, kao sastavni dio Plana zaštite i spašavanja. 

 •  Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
     RH u 2015. godini 
 

-         Raditi po izrađenim dokumentima zaštite od požara / Procjena ugroženosti i Plan 
zaštite    od požara Općine Tučepi 
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- Edukacija stanovništva na području zaštite i spašavanja  
- edukacija stanovništva, a posebno učenika i djece u odgojno-obrazovnim 

ustanovama, iz područja zaštite i spašavanja, u odnosu na opasnosti, 
prepoznavanje istih i način reagiranja te upotreba broja 112 za hitne situacije, 

- obilježavanje datuma od značenja za zaštitu i spašavanje, 
- upoznavanje stanovništva i pravnih osoba sa novim znakovima za uzbunjivanje. 

 

Navedene zadaće izvršiti u suradnji sa PUZS Split. 

•   Zaštita okoliša 

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne 
raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao 
osnovni uvjet zdravog življenja i temelj održivog razvoja. U tom smislu posebno treba: 

- Poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje javnosti u zaštiti okoliša i održivom 
razvoju i utjecati na razvijanje svijesti u zaštiti okoliša u cjelini, 

- Pratiti i evindetirati podatke o stanju okoliša, 
- Izvršiti pripreme o usklađivanju i izradu dokumenata sukladno novim  

pravilnicima. 

•   Suradnja na polju zaštite i spašavanja  

Uspostaviti i unaprijediti suradnju sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja, tijelima državne 
uprave, tijelima Splitsko-dalmatinske županije, a posebno sa PUZS Split radi zajedničkog djelovanja, 
pružnja međusobne pomoći s težištem na uspostavi partnerskih odnosa, koji moraju omogućiti 
zajedničko i koordinirano djelovanje u izvršavanju svakodnevnih zadaća, ali i u izvanrednim 
situacijama. 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

Nakon osnivanja postrojbe civilne zaštite opće namjene treba izvršiti materijalno-tehničko opremanje 
postrojbe u okviru sredstava predviđenih proračunom Općine Tučepi za 2015. godinu.   

2. VATROGASTVO 

•   Iskazati potrebe razvoja vatrogastva u dijelu materijalnog razvoja, organizacije  
    djelovanja, osposobljavanja članstva i drugih planiranih aktivnosti u suradnji sa  
    službama Vatrogasne zajednice. Za navedeno potrebno je: 
                  a)    Izgraditi novi Vatrogasni dom na lokaciji predviđenoj PPU Općine Tučepi, 
                  b)    Izvršiti potrebnu obuku postrojbe DVD-a, 
                  c)    Organizirati zajedničku vježbu sa vatrogasnim društvima Makarskog             
                         primorja, 
                  d)    Iskazati potrebe za nabavom specijalističke opreme za tehničke  
intervencije. 
 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

•     Od lovačkih udruga od značaja za ZiS zatražiti razvojne programe i projekte  
       koje se odnose na materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u jedinstvenom  
       sustavu ZiS-a.  
 

•      Donijeti odluku o sufinanciranju djelatnosti udruga  u dijelu koji je namijenjen jačanju sposobnosti 
sustava ZiS-a na području općine Tučepi 
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 3.1.  Hrvatski crveni križ, Gradski odbor Makarska    
 a)  Prema vlastitom planu izvršiti potrebne pripreme za akcije dobrovoljnog  
      darivanja krvi kroz 2015. godinu. 
3.2.  Komunalno redarstvo Općine Tučepi 
a)  Uz pomoć «Tučepi» d.o.o. za komunalne djelatnosti izvršiti saniranje ilegalnih deponija 
komunalnog otpada te postaviti table upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na tim 
mjestima, 
b)  Osigurati prohodnost protupožarnih putova primjenom Odluke o komunalnom redu.   
 

 4. VETERINARSKA STANICA MAKARSKA 

 Organizirati uklanjanje pasa lutalica. 

 5.  UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE    

 5.1.   ŠPORTSKA DRUŠTVA: 

HNK „Jadran“ Tučepi, ŠRD „Oštrulj“ Tučepi 

 a)   Izvršiti čišćenje podmorja. 

 5.1.   LD «Biokovo» Makarska 

 a)  Prema vlastitom planu aktivnosti za 2015. godinu izvršiti akciju čišćenja 
      zapuštenih i zaraslih putova u svrhu lakše prohodnosti i veće preglednosti. 
 

6.   TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TUČEPI 

 a) Izvršiti označavanje staza i putova do tučepskih zaselaka u Podbiokovlju, 
 b) Organizirati rad spasilačke službe za spašavanje na moru tijekom ljetne turistčke sezone. 

7. PARK PRIRODE BIOKOVO 

 Javna ustanova «Park prirode Biokovo» u okviru svojih aktivnosti vodit će brigu o turistima na 
Biokovu. 

 Za sve planiranje aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Tučepi u proračunu za 2015. godinu planirana su financijska sredstva 
sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama. 

Napomena: Na zapovjedne i operativne dužnosti u postrojbama civilne zaštite specijalističke namjene 
raspoređivat će se osobe odgovarajućih stručnih znanja i zanimanja u pravilu iz redova članova 
udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se zaštitom i spašavanjem bave kao osnovnom 
djelatnosti ( Crveni križ,HGSS, vatrogasna zajednica, i sl.) 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U  

    OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

U ovu skupinu spadaju: Javno zdravstvo, veterinarska služba te pravne osobe  koje se bave 
građevinskom, prijevozničkom i drugim djelatnostima od interesa za ZiS. 
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- HGSS – prema planu rada Hrvatske gorske službe spašavanja za 2015. godinu, u 
okviru proračunskih mogućnosti izvršiti sufinanciranje rada HGSS-a.  

 

•    od pravnih osoba zatražiti podatke isključivo o programima čija bi realizacija doprinijela 
      materijalno-tehničkom jačanju jedinstvenog sustava ZiS na području nadležnosti općine,  
•    utvrditi način dogradnje i financiranje njihovih sposobnosti koje se utvrde posebno 
     značajnim za sustav ZiS na području nadležnosti općine, 
•   tražiti stručnu procjenu o ugroženosti područja općine Tučepi iz područja njihovih 
     djelatnosti. 
 

Klasa:021-05/14-01/43 
Ur.broj:2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11. studeni 2014. god.   
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“, br. 54/88) i članka 32. 
Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi, na 
svojoj 11. sjednici održanoj 11. studenog 2014. godine, donijelo je  

 
             O  D  L  U  K  U 
                                      o imenovanju ulice u Općini Tučepi     
 
     Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se ime ulice u Općini Tučepi, i to: 

- Ulica Kraj 

Ulica Kraj proteže se: 
- od Jadranske turističke ceste (magistrale) iznad hotela „Villa Marija“, zapadno od hotela 
   „Laurentum“, lučicom uz more, zapadno od Uljarskog dvora te od raskrižja iznad Uljarskog 
   dvora do magistrale (iznad kuće Ševelj),       
- od hotela „Laurentum“ (sjeverno) do raskrižja iznad Uljarskog dvora, 
- od hotela „Laurentum“ (južno) do spoja na ulicu Kamena (kod restorana „Barba“), 
- od raskrižja iznad Uljarskog dvora do magistrale (iznad kuće Šumelj), 
- od igrališta dječjeg vrtića (zapadno) do magistrale (kod pekare „Jadran“), 
- od samoposluge „Studenac“ do kuća Ševelj/Šimić, 
- od kolno-pješačke površine uz more (kod restorana „Barba“) do magistrale, 

a sve prema grafičkom prikazu u prilogu.   

Članak 2. 

Grafički prikaz iz članka 1. ove Odluke, na kojem je crvenom bojom označena ulica Kraj, sastavni je 
dio ove Odluke i nije predmet objave. 

     Članak 3. 

Ulica iz članka 1. ove Odluke označit će se pločama s njenim imenom, koje se postavljaju u skladu s 
posebnim propisima.    

Svaka zgrada, odnosno kuća mora biti obilježena brojem u skladu s posebnim propisima. 

     Članak 4. 

Način podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja ploča s imenom ulice, kao i pločica sa 
brojevima, vršit će se u skladu s Odlukom o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, 
pločica s brojevima zgrada i načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 7/10). 
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     Članak 5. 

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

 

Klasa: 021-05/14-01/48 
Ur.broj: 2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11. studeni  2014. god.  
 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
                                                                                                                     Predsjednik 
             Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 („Glasnik Općine Tučepi“, br. 03/13 i 05/13) i članka 32. 
Statuta općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Tučepi, na 
svojoj 11. sjednici, održanoj 11. studenog 2014. godine, donijelo je 
 

ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  NASELJA TUČEPI 
SJEVERNO I JUŽNO OD D8  

Članak 1.  
Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 08/12), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune UPU-a.  
 

Članak 2.  
Izmjene i dopune UPU-a sastoje se od: 

KNJIGA 1 

A Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom „Urbanistički plan uređenja naselja Tučepi sjeverno i 
južno od D8 – izmjene i dopune“ 

  I Odredbe za provođenje 

B Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu: 
 

0.  Predmet izmjena i dopuna    1:2000 

1. Korištenje i namjena površina    1:500 

2.a Prometna i ulična mreža    1:500 

2.b. Elektroenergetska mreža    1:500 

3.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  1:500 

4. Način i uvjeti gradnje     1:500 

C. OBVEZNI PRILOZI 

A OBRAZLOŽENJE 

B STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA 

C POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U 
NJEGOVOJ IZRADI 

D ZAHTJEVI I MIŠLJENJA 

E IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
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F EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA NASELJA TUČEPI SJEVERNO I JUŽNO OD D8 

G SAŽETAK ZA JAVNOST 

H ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 

Ostali dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 (“Glasnik Općine 
Tučepi”, br. 08/12) ostaju na snazi. 

Izmjene i dopune UPU-a, ovjerene pečatom Općinskog vijeća Općine Tučepi i potpisom predsjednika 
Općinskog Vijeća Općine Tučepi, sastavni su dio ove odluke. 

Razlozi za izradu izmjena i dopuna UPU-a opisani su u članku 4. Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 („Glasnik Općine Tučepi“, br. 
03/13 i 05/13). 

Članak 3.  
U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 (3) „Tablica 1.  Iskaz planirane namjene površina obuhvata URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
NASELJA TUČEPI sjeverno i južno od D-8 (površina kopnenog i morskog dijela)“ 
 

          Namjena površina 
površina (ha) 

Postotak 

(kopno) 

kopno  more (%) 

     a) Stambena i mješovita namjena 

 1.     Stanovanje S1 6,22 /  

 2.     Stanovanje u zelenilu S2 14,86 /  

 3.     Mješovita M1-pretežito stambena 32,77 /  

 4.     Mješovita M2-pretežito poslovna  8,15 /  

              Ukupno: 62,00 / 69,0% 

     b) Javna i društvena namjena 

 1.     Javna i društvena namjena D 0,13 /  

 2.     Javna i društvena namjena D1-upravna 0,06 /  

 3.     Javna i društvena namjena D4 i D5-predškolska i školska 0,44 /  

 4.     Javna i društvena namjena D7-kultura, D-8 vjerska 0,17 /  
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              Ukupno: 0,80 / 0,8% 

     c) Gospodarska namjena 

 1.     Poslovna namjena – pretežito uslužna K1 0,17 /  

 2. Poslovna – komunalno servisna K3 0,05 /  

 3.     Ugostiteljsko turistička namjena - hoteli 

         Hoteli, kongresno garažni centar, postojeće  građevine, 
trgovački centar 

         (T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5) 

2,51 / 

 

3.    Ugostiteljsko turistička namjena – turističko naselje 
         T2 - apartmansko naselje "Afrodita" 1,91 /  

             Ukupno: 4,64 / 5,6% 

     d) Športsko rekreacijska namjena 

1.     Športsko rekreacijska namjena R1-šport, R2-rekreacija 1,59 /  

2.     Športsko rekreacijska namjena R3-kupalište 2,96 15,75  

             Ukupno: 4,55 15,75 4,6% 

    e) Javne i zaštitne zelene površine 

1.     Javne zelene površine Z1-javni park 0,16 /  

2.     Javne zelene površine Z3-uređeno odmorište 0,17 /  

3.     Zaštitne zelene površine  

            Z5- zaštitno i pejsažno zelenilo 
1,52 /  

4.     Zaštitne zelene površine  

            Z6- zaštitni i pejsažni prirodni krajobraz 
0,76 /  

              Ukupno: 2,61 / 2,9% 

    f) Prometne površine 

1.    Kolne površine i parkirališta 8,26 /  

2.    Kolno-pješačke površine 0,49 /  

3.    Pješačke površine 5,73 /  
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              Ukupno: 14,48 / 16,0% 

    g) Ostale površine    

1.    Javno vodno dobro 0,63 /  

2.    Groblje 0,40 /  

              Ukupno: 1,03 / 1,1% 

          Ukupno Obuhvat plana:   105,86 ha 90,11 ha 15,75 ha 100% 

 

U članku 4. stavak 5. postaje stavak 4. 

Članak 4.  
U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: 

(2) Planira se  gradnja građevine poslovne namjene - K3- (garaža), minimalnog kapaciteta 30 GM.  

- Ukupna površina zone iznosi oko 514 m2. Podzemni dio garaže  može se realizirati  i ispod 
parkirališnih i pješačkih površina groblja. Gradivi dio podzemnog dijela garaže iznosi maksimalno 860 
m2.  

-Maksimalni broj etaža garaže iznosi tri etaže (nadzemne i/ili podzemne), a ravni krov završne etaže 
moguće je urediti dijelom kao parkirališne, zelene i pješačke površine. 

-Građevinu oblikovati na način da ne ugrožava vizure prema uzvisini s postojećim grobljem i crkvom, 
ukopanu s dvije strane, a otvorenu prema državnoj cesti D-8 („magistrali”), te djelomično otvorenu 
prema prometnici istočno uz zonu.  

-Priključak na komunalnu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane u 
Urbanističkom planu (kartografski prikazi br. 2.a., 2.b., 2.c. 2.d. i 2.e. u mj. 1:2000) i prema posebnim 
uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima. 

Zona poslovne, komunalno servisne namjene - K3- garaža  prikazana je u grafičkom prikazu 1.0 
„Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:500. Površina mogućeg podzemnog obuhvata ucrtana je 
na grafičkom prikazu “ Način i uvjeti gradnje” u mjerilu 1:500. 

Prije bilo kakvih radova potrebno je  obaviti prethodna arheološka istraživanja. 

 

Članak 5.  
U članku 6. dio teksta u sklopu T2-1 Turističkog naselja "Afrodita" u 2. alineji;  
„- Ukupna površina zone iznosi cca 19 430 m2”  
mijenja se i glasi: 
„- Ukupna površina zone iznosi cca 19 110 m2”. 
 

 

20 
 



Članak 6.  
U članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi: 

U sklopu zone javne i društvene namjene - D8, površine cca 484 m2, nalazi se crkva Male Gospe. 
Sjeveroistočno od predmetne zone nalazi se srednjovjekovno groblje.  Građevina crkve Male Gospe 
zaštićena je rješenjem Ministarstva kulture te se zaštitni i drugi radovi na kulturnom dobru mogu 
poduzeti uz prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.” 

Članak 7.  
Dodaje se članak 8.a. koji glasi: 

„Ostale Površine 

(1) Groblje 

Groblje je smješteno  sjeverno od državne ceste D-8 uz  crkvu Male Gospe na Kraju. 

U sklopu groblja nalazi se površina planirana za gradnju nove mrtvačnice. U sklopu groblja planirane 
su parkovne i zelene površine, glavne i pristupne pješačke površine, grobna polja, redovi i grobna 
mjesta, koji su detaljno prikazani u grafičkom prikazu 4.0 „Način i uvjeti gradnje“. Prikazani su i ulazi u 
groblje te zelenilo u potezu. 

polje 1.   67 mjesta 

polje 2.   13 mjesta 

polje 3.   134 mjesta 

polje 4.   103 mjesta 

polje 5.   62 mjesta 

polje 6.   73 mjesta 

Ukupno: 452 mjesta 

Oblikovanje mrtvačnice; 

Streha planirane zgrade mrtvačnice ne smije nadvisiti zaštićeno kulturno dobro - Crkvu Male Gospe (Z 
5095). Maksimalna visina mrtvačnice iznosi 4,0 m. Udaljenost građevine prikazana je u grafičkom 
prikazu 4.0 „Način i uvjeti gradnje“. Novu gradnju materijalima i oblikovanjem potrebno je uskladiti s 
kulturnim dobrom. Nakon gradnje planirane zgrade mrtvačnice potrebno je ukloniti postojeću 
mrtvačnicu. Projekt izgradnje nove mrtvačnice potrebno je dostaviti na posebne uvjete i suglasnost 
nadleznom konzervatorskom odjelu. 

Promet u mirovanju; 

Za potrebe parkiranja vozila planira se otvoreno parkiralište te podzemna garaža. Minimalni kapacitet 
otvorenog parkirališta iznosi 10 PM. 

Točan i detaljan oblik, broj grobnih mjesta te izgled i opremanje ukopnih mjesta odredit će se 
nastavnom projektnom dokumentacijom. 
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Gradnja mrtvačnice te novih grobnih mjesta  planirana je u zaštićenom području, gdje se 
pretpostavlja postojanje srednjevjekovnog groblja, pa je prije početka bilo kakvih radova ili zahvata u 
prostoru potrebno obaviti zaštitna arheološka istraživanja, rezultati kojih će odrediti uvjete 
nadležnog tijela.” 

Članak 8.  
U članku 17. stavci 9. i 10. se mijenjaju i glase: 

(9) “Sabirne ulice 

 Poprečni presjek sabirnih ulica planiran je minimalne širine 1.5 + 2.75 + 2.75 m. Minimalna širina 
pločnika u nekonsolidiranom području je 1.5 m jednostrano uz sabirne ulice.  

Minimalna širina pločnika u konsolidiranom području je 1.2 m jednostrano. 

(10)  Pristupne ulice 

 Poprečni presjek kolnika pristupnih ulica planiran je minimalne širine 3,5 za  jednosmjerne i 5,5 m za  
dvosmjerne ulice. Minimalna širina pločnika je 1.2 m jednostrano.”  

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 9.  
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna UPU-a stavljaju se izvan snage slijedeći grafički prikazi 
Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 („Glasnik Općine Tučepi“, br. 
08/12): 
 

1. Korištenje i namjena površina    1:2000 

2.a Prometna i ulična mreža    1:2000 

2.b. Elektroenergetska mreža    1:2000 

3.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  1:2000 

4. Način i uvjeti gradnje     1:2000, 

 

i to samo za obuhvat koji je predmet ovih Izmjena i dopuna UPU-a, a isti je sadržan u grafičkim 
prikazima navedenim u članku 2. točka B. ove Odluke. U ostalom dijelu navedeni grafički prikazi 
ostaju na snazi.  
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Članak 10.  
 

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

    
Klasa:350-03/13-01/04 
Ur.broj:2147/06-01-14-04 
Tučepi, 11. studeni  2014. god.  
 
            
                   Predsjednik 
            Marko Ševelj v.r. 
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Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, 
br. 125/11), članaka 39. i 48. 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 i 19/13), članka 19. 
Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Glasnik Općine 
Tučepi“, br. 1/14), članka 3. stavak 1. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 1/14) te članka 32. Statuta Općine Tučepi 
(„Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi, na svojoj 11. sjednici 
održanoj 11. studenog 2014. godine, donijelo je 

                           O D L U K U 
           o visini zakupnine za poslovne prostore u kojima se obavljaju djelatnosti od  
            od općinskog ili javnog interesa te namjeni pojedinih poslovnih prostora u  
                                                     vlasništvu Općine Tučepi 

                  Članak 1.  

Ovom Odlukom određuju se djelatnosti od općinskog ili javnog interesa koje se obavljaju u poslovnim 
prostorima u vlasništvu Općine Tučepi (u daljnjem tekstu: poslovni prostori), visina najamnine za te 
poslovne prostore te se određuje namjena pojedinih poslovnih prostora. 

                  Članak 2. 

Djelatnosti od općinskog ili javnog interesa koje se obavljaju u poslovnim prostorima su: 
 
1. zdravstvena zaštita, 
2. komunalne djelatnosti, 
3. osnovnoškolske djelatnosti, 
4. djelatnost turističkih zajednica,  
5. djelatnosti neprofitabilnih udruga, 
6. djelatnosti političkih stranaka. 
         

  Članak 3. 

Pravne i fizičke osobe (obrti) koje obavljaju djelatnosti iz točaka 2., 3., 4. i 5. članka 2. ove Odluke u 
poslovnim prostorima oslobađaju se plaćanja najamnine. 

Osobe iz stavka 1. ovog članka obvezne su plaćati režijske troškove za ove poslovne prostore, osim za 
obavljanje djelatnosti iz članka 2. točke 3. ove Odluke.  
 

                 Članak 4. 

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor,  koja se obračunava umnoškom površine poslovnog 
prostora (po m2) i visine jedinične zakupnine utvrđene ovom Odlukom, iznosi: 
 
- za djelatnosti iz točke 1. članka 2. ove Odluke  -  60,00 kn, 
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- za djelatnosti iz točke 6. članka 2. ove Odluke  -  10,00 kn.  
 

                                           Članak 5. 

Za dolje navedene poslovne prostore određuje se namjena kako slijedi: 
  
1.  Poslovni prostor u zgradi općinske uprave na adresi: Kraj 39A, Tučepi, koji se nalazi 
     na sjeveroistočnom dijelu prvog kata  -  djelatnosti političkih stranaka, 
2.  Poslovni prostor u zgradi Općinske vijećnice na adresi: Kraj 46, Tučepi, koji se nalazi 
     na jugozapadnom dijelu prvog kata  -  djelatnosti političkih stranaka, 
3.  Poslovni prostor u zgradi općinske uprave na adresi: Kraj 39A, Tučepi, koji se nalazi 
     na jugoistočnom dijelu prizemlja  -  zdravstvena zaštita / stomatološka ordinacija,  
4.  Poslovni prostor u zgradi općinske uprave na adresi: Kraj 39A, Tučepi, koji se nalazi 
     na jugozapadnom dijelu prizemlja  -  zdravstvena zaštita / ordinacija liječnika opće prakse,  
5.  Poslovni prostor u poslovnom objektu na lučici (marini) na adresi: Donji Ratac 30, koji se  
     nalazi u istočnom dijelu prizemlja (uz šetnicu) – ljekarništvo. 
 
                  Članak 6.  

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

 

Klasa: 021-05/14-01/44 
Ur. broj:2147/06-01-14-01 
Tučepi, 11. studeni 2014. god.  
 

            Predsjednik 
                         Marko Ševelj v.r. 
 
     
 
 
 
 
 

Izdavač: Općina Tučepi 
Urednik: Marijan Mravičić, dipl.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tučepi 

Adresa: Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi 
Telefon: 021 623 595 
Telefax: 021 623 585 

E- mail: marijan.mravicic@tucepi.hr 
http://www.tucepi.hr 
List izlazi po potrebi 
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