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OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 

78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine“, br. 64/08) i članka 46. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 

1/13), a nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski 

načelnik Općine Tučepi donosi 

 

                           O  D  L  U  K  U 
      kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

      Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8  

 

                I. 

Općinski načelnik Općine Tučepi donio je 10. ožujka 2016. godine Odluku o započinjanju postupka 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 (KLASA: 022-05/16-01/52, URBROJ: 2147/06-02-16-01 

– „Glasnik Općine Tučepi“, br. 3/16), na temelju koje je Općina Tučepi, u suradnji s Upravnim odjelom 

za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, 

provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune 



Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 (u daljnjem tekstu: Izmjene i 

dopune UPU). 

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske 

županije izdao je 6. rujna 2016. godine Mišljenje, KLASA: 351-01/16-01/35, URBROJ: 2181/1-10-16-3, 

kojim se utvrđuje kako je Općina Tučepi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 provela 

sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 

na okoliš.  

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene i dopune UPU neće imati 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš. 

              II.  

Razlozi za pokretanje Izmjena i dopuna UPU su: 

- preispitivanje ranga i trasa naseljskih prometnica na predjelu Dračevice,  

- preispitivanje mogućnosti definiranja nove trase naseljske prometnice na području Blato, 

- izmjena članka 6. stavka 5. UPU-a u cilju ujednačavanja parametara gradnje za ugostiteljsko-

turističku zonu T1-5 (aparthotel „Flora“) s ostalim ugostiteljsko-turističkim zonama na 

području naselja Tučepi i 

- ucrtavanje dijela zaštitnih obalnih građevina prema Idejnom maritimnom rješenju uređenja 

obalnog pojasa Općine Tučepi (srpanj 2015. – „Kozina projekti“ d.o.o. Trilj). 

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna UPU-a su omogućavanje gradnje objekata navedenih 

u stavku 1. ove točke, sukladno odredbama za provođenje.   

       III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Tučepi zatražila je mišljenja tijela 

i/ili osoba određenih posebnim propisima, koja su navedena u Prilogu I. Odluke iz stavka 1. točke I. 

ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja: 

1.  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/16-58/66, 

URBROJ: 517-07-2-2-16-4 – od 29. travnja 2016. godine) – mišljenje da za planirane Izmjene i dopune 

UPU-a ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da su iste prihvatljive za 

ekološku mrežu, 

2.  MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Uprava za prostorno uređenje, pravne 

poslove i programe Europske unije (KLASA: 350-01/16-02/122, URBROJ: 531-05-16-2 – 4. travnja 

2016. godine) – mišljenje da predviđene Izmjene i dopune UPU-a neće imati vjerojatno značajnog 

utjecaja na okoliš, 

3.  HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA: 351-03/16-01/077, 

URBROJ: 374-24-3-16-2/SM) – mišljenje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš za Izmjene i dopune UPU-a.  



                IV. 

Sukladno Uredi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13 i 105/15), obuhvat Izmjena i dopuna 

UPU-a u dijelu sjeverno od državne ceste D8 (magistrale) nalazi se unutar područja ekološke mreže 

značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS), HR2001350 Podbiokovlje. 

U sklopu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Uprava za zaštitu prirode 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode zatražila je mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o 

mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 

Izmjena i dopuna UPU-a (KLASA: 612-07/15-58/66, URBROJ: 517-07-2-2-16-2, od 4. travnja 2016. 

godine). 

Razmatrajući mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od 28. travnja 2016. godine (KLASA: 612-

07/16-42/52, URBROJ: 427-07-10-16-2) te sagledavajući razloge Izmjena i dopuna UPU-a, koji se 

malim dijelom odnose na područje ekološke mreže unutar granica građevinskog područja naselja, 

kao i planiranu izgradnju obalnih građevina izvan područja ekološke mreže, Ministarstvo zaštite 

okoliša i priode utvrdilo je kako se može isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i 

cjelovitost područja ekološke mreže. 

               V. 

Općina Tučepi je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), kojima se 

uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.  

             VI. 

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

stranicama Općine Tučepi.      

Klasa: 022-05/16-01/52 

Ur.broj: 2147/06-02-16-03 

Tučepi, 8. rujan 2016. god. 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

             Ante Čobrnić     


