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Na temelju članka 11. stavka 3. 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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20 ) i članka 34. Statuta Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“  br. 02/21 ) , Općinsko vijeće Općine 

Tučepi na 7.  sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijelo je 

 POSLOVNIČKU ODLUKU 
   O IZMJENI I DOPUNI  POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TUČEPI

       Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Tučepi ( Glasnik Općine Tučepi broj 4/09, 1/13 i 2/21 ) članak 83. mijenja 

se i glasi:

„ Sjednice Općinskog vijeća snimaju se audio i video zapisom.
Ovlaštenje za snimanje daje Općinsko vijeće.
Snimke čuva upravno tijelo Općine Tučepi.
Tonski i video zapisi objavljuju se na web stranici Općine Tučepi u roku od sedam radnih dana od dana održane 
sjednice.
Upravno tijelo Općine Tučepi dužno je dostaviti  vijećniku na njegov zahtjev tonski i video zapis sjednice.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se prenositi video – prijenosom putem interneta u realnom vremenu ili 
naknadno, ovisno o tehničkim mogućnostima.
Veza za prijenos uživo objavljuje se uoči sjednice na web stranici Općine Tučepi.
Predstavnici medija i druge osobe ovlaštene za informiranje javnosti mogu snimati sjednice Općinskog vijeća.

       Članak 2. 

Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Tučepi.

Članak 3. 

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

KLASA: 024-01/22-01/02
URBROJ: 2181-52-01-22-01
Tučepi, 27.siječnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI
Predsjednica

Ivana Visković v.r.
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Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine

Tučepi“, br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. godine, 

donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

  na području Općine Tučepi  

 Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 2/21 – dalje u 

tekstu: Odluka) u članku 6. stavku 1. briše se alineja 1.

Dosadašnje alineje 2., 3., 4. i 5. postaju alineje 1., 2., 3. i 4.

  Članak 2.

U članku 11. Odluke u točki 6. iza riječi „deratizacije“ briše se riječ „i“ i dodaje se „,“.

U članku 11. Odluke na kraju točke 7. briše se „,“  i dodaje se riječ „i“.  

U članku 11. Odluke dodaje se točka 8., koja glasi: „održavanje javnih zelenih površina“.

Članak 3.

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

KLASA: 024-01/22-01/03
URBROJ: 2181-52-01-22-01
Tučepi, 27. siječnja  2022. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI

    Predsjednica

 Ivana Visković 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 34. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine 

Tučepi“ br. 02/21) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. 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 2022. 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 2022. godinu za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tučepi osigurana su sredstva u iznosu od 37.200,00 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 2022. godinu određuje se za svakog člana Općinskog vijeća iznos od 4.000,00 kn, uvećan za 10% 

ukoliko se radi o osobi podzastupljenog 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                3             1     16.400,00 kn

         SDP                1             1       8.400,00 kn

Kandidacijska lista grupe 
birača nositelj Željko 
Matić    

               2               1       12.400,00 kn

UKUPNO                6                                         3                                  37.200,00 kn

          Članak 5.
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Sredstva iz Proračuna Općine Tučepi za 2022. 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                       4.100,00

                         SDP                       2.100,00

Kandidacijska lista grupe birača nositelj Željko Matić                       3.100,00

                   UKUPNO                       9.300,00

Ako se završetak mandata članova Općinskog vijeća Općine Tučepi  neće podudarati s početkom ili 

završetkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata, ovisno 

od dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora.  

              Članak 6.

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

za 2022. 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 2023. 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: 024-01/22-01/04
URBROJ:2181-52-01-22-01
Tučepi, 27. siječnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI
          Predsjednica

Ivana Visković v.r.
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Na temelju odredbe članka  113.  stavka  1.  Zakona gospodarenju otpadom („Narodne novine“,  br.:

84/21) i članka34. Statuta Općine Tučepi (“Glasnik“ Općine Tučepi“, br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Tučepi na

svojoj 7. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijelo je

  O D L U K U
    o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Tučepi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se način sprječavanja odbacivanja otpada provedbom:
- mjera sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada,
 - mjera uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada i
 - mjera uklanjanja naplavljenog morskog otpada.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka uključuju evidentiranje lokacija protuzakonito odbačenog otpada te

uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu.

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se naročito:
    - otpad odbačen u okoliš,  
     - glomazni otpad ostavljen na javnoj površini, 
     - opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama, 
     - otpad odbačen pored spremnika za komunalni otpad i spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila na svim javnim i privatnim površinama koje su vidljive s javne površine, 
kao i krupni (glomazni) komunalni otpad (na zelenim otocima), 
      -svaki otpad koji nije odložen u skladu s općim aktom Općine Tučepi kojim se uređuje način pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te uslugom povezanom
s tom javnom uslugom, kao i otpad koji nije odložen u skladu s općim aktom Općine Tučepi kojim se uređuje 
komunalni red.

Članak 3.

Općina Tučepi uspostavit će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem 
obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.tucepi.hr.

Osim prijave putem mrežne stranice građani će nepropisno odbačen otpad moći prijaviti putem e-
maila: opcina@tucepi.hr ili prijavu dostaviti osobno ili putem pošte u Općinu Tučepi.

Općina Tučepi će učestalo provoditi nadzor na svom području radi utvrđivanja postojanja odbačenog 
otpada, a posebno na lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog 
otpada.

Članak 4.

Općina Tučepi provodit će i druge posebne mjere, kao što su:
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- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska vozila do potencijalnih lokacija, 
- ograđivanje površina fizičkim preprekama,
- putem javnih medija objavljivati način i telefonski broj na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje 
otpada,
- izrada i distribucija letaka „zaštita javnih površina“ i letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem ovlaštene 
tvrtke i 
- postava videonadzora nad ugroženim i na saniranim površinama.

Članak 5. 

Nadzor nad primjenom odredbi zakona koji propisuje gospodarenje otpadom i propisa donesenih na 
temelju toga zakona, u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, spaljivanje otpada 
od strane fizičkih osoba te na nepropisno skladištenje, ostavljanje, odbacivanja ili odlaganje otpada od strane 
fizičke osobe ili nepoznatih osoba protivno tom zakonu, provodi komunalni redar, ako odredbama navedenog 
zakona nije određeno drugačije.

U provedbi inspekcijskog nadzora, u slučaju povrede odredbi zakona koji propisuje gospodarenje 
otpadom, provedbenih propisa donesenih na temelju navedenog zakona i Uredbe (EZ) br. 1013/2006, 
komunalni redar će nadziranoj osobi narediti provođenje radnji, odnosno rješenjem izreći upravne mjere za 
koje je ovlašten temeljem toga zakona i drugih provedbenih propisa, izdati prekršajni nalog ili obavezni 
prekršajni nalog te podnijeti nadležnom tijelu optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršaja ili sumnje na 
počinjenje kaznenog djela.

Članak 6. 

Općina Tučepi će pravodobno i bez naknade osigurati podatke o gospodarenju otpadom koje 
posjeduje, a koji su potrebni za vođenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Članak 7. 

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada bit će uspostavljen sukladno zakonskim propisima i 
tehničkim mogućnostima Općine Tučepi. 

Općinski načelnik Općine Tučepi će izvješće o:
- lokacijama i količinama odbačenog otpada,
- troškovima uklanjanja odbačenog otpada,
- počiniteljima,
- zaračunatoj i naplaćenoj naknadi troška uklanjanja otpada,
- lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno odbacivanje otpada,
- lokacijama na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada i
- provedbi mjera iz ove Odluke,
podnositi Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 8. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Tučepi.

Članak 9.

Općina Tučepi će na odgovarajući način osigurati godišnju provedbu informativnih aktivnosti u svezi 
gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito najmanje jednu javnu tribinu, te distribuirati 
informativne publikacije o gospodarenju otpadom.

Općina Tučepi će u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice sa svim 
bitnim informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području.

Općinski načelnik će do 31. ožujka tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o provedbi izobrazno-
informativnih aktivnosti za prethodnu godinu Ministarstvu putem mrežne aplikacije.
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Članak 10.

Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Općina Tučepi, davatelj javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada će ga otkloniti u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po 
saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja komunalnih redara Općine i o tome dostaviti podatke 
Općini za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine Tučepi".
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Tučepi ("Glasnik 
Općine Tučepi“, br.2/19).

KLASA: 024-01/22-01/05
URBROJ: 2181-52-01-22-01

Tučepi, 27. siječnja 2022. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI
Predsjednica

Ivana Visković v.r.
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Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i lukama ( „Narodne novine“ broj 158/03, 

100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog 

odobrenja na pomorskom dobru ( „Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te članka 34. Statuta 

Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“, br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 7. sjednici održanoj 

27. siječnja 2022. godine, donijelo je 

R J E Š E N J E 
o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na 

       pomorskom dobru na području Općine Tučepi  

         I

Razrješuju se Vjekoslav Šimić, Marko Ševelj, Božidar Šimić, predstavnici Općine Tučepi, dužnosti člana Vijeća za 
davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Tučepi. 

         II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Glasniku Općine Tučepi“

KLASA: 024-01/22-01/06
URBROJ:2181-52-01-22-01
Tučepi, 27. siječnja 2022. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivana Visković v.r.
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