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OPĆINSKI NAČELNIK 

SADRŽAJ: 

1.     Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

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

                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 
i 78/15) i članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(“Narodne novine”, br. 64/08) Općinski načelnik Općine Tučepi donio je 
 

O D L U K U  

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 

 

Članak 1. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 (u 
daljnjem tekstu: Izmjene i dopune UPU).  

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna UPU 
provodi Općina Tučepi u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša  Splitsko-dalmatinske županije. 

 

 

Člank 2. 

Izrada Izmjena i dopuna UPU-a jednim dijelom je inicirana od strane stanovnika Općine Tučepi, 
što je sukladno odredbi čl. 85. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), a 
odnosi se na sljedeće:  

1. preispitivanje ranga i trasa naseljskih prometnica na predjelu Dračevice i  
2. preispitivanje mogućnosti definiranja nove trase naseljske prometnice na području Blato. 

 
Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna UPU su sljedeći: 

- usklađivanja Urbanističkog plana uređenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne 
novine“ broj 153/13) te drugim primjenjivim propisima i  

- ucrtavanje dijela zaštitnih obalnih građevina prema Idejnom maritimnom rješenju uređenja 
obalnog pojasa Općine Tučepi, izrađenog u srpnju 2015.g. od tvrtke „Kozina projekti“ d.o.o. iz 
Trilja, čime bi se omogućila izgradnja predmetnih građevina i zaštita obalnog pojasa. 

 

Članak 3. 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna  UPU je Općinski načelnik Općine Tučepi, dok se koordinacija 
izrade povjerava Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. 

Izrađivač Izmjena i dopuna UPU-a je tvrtka „Urbos“ d.o.o. iz Splita. 

Ciljevi i programska polazište su: stvaranje planske osnove za razvoj površina gospodarske 
namjene, stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj komunalne infrastrukture te usklađivanje sa Zakonom. 

 

Članak 4. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana 
i programa na okoliš te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Izmjene i dopune UPU-a  
donose, i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

 

Članak 5. 



Mišljenje da li je za Izmjene i dopune UPU-a potrebno provesti postupak glavne ocjene 
prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže, obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13) i provest će se u 
okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene. 

 

Članak 6. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i 
osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Općina Tučepi dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 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 i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 8. 

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

 

KLASA: 022-05/16-01/52 

URBROJ: 2147/06-02-16-01  

Tučepi, 10. ožujka  2016. god. 
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                                                                                                Ante Čobrnić v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


