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Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“, br. 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 
1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 6. sjednici, održanoj 23. travnja 2018. godine, donijelo 
je 

 

                           O  D  L  U  K  U 
      O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TUČEPI 
                              ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE  

 

        Članak 1.  

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Tučepi za razdoblje 2017. – 2022. godine (u daljnjem 
tekstu: Plan gospodarenja otpadom).  

        Članak 2. 

Plan gospodarenja otpadom, izrađen u studenom 2017. godine od tvrtke „Zeleni servis“ d.o.o. iz 
Splita, Broj projekta: 70/2017-1, nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio. 

        Članak 3. 

Na prijedlog Plana gospodarenja otpadom nadležni Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu 
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije izdao je 05. travnja 2018. godine 
Prethodnu suglasnost, KLASA: 351-02/18-03/27, URBROJ: 2181/1-10-18-4, kojom se utvrđuje da je 
predmetni Plan usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“, br. 94/13 i 73/17). 

Za Plan gospodarenja otpadom provedena je procedura ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš, propisana Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), a kojom 
je utvrđeno kako za predmetni Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske 
županije izdao je 05. travnja 2018. godine Mišljenje, KLASA: 351-02/18-03/0027, URBROJ: 2181/1-
10/07-18-0003, kojim se utvrđuju da je Općina Tučepi postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom provela sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 03/17) 

        Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Glasniku Općine Tučepi“. 

         

 

                                                                                Članak 5. 
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Plan gospodarenja otpadom Općine Tučepi za 
razdoblje 2014. – 2020. godine („Glasnik Općine Tučepi“, br. 8/14). 

 
Klasa: 021-05/18-01/10 
Ur.broj:2147/06-01-18-01 
Tučepi, 23. travnja 2018. god.  

 
                                                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
                                                                                                       Predsjednik 
                                                                                                       Marin Brbić v.r. 
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Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10) i članka 32. 
Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na 
svojoj 6. sjednici, održanoj 23. travnja 2018. godine, donijelo je 

 

                            O  D L  U  K  U  
                               o usvajanju Procjene ugroženosti od požara  
                               i tehnoloških eksplozija Općine Tučepi - Revizija 1 
                                         i Plana zaštite od požara Općine Tučepi 

 
       Članak 1. 

Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Tučepi - Revizija 1 (u 
daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti) i Plan zaštite od požara Općine Tučepi (u daljnjem tekstu: Plan 
zaštite od požara). 

       Članak 2. 

Elaborat Procjene ugroženosti, Broj: 50585-18-1, izrađen u ožujku 2018. godine od tvrtke ING ATEST 
d.o.o. iz Splita, i elaborat Plana zaštite od požara Općine Tučepi, Broj: 50585-18-2, izrađen u ožujku 
2018. godine od iste tvrtke, sastavni su dijelovi ove Odluke. 

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, kao nadležno tijelo, 
izdao je 27. ožujka 2018. godine Mišljenje, Broj: 511-12-21-4046/2-2018-M.P., po kojem je Procjena 
ugroženosti usklađena s Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 
(„Narodne novine“, br. 35/94, 110/05 i 28/10), a Plan zaštite od požara usklađen s Pravilnikom o 
planu zaštite od požara („Narodne novine“, br. 51/12). Pozitivno prethodno mišljenje na Procjenu 
ugroženosti, sukladno odredbi članka 13. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara, izdala je 19. ožujka 
2018. godine Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Broj: 43-1/18. 

       Članak 3. 

Ova Odluka i akti iz članka 1. iste stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine 
Tučepi“. 

Klasa: 021-05/18-01/11 
Ur.broj: 2147/06-01-18-01 

Tučepi, 23. travnja 2018. god. 

 
       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
                                                                                                          Predsjednik 

             Marin Brbić v.r. 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ( „Narodne Novine“, br. 92/10 ), 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske 
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županije za 2018. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, br. 160/17) i članka 32. Statuta 
Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 6. 
sjednici, održanoj dana 23. travnja 2018. godine, donijelo je  

          PREVENTIVNO – OPERATIVNI PLAN 
         ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA  NA OTVORENOM PROSTORU  
             OPĆINE TUČEPI ZA 2018. 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 2018. 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 te 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, zatražiti 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 

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 
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pozitivno mišljenje od Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, od 19. ožujka 2018. 
godine, Broj: 43-1/18.  

8. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 I PARKA 
PRIRODE BIOKOVO 

 

Navedeni šumski kompleks predstavlja 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 dotičnog 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.  

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 
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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 

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 „Janko „ – Tučepi 
- Obrt „Iskopi Mendeš“ - 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. 

 

 

8 
 



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. 

Kompletna logistička potpora (prijevoz ljudstva, prehrana, 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. 

 

9 
 



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

Klasa: 021-05/18-01/09 
Ur.broj: 2147/06-01-18-01 
 
Tučepi, 23. travanj 2018. god. 
 

 

                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI  
                    Predsjednik 
                    Marin Brbić v.r. 
 
 

     

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi „ br. 04/09 i 1/13), 
Općinsko vijeće Općine Tučepi  na 6. sjednici održanoj 23. travnja  2018. godine, donijelo je  

                 Z A K L J U Č A K 
             o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za  
           razdoblje srpanj - prosinac 2017.godine           
   
               I 

Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine 

            II 

Ovaj zaključak objaviti će se u Glasniku Općine Tučepi.  

 

Klasa: 021-05/18-01/13 
Ur.broj: 2147/06-01-18-01 
Tučepi, 23. travnja 2018. godine 
 
 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI  
        PREDSJEDNIK 
         Marin Brbić v.r. 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“ br. 4/09 i 1/13 ) i 
članka 9. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“ 02/10), 
Općinsko vijeće Općine Tučepi na svojoj 6. sjednici održanoj dana 23. travnja 2018.god. donijelo je  

 
      RJEŠENJE  
             o razrješenju i imenovanju članova 
                 Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi   
 
       Članak 1. 
 
Razrješuju se dužnosti članova Komisije za dodjelu javnih priznanja: 

1. Marko Ševelj, predsjednik 
2. Marijan Mravičić, član 
3. Božidar Šmić, član 

 
    Članak 2. 

 
U Komisiju za dodjelu javnih priznanja imenuju se: 

1. Marin Brbić, za predsjednika 
2. Irena Šarić, za člana 
3. Katica Visković, za člana 
4. Antea Šestić, za člana, 
5. Marijan Mravičić, za člana 

 
      Članak 3. 

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

    
Klasa: 021-05/18-01/14 
Ur.broj: 2147/06-01-18-01 
 
Tučepi, 23. travanj 2018. god. 
 
 
 
      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 
       Predsjednik 
                  Marin Brbić v.r. 
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