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Na temelju članka 35. točke 2. 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 – pročišćeni tekst) 

i članka 32. Statuta Općine Tučepi („Glasnik Općine Tučepi“, br. 4/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine 

Tučepi, na svojoj 18. sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine, donijelo je 

 

           O  D  L  U  K  U 

                   o izradi Plana ukupnog razvoja (strateškog razvojnog programa)  

                               Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 2020. godine 

 

     Članak 1.  

Izradit će se Plan ukupnog razvoja (strateški razvojni program) Općine Tučepi za razdoblje 2016. – 

2020. godine (u daljnjem tekstu: PUR/SRP), kao temeljni strateški dokument koji definira optimalne 

razvojne pravce lokalnog područja, uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog 

područja i njegovog okruženja. 

     Članak 2. 

PUR/SRP-om će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni ka razvoju javnog, gospodarskog i društvenog 

sektora Općine Tučepi. 

Ciljevi koje treba ostvariti PUR/SRP-om su: 

- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim i državnim prioritetima te 

Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, što će osigurati osnovu za strateško 

planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene pojedine 

interesne skupine, 

- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora na svim društvenim i gospodarskim područjima, a u 

cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala, 

- stvaranje uvjeta za osiguranje integriranog gospodarskog, društvenog i institucionalnog 

razvoja, 

- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU, nacionalnim i drugim 

fondovima 

- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, 

regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave iz Hrvatske i inozemstva i 

- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim 

resursima te zaštite okoliša.   

 

Članak 3. 

U izradi PUR/SRP-a, pored općinskih djelatnika i vanjskih konzultanata, aktivno će se uključiti i 

predstavnici gospodarskog te društvenog sektora. 



      

Članak 4. 

Sredstva za izradu PUR/SRP-a osigurat će se u proračunu Općine Tučepi. 

      

Članak 5. 

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

 

Klasa:021-05/15-01/23 

Ur.broj: 2147/06-01-15-01 

Tučepi, 30. listopada 2015. godine  

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 

           Predsjednik 

           Marko Ševelj v.r. 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 9. stavka 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 18. sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine, donijelo je  

 

                         O  D  L  U  K  U 

                                o imenovanju ulice u Općini Tučepi – Kamena 

 

                  Članak 1.  

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

- Ulica Kamena  

Ulica Kamena proteže se: 

 

-  obalnom šetnicom od spoja s ulicom Kraj (kod restorana „Barba“) do njenog završetka na granici 

   s Općinom Podgora, 

-  od obalne šetnice kod „Ville Andrea“ do propusta ispost državne ceste D8 (magistrale), 

-  od spoja sa državnom cestom D8 (zapadni ulaz za groblje) prema sjeveroistoku do vodospreme 

   „Tučepi 2“, 

-  od križanja ispod vodospreme „Tučepi 2“ prema jugozapadu (iznad restorana „Ranč“) te dalje  

   prema jugu do križanja sa državnom cestom D8 (magistralom), 

-  od spoja sa državnom cestom D8 (istočni ulaz za groblje) prema sjeveroistoku te dalje prema 

   sjeverozapadu do križanja ispod kuće Podnar, 

-  od križanja istočno od groblja do završetka ulice ispod kuće Janko, 

-  državna cesta D8 (magistrala) od Gospina potoka (križanje s ulicom Kraj) do granice s Općinom 

   Podgora,  

a sve prema grafičkom prikazu u prilogu. 

                    Članak 2. 

Grafički prikaz iz članka 1. ove Odluke, na kojem je crvenom bojom označena ulica Kamena, 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 uskladu 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).  

     Članak 5. 

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

 

Klasa: 021-05/15-01/24 

Ur.broj: 2147/06-01-15-01 

Tučepi, 30. listopada 2015. god.  

 

      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TUČEPI 

           Predsjednik 

          Marko Ševelj v.r. 

       


