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Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-07/22-01/01
URBROJ: 2181-52-03/1-22-18
Tučepi, 27. travnja 2022. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19), članka 11. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke 
otvorene za javni promet i športske luke  LS i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Tučepi  („Glasnik Općine Tučepi“, br. 5/20 i 13/21) i Zaključka Općinskog načelnika 
(KLASA:024-02/22-01/109, URBROJ: 2181-52-02-22-1, od 26. travnja 2022. godine), Jedinstveni 
upravni odjel objavljuje

      J A V N U  R A S P R A V U
      o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

      luke otvorene za javni promet i športske luke LS i s time povezanih 
                                    Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi

1. Javna rasprava o prijedlogu  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za 
javni promet i športske luke LS  provest će se od 9. svibnja do 23. svibnja 2022. godine, a o 
prijedlogu s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi od 9.
svibnja 2022. do 7. lipnja 2022. godine     

2. Javni uvid u prijedlog Planova, za vrijeme trajanja javne rasprave, omogućava se u 
prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, svakim radnim danom od 9.00 do 13.00 sati, te na 
mrežnim stranicama Općine Tučepi ( www.tucepi.hr).

3. Javno izlaganje prijedloga Planova održat će se 19. svibnja 2022. godine (četvrtak) u 
prostorijama Općinske vijećnice, Kraj 45, s početkom u 12:00 sati.

4. Pozivaju se zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Planova. 
Zainteresirane osobe sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa javnom 
uvidu u prijedlog Planova, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim 
rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju pisane 
prijedloge i primjedbe do zaključno 23. svibnja 2020. godine za Izmjene i dopune UPU-a, a 
zaključno do 7. lipnja 2022. godine za s tim povezane Izmjene i dopune PPU-a, i to u pisanom 
obliku u pisarnici Općine Tučepi, poštom na adresu Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi, ili 
na e-mail adresu: marijan.mravicic@tucepi.hr. 

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Planova, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu 
čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja neće se uzeti u 
obzir prilikom priprema Izvješća o javnoj raspravi.
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