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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. i 150/11), članka 5. stavak 1.
Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj
36/04. i 63/08) te članka 25. i 38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša“, broj 4/09)
Općinski načelnik Općine Raša dana 12. siječnja 2012. godine donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša
za 2012. godinu
OPĆE ODREDBE
I
Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za 2012. godinu određuje se plan
redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje te popis djelatnosti iz
Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Raša
s mikrolokacijama.

PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
II
Općina Raša redovno upravlja pomorskim dobrom na svom području.
Pod redovnim upravljanjem smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.
Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih
oštećenja na pomorskom dobru (manjih pukotina na plažama, popravljanje ograde i ljestvi za ulaz u
more i slično), dohranjivanjem plaža s dovozom pijeska i drugog materijala, čišćenjem i odvozom
smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa , ograda i ljestvi
za ulaz u more.
Brigu o zaštiti i održavanju pomorskog dobra na djelovima pomorskog dobra za koja je dodjeljena
koncesija ili koncesijsko odobrenje vodi ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.
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SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE
III
Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Raša su sredstva
naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje.

od

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Raša planiraju se u iznosu od
225.000,00 kuna
(slovima: dvjestodvadesetpettisućakunanulalipa).

POPIS DJELATNOSTI
IV
Na pomorskom dobru na području Općine Raša mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom dobru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prijevoz putnika
iznajmljivanje plovila (charter)
prijevoz tereta
čišćenje mora
tehnički radovi (tegljač, dizalice, bager i sl.)
prijevoz putnika
prijevoz putnika, stvari i tereta
iznajmljivanje sredstava
ugostiteljstvo i trgovina
komercijalno - rekreacijski sadržaji
obuka jedrenja, veslanja i sl.
organizacija ronilačkih izleta/ obuka ronilaca.

MIKROLOKACIJE
V
Djelatnosti iznajmljivanje sredstava, ugostiteljstvo i trgovina te komercijalno-rekreacijski sadržaji mogu
se obavljati na mikrolokacijama na morskoj obali i to na:
•
•
•
•

•

k.č. 698 k.o. Skitača
k.č. 2496/1 k.o. Skitača
dijelu k.č. 5753 k.o. Skitača koji dio ne čini Lučko područje luke Sveta Marina
plaži u Svetoj Marini koja sa sjeverne strane graniči s k.č. 1483/2 i 1483/3 te koja je sa istočne
strane omeđena s k.č. 1454/4 a sa zapadne strane s k.č. 2090/6 sve k.o. Prkušnica i koja se
proteže oko 30 metara prema jugu
plaža u uvali Risvica na dijelu nekretnine k.č. 2485/1 k.o. Trget.
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VI
Djelatnosti za koje nije predviđena mikrolokacija, mogu se obavljati u unutrašnjem morskim vodama i
na teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
Koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje sredstava može se dodjeliti ako i nije određena mikrolokacija
ukoliko pravna ili fizička osoba koja traži koncesijsko odobrenje ima sklopljen ugovor s Lučkom
upravom za korištenje obale.

ZAVRŠNE ODREDBE
VII
Sastavni dio ovog Plana su i grafički prilozi, a koji nisu predmet objave.
VIII
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Raša”.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE RAŠA

KLASA: 022-05/12-01/1
URBROJ: 2144/02-01/01-12-3
Raša, 12. siječanj 2012.
Općinski načelnik
Josip Knapić,v.r.
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Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove

