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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
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, 150/11, 144/12. i 19/13 –
pročišćeni tekst), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 36/04, 63/08, 133/13. i 63/14) te članka 25. i 38. Statuta
Općine Raša (Službene novine Općine Raša“, broj 4/09. i 5/13) Općinska načelnica Općine Raša
dana 19. prosinca 2016. godine donijela je
PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša
za 2017. godinu
OPĆE ODREDBE
I

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Raša za 2017. 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 kao i brigu o sakupljanju i odvozu smeća na djelovima
pomorskog dobra za koja je dodjeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje vodi ovlaštenik koncesije
odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.
Nadzor nad izvršavanjem navedenih obveza obavljat će komunalni redar.

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
283.000,00 kuna
(slovima: dvijestoosamdesettritisućekunanulalipa).

SLUŽBENE NOVINE
Stranica 2 – Broj – 13 OPĆINE RAŠA 30.prosinca 2016.
POPIS DJELATNOSTI
IV

Na pomorskom dobru na području Općine Raša mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom dobru koji je sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskih
odobrenja na pomorskom dobru:
•
•
•

iznajmljivanje sredstava
ugostiteljstvo i trgovina
komercijalno - rekreacijski sadržaji

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

k.č. 698 k.o. Skitača, izuzev uvala-plaža Babina
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
plaži u Svetoj Marini, ispod crkvice, koja sa zapadne strane graniči sa k.č. 1448/1, sa sjeverne
strane sa k.č. 1447/1 i k.č. 1447/2 te sa istočne strane sa k.č. 1446/1 sve k.o. Prkušnica
plaža u uvali Risvica na dijelu nekretnine k.č. 2485/1 k.o. Trget
plaža u Tunarici na dijelu nekretnine k.č. 1500/3 k.o. Diminići nasuprot koje je k.č. 1504/1 k.o.
Diminići.
VI

Djelatnosti za koje nije predviđena mikrolokacija, mogu se obavljati u unutrašnjim 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.
Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru neće biti odobreno ukoliko
postoje nepodmirene obveze tražitelja koncesijskog odobrenja prema Općini Raša.
ZAVRŠNE ODREDBE
VII
Sastavni dio ovog Plana čine grafički prilozi.
VIII
Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Raša”.
KLASA: 022-05/16-01/47
URBROJ: 2144/02-01/01-16-2
Raša, 19. prosinca 2016.
Općinska načelnica
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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II

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13,
13/14) i članka 38. Statuta Općine Raša ("Službene novine Općine Raša", br. 4/09 i 5/13), Općinska
načelnica Općine Raša, dana 23. prosinca 2016. donijela je:
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2016. godinu
(treće izmjene i dopune)
Članak 1.
U Planu nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu (KLASA: 022-05/16-01/2, URBROJ:
2144/02-01/01-16-5 od 20. siječnja 2016. g., KLASA: 022-05/16-01/18, URBROJ: 2144/02-01/01-16-1
od 23. svibnja 2016. g. i KLASA: 022-05/16-01/23, URBROJ: 2144/02-01/01-16-6 od 1. srpnja 2016.
godine), u Prilogu iz članka 1. tablica pod nazivom "Bagatelna nabava" mijenja se i dopunjuje kako
slijedi:
1) točka pod evidencijskim brojem nabave 23/16 briše se
2) točka pod evidencijskim brojem nabave 30/16 briše se
3) točka pod evidencijskim brojem nabave 35/16 briše se
4) iza točke pod evidencijskim brojem nabave 36/16 dodaje se nova točka 37/16 kako slijedi:

37/16

Usluga izrade Urbanističkog
plana uređenja Turističkog
punkta Kršćin

52.500,00

42.000,00

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se u „Službenim novinama
Općine Raša" i na internetskim stranicama Općine Raša www.rasa.hr.

KLASA: 022-05/16-01/47
URBROJ: 2144/02-01/01-16-8
Raša, 23. prosinca 2016.
OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj,v.r.
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III
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
članka 23. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14), Općinska načelnica
Općine Raša dana 29. prosinca 2016. donosi sljedeću

ODLUKU

I.
Ovom Odlukom imenuje se Igor Radić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Raša, za
ovlaštenika Općine Raša za zaštitu na radu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine
Raša

KLASA: 022-05/16-01/48
URBROJ: 2144/02-01/01-16-8
Raša, 29. prosinca 2016.

Općinska načelnica
mr.sc. Glorija Paliska Bolterstein, dipl.ing.stroj.,v.r.
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