SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PODSTRANA
Podstrana, 20. ožujka 2015.

Godina XXII

Broj 05/2015.2015

NAČELNIK

Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja a pomorskom dobru (''Narodne
novine'' broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članak 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni oglasnik Općine
Podstrana'' broj 7/13), Općinski načelnik Općine Podstrana dana 20. ožujka 2015. godine donosi:

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA ZA 2015. GODINU

I. Temeljne odredbe
Članak 1.
Ovim Planom uređuje se redovito upravljanje pomorskim dobrom, izvori sredstava za redovito upravljanje,
popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koja se mogu obavljati, sa skicom
mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na području općine Podstrana.
Članak 2.
Skica mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti označena je u koncesijskim
poljima od slova "A" završno do slova "Ž".
II. Upravljanje pomorskim dobrom
Članak 3.
Redovnim upravljanjem pomorskim dobrom na području općine Podstrana brine se Općina Podstrana,
sukladno godišnjem Planu upravljanja pomorskim dobrom.
Članak 4.
Pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u
općoj uporabi.
Zbog elementarne nepogode, koja je proglašena kao takva od strane Župana Splitsko-dalmatinske županije, a
koja je pogodila područje općine Podstrana u razdoblju od 5.-7. ožujka 2015. godine kao i zbog velikog
nevremena koje je isto područje pogodilo u siječnju mjesecu potrebno je izvršiti sanaciju lukobrana Don Petra
Cara, sanaciju dijela urušenih pera na cijelom području, sanaciju i popravak oštećene komunalne infrastrukture
na obalnom području, sanaciju i popravak oštećenih betonskih šetnica na obalnom području, te je također
potrebno izvršiti prihranu plaža odgovarajućom kamenom frakcijom.
Brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi Općina Podstrana provodit će putem nadležnih tijela općinske
uprave za komunalne poslove i komunalno gospodarstvo, uz pomoć lučke uprave, policije i nadležnih državnih
inspekcija.
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III. Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom
Članak 5.
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:
- sredstva iz naknade za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
- sredstva od naknade koju za uporabu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik
broda, odnosno upisnik jahti,
- naknada od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
- sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Podstrana i Splitsko-dalmatinske županije.
IV. Koncesijsko odobrenje
Članak 6.
Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti na:
- morskoj obali
- unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
Koncesijsko odobrenje izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, temeljem ovog Plana, sukladno
Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru za područje općine Podstrana.
V. Popis djelatnosti na pomorskom dobru sa skicom mikrolokacije
Članak 7.
Područje općine Podstrana s popisom djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje
se mogu obavljati na području općine Podstrana su:
A)
- prijevoz putnika
- iznajmljivanje plovila

2 koncesijska odobrenja
5 koncesijskih odobrenja

Mikrolokaciju za prijevoza putnika i iznajmljivanje plovila po suglasnosti Lučke kapetanije odredit će Vijeće
za dodjelu koncesijskih odobrenja.
B)
1. iznajmljivanje sredstava:
- jedrilice, brodice na vesla,
- daske za jedrenje, sandoline, pedaline,
- pribor i oprema za ronjenje,
- brodice na motorni pogon, skuteri, dječji skuteri do 2KW, po suglasnosti Lučke kapetanije, isključivo na
lokacijama označenoj u polju E, U i V,
- Sredstva za vuču s opremom – mokrolokacija označena u polju T i pristaništu HC "Lav",
- Adrenalinski zabavni park dozvoljen je na mikrolokacijama U i V.
2. ugostiteljstvo i trgovina:
- Kiosk i montažni objekti – mikrolokacija označena u skici: polje A, B, T, U, V,
- Ambulantna prodaja, do 6 (šest) koncesijskih odobrenja po interesu i odluci Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja.
U polju A su dozvoljena do 10 (deset) koncesijskih odobrenja za kioske i montažne objekte.
3. Komercijalno-rekreacijski sadržaj:
Na svim mikrolokacijama dozvoljeno je, po zahtjevu zainteresiranih, dodjela koncesijskih odobrenja za:
- suncobrani, ležaljke,
- kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe
- slikanje, fotografiranje,
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- snimanje komercijalnog programa i reklamiranje,
- aqua-park,
- zabavni sadržaji.
Članak 8.
Skica mikrolokacije iz članka 2. za djelatnosti: sredstva za vuču s opremom, kiosci, prikolice i montažni
objekti, te aqua-park, koju potpisuje načelnik, čini sastavni dio ovog Plana.
Članak 9.
Planira se s naslova koncesijskih odobrenja uprihoditi iznos od 120.000,00 kuna, sredstva koja će se posebnom
odlukom Općinskog načelnika utvrditi za namjenu iz članka 3. ovog Plana.
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Podstrana".
NAČELNIK:

Klasa: 934-01/15-01/01
Ur.broj: 2181/02-04/03-14-1
Podstrana, 20. ožujka 2015. godine

Mladen Bartulović, dipl.krim.

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj 7/13), Općinsko
vijeće Općine Podstrana na 26. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2015. godine donosi:
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Ne usvaja se prijedlog tvrtke Promet d.o.o. vezano za realizaciju i sklapanje nagodbe s tvrtkom Av Cosmos.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

Klasa: 021-05/13-01/01
Urbroj: 2181/02-04/01-15-26
Podstrana, 16. ožujka 2015. godine
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Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Buljan
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SADRŽAJ

NAČELNIK
1. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2015. godinu

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o ne usvajanju prijedloga tvrtke Promet d.o.o.

Izdavač: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković
Telefoni: 021/330-477, 021/330-489 - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR24 2330 0031 8341 0000 6

