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Na temelju čl. 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanju
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04) i članka 28. Statuta
Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv.
Filip i Jakov“ 2/09) Općinski načelnik Općine Sv. Filip i
Jakov, dana 9. veljače 2012. godine donio je
PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2012. godinu
I.
Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2012.godinu
(u daljnjem tekstu: Planom) određuje se sadržaj (plan)
redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Sv. Filip i Jakov za 2012.godinu, sredstva za
redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis
djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati
na području Općine Sv. Filip i Jakov i mikro lokacije za
obavljanje istih djelatnosti.
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U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za
obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati
koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je
zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i
moguć.
Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji
vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko
odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji
zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu
pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.
VI.
Popis djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu
obavljati na podruju Općine Sv. Filip i Jakov te
mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti su:
Naziv lokacije

Djelatnost

Opis

Sredstva

Obala kralja
Tomislava

Iznajmljivanje
sredstava

Brodice na motorni
pogon

Brodice na
motorni pogon

Obala kralja
Tomislava

Iznajmljivanje
Sredstava

Brodice na motorni
pogon

Gliser

Obala kralja
Tomislava

Iznajmljivanje
sredstava

Plan upravljanja pomorskim dobrom sastoji se od
tekstualnog i grafičkog dijela (geodetska podloga s
označenom mikrolokacijom te opisom djelatnosti).

Obala kralja
Tomislava

Iznajmljivanje
sredstava

Obala kralja
Tomislava

Ugostiteljstvo i
trgovina

Obala kralja
Tomislava

Ugostiteljstvo i
trgovina

II.
Općina redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem
području.

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Ugostiteljstvo i
Trgovina

Ambulantna prodaja
krafni X (koliko se javi)

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Ugostiteljstvo i
trgovina

Kiosk

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Ugostiteljstvo i
trgovina

Kiosk

Kiosk + terasa

Pod redovnim upravljanjem smatra se:
• čišćenje plaža i kupališta;
• čišćenje dijelova pod raslinjem;
• nasipavanje dijelova plaža;
• izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro;
• određivanje granica pomorskog dobra za k.o. Sv.
Filip i Jakov i k.o. Turanj;
• čišćenje podmorja;
• postavljanje i uklanjanje psiholoških linija i plutača
radi zaštite i sigurnosti građana;
• održavanje objekata ( WC-i i tuševi);
• postavljanje i uklanjanje kabina za presvlačenje.

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Ugostiteljstvo i
trgovina

Kioska

Kiosk + terasa

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Ugostiteljstvo i
trgovina

Kiosk

Kiosk + terasa

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Ugostiteljstvo i
trgovina

Ambulantna prodaja
palačinki X (koliko se
javi)

Terasa

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Zabavni sadržaji

Trampolin

Trampolin

Mjesna plaža Sv.
Filip i Jakov

Iznajmljivanje
sredstava

Pedaline

Mjesna plaža Sv.
Filip i Jakov

Iznajmljivanje
Sredstava

Pedaline i kajak

Mjesna plaža Sv.
Filip i Jakov

Iznajmljivanje
sredstava

Plutajući objekti

Mjesna plaža Sv.
Filip i Jakov

Rekreacija

Boćalište

Plaža ispred
A. N. Croatia

Zabavni
sadržaji

Gumeni tobogan

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Iznajmljivanje
sredstava

Suncobrani i ležaljke

Mjesna plaža
Sv. Filip i Jakov

Zabavni sadržaji

Vodeni nogomet

III.
Redovno upravljanje pomorskim dobrom financira se iz:
• sredstava od naknada za koncesiju i naknada za
koncesijsko odobrenje;
• sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine
Sv. Filip i Jakov namijenjena pomorskom dobru.
IV.
Kiosci koji se postavljaju na plaži zbog pružanja
ugostiteljskih usluga trebaju biti tipski, te se svojim
izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.
Priključak vode i struje, ukoliko ih nema na planiranim
lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.
Troškove vode i struje snosi korisnik koncesijskog
odobrenja.
V.
Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po
postupku propisanom Uredbom o postupku davanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ br. 36/04).

Turanj

Zabavni sadržaji

Turanj

Iznajmljivanje
sredstava

Turanj

Ugostiteljstvo i
trgovina

Sv. Petar na
Moru

Ugostiteljstvo i
trgovina

Br./površina

Brodice na
motorni pogon

Kiosk + terasa

VII.
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Sv. Filip i Jakov za 2012.godinu stupa
na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenom glasniku“ Općine Sv. Filip i Jakov.
Klasa: 022-05/12-01/21
Urbroj: 2198/19-12-1
Sv. Filip i Jakov, 9. veljače 2012.godine
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Temeljem članka 84. i 86. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i
članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni
glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 2/09) općinski
načelnik donosi:

1.
2.
3.
4.

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga
Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja u Sv. Filip i Jakovu (Rabatin),
Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja u Turnju (Drugi plan),
Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja u Sv. Petru na Moru (Prvi plan) i
Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja u Sv. Petru na Moru (Drugi plan)
za javnu raspravu i objavi javne rasprave

Članak 1.
Temeljem Nacrta prijedloga Urbanističkog plana
uređenja neizgrađenog područja u Sv. Filip i Jakovu
(Rabatin), Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja u Turnju (Drugi plan), Urbanističkog plana
uređenja neizgrađenog područja Sv. Petra na Moru
(Prvi plan) i Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog
područja Sv. Petra na Moru (Drugi plan) i Izvješća o
prethodnoj raspravi utvrđujem prijedlog UPU-a za javnu
raspravu i upućujem na javnu raspravu.
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Jakov (u vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili
putem pošte.
Članak 7.
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja koje će biti
nečitko napisana bez imena, prezimena, adrese
i potpisa podnositelja, te dana drugačije od načina
opisanog članka 6. ovog Zaključka neće se uzeti u
obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Članak 8.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sv. Filip i
Jakov“.
Klasa: 022-05/19-01/61
Urbroj: 2198/19-12-01
Sv. Filip i Jakov, 15. veljače 2012. godine

Članak 2.
Javna rasprava o prijedlogu UPU-a održat će se od 20.
veljače do 20. ožujka 2012.godine.
Članak 3.
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog UPU-a bit
će izloženi na javni uvid radnim danom u vremenu od
8:00 do 14:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i
Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i
Jakov.
Članak 4.
Javno izlaganje održat će se 14. ožujka 2012. godine s
početkom u 13:00 sati u općinskoj vijećnici za prvi UPU,
u 14:00 za drugi UPU, u 15:00 za treći i u 16:00 za 4.
UPU.
Članak 5.
Posebna obavijest o javnoj raspravi poslat će se tijelima
i osobama određenim posebnim propisima
koja su dala zahtjeve (podatke, planske smjernice i
propisane dokumente) za izradu UPU-a iz
područja svog djelokruga, te ostalim osobama
određenim Odlukom o izradi UPU-a.
Članak 6.
Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja na prijedlog
UPU-a moći će se:
• upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz
izloženi Prijedlog UPU-a (u vrijeme trajanja javnog
uvida) ili
• dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili
• dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv.
Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 17, Sv. Filip i
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IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov
Glavni i odgovorni urednik: Darinka Zorić, dipl. pravnik
Tel.: 023/389-800 - Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov, 2012.
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

