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Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” 
broj 80/13 i 78/15) i članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 64/08) Općinski načelnik Općine 
Marina donio je 

 

O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja  Općine Marina 

 

Članak 1. 

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina (u 
daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPU Općine Marina).  

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna 
PPU Općine Marina provodi Općina Marina u suradnji sa Upravnim odjelom za 
komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša  Splitsko-
dalmatinske županije. 

 

Članak 2. 

Izrada Izmjena i dopuna PPU Općine Marina jednim dijelom je inicirana od strane 
stanovnika Općine Marina, što je sukladno odredbi čl. 85. st. 1. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), a odnosi se na sljedeće:  

  usklađenje s Prostornim planom uređenja Splitsko-Dalmatinske županije,  

 izmjenu granica građevinskog područja naselja u skladu sa zahtjevima 
građana te mogućnostima  proizašlim iz Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ br. 153/13) i Prostornog plana Splitsko-dalmatinske 
županije,  

 usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 
153/13),  

 revizija granica šuma i šumskog područja,  

 revizija granica područja zaštićene prirodne baštine, 

 planiranje lokacije za novo groblje u Marini,  

 planiranje novih i izmjena granica postojećih zona gospodarske namjere u 
skladu s mogućnostima proizašlim iz Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ br. 153/13) i Prostornog plana uređenja Splitsko-
dalmatinske županije,  

 uskladiti odnos izgrađenih i neizgrađenih građevinskih područja naselja sa 
stanjem na terenu,  

 usklađenje sa zahtjevima i podacima nadležnih tijela iz čl. 90 Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13),  

 planiranje kamp odmorišta,  

 revizija zona ugostiteljsko turističke namjene unutar naselja (namjena, 
površina, kapacitet i ostalo),  

 korekcije dijela odredbi za provođenje koje su se kroz provedbu važećeg plana 
pokazale potrebnima,  

 određivanje statusa legaliziranih objekata kroz utvrđivanje građevinskih 
područja i/ili kroz odredbe za provođenje Plana.  
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Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPU Općine Marina su 
sljedeći: 

- usklađivanje Prostornog plana uređenja sa Zakonom o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13) te drugim primjenjivim propisima i  

- izrada pročišćenog teksta odredbi za provedbu prostornog plana i grafičkog 
dijela prostornog plana (prema čl. 113 Zakona o prostornom uređenju).  

 

Članak 3. 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna  PPU Općine Marina Jedinstveni upravni odjel 
Općine Marina. 

Izrađivač Izmjena i dopuna PPU-a je tvrtka „Arheo“ d.o.o. iz Zagreba. 

Ciljevi i programska polazište su: stvaranje planske osnove za razvoj površina 
gospodarske namjene, stvaranje uvjeta za kvalitetniji razvoj komunalne 
infrastrukture te usklađivanje sa Zakonom. 

 

Članak 4. 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš te odredbama posebnih 
propisa iz područja iz kojeg se Izmjene i dopune PPU Općine Marina donose, i to 
redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Mišljenje je li za Izmjene i dopune PPU Općine Marina potrebno provesti postupak 
glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, obavit će se prema Zakonu o zaštiti 
prirode (“Narodne novine”, br. 80/13) i provest će se u okviru postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene. 

Članak 6. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će 
tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Općina Marina dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se uređuje 
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom 
glasniku Općine Marina. 

 

KLASA: 350-02/15-20/12 
URBROJ:  2184/02-03/01-16-237 
Marina, 14. rujna 2016. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE MARINA 

Općinski načelnik: 
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Ante Mamut 

 

                      
                                                             
   Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 

pomorskom dobru (Narodne novine br. 36/2004 i 63/2008) i Članka 44. Zakona o 

lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj: 33/01, 60/01, 129/05, 

19/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinski 

načelnik , donosi                             

 

 IZMJENU PLANA  

 REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 

ZA 2016. GODINU 

(Službeni glasnik Općine Marina br. 08/16, 11/16) 

 

U Planu redovnog upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu ( Službeni 

glasnik Općine Marina 08/16, 11/16) točka  1.PLAN REDOVNOG 

ODRŽAVANJA mijenja se i glasi: 
„U svrhu održavanja i zaštite pomorskog dobra u općoj upotrebi  tijekom 

2016.g. Općina Marina poduzet će slijedeće aktivnosti: 

- nabava nove opreme za plaže – koševi za smeće, klupe, ukrasne vaze, 

tuševi i sl. 

- građevinsko obrtnički radovi na održavanju obalnog pojasa, plaža, 

obalnih puteva, obalnih zidova, potpornih zidova, objekata i uređaja na 

plažama i sl. 

- dohranjivanje plaža 

- čišćenje plaža i šetnica 

- ostali radovi na pomorskom dobru  

Za navedene aktivnosti predviđena su sredstva  od naknade za koncesijska 

odobrenja, sredstva od koncesija na pomorskom dobru koje naplaćuje županija 

u dijelu koji pripada općini Marina i sredstva od pomoći iz županijskog 

proračuna  i to: 

- za nabavu materijala                                                          128.000,00 kuna 

- za nabavu opreme za plaže                                                    92.000,00 kuna  

- za usluge na održavanju pomorskog dobra                           280.000,00 kuna 

                                                                     UKUPNO:          500.000,00 kuna“ 
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U Planu redovitog upravljanja pomorskim dobrom (Službeni glasnik Općine Marina 

br. 08/16 i 11/16) točki 2. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA 

DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU, KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA 

PODRUČJU OPĆINE MARINA I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJENJE ISTIH 

DJELATNOSTI u tabeli  iza reda pod  rednim brojem  7. dodaje se novi red   pod 

rednim  brojem  8. koja glasi: 

8. Marina Plaža Tunjara, 

Isperd „Terapije“ 

Štand 
 

 1 godina 

 

U Planu redovitog upravljanja pomorskim dobrom (Službeni glasnik Općine Marina 

br. 08/16 i 11/16) u točki 2. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA 

DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU, KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA 

PODRUČJU OPĆINE MARINA I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJENJE ISTIH 

DJELATNOSTI u tabeli  redovi po rednim brojevima 3., 29., i 31.  se mijenjaju i 

promijenjeni glase:    

3. Marina Plaža Tunjara, 

istočno od lukobrana 

Iznajmljivanje  
sredstava  
pedaline, kajak 

 

Kom. 5. 1 godina 

29. Vinišće Obala – ispred 

„Kaktusa“ 

Iznajmljivanje 
sredstava          
ležaljke                  
suncobrani 

 

Kom. 15. 

Kom.10. 

1 godina 

31 Vinišće Zagrada - Smokvina Iznajmljivanje 
sredstava 
(brodica na 
motorni pogon) 

 

m1  56,87 1 godina 

 

U skladu sa promjenama iz točke 1. PLANA REDOVITOG ODRŽAVANJA  ispravlja 

se REKAPITULACIJA koja ispravljena glasi:  

REKAPITULACIJA 
 

UKUPNI TROŠKOVI: 

1.Nabava materijala  ...................................................128..000,00 kuna 

2.Nabava opreme za plaže                             ………………..92.000,00 kuna 

2. Usluge za održavanje pomorskog dobra  ……………..280.000,00 kuna 

                  UKUPNO:                                                          500.000,00 KUNA 
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UKUPNI PRIHODI: 

Naknada za 

koncesijsko 

odobrenje-kuna  

Udio od naknade za 

koncesije na 

pomorskom dobru-

kuna 

Pomoći iz županijskog 

proračuna 

UKUPNO 

300.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Ove Izmjene i dopune Plana redovitog održavanja pomorskog dobra za 2016. godinu 

stupa na snagu danom  objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

KLASA: 342-21/16-00/01 

UR. BROJ: 2184/02-03/06-16-6 

Marina, 19. srpnja 2016. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

                                                                                                    Općinski načelnik: 

 

                                                                                                           Ante Mamut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – 

Odgovorni urednik:       Ante Mamut – PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel 
 


