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   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, 

150/2011,144/2012 I 19/2013-pročišćeni tekst), Općinski načelnik , donosi                             

 

 

2. IZMJENE I DOPUNE 

PLANA REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM 

DOBROM ZA 2014.g. 
(Službeni glasnik Općine Marina br. 04/14 i 18/14) 

I. 

 

 U točci 2. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA 

POMORSKOM DOBRU, KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE 

MARINA  I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE ISTIH DJELATNOSTI,  
 

-u tablici sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru redak br. 42. 

mjenja se i glasi:  

42. Poljica Na vrhu 

lukobrana između 

sportske lučice i 

plaže 

Iznajmljivanje 

plovila-skuter 

kom 1  1 godina 

 

-u tablici sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru iza redka br. 42. 

dodaje se slijedeći redak- mikrolokacija:  

43. Marina Ispred ulaza u 

hotel Marinska 

kula 

Ugosteteljstvo-

terasa 

50 m2   1 godina 

 

 

 

 

II. 

 

Sukladno izmjenama iz točke I. mjenja se tablica prihoda i rashoda: 

 

 

REKAPITULACIJA 

 

UKUPNI TROŠKOVI: 

1.Marina .......................250.000,00 kuna 

2.Vinišće.......................110.000,00 kuna 

3.Poljica........................100.000,00 kuna 

4.Sevid............................80.000,00 kuna 

           UKUPNO:          540.000,00 KUNA 
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UKUPNI PRIHODI:    

 VRSTA PRIHODA   

NASELJE Naknada za 

koncesijsko 

odobrenje -KUNA 

Lučka pristojba 

i usluge -

KUNA 

Proračun SDŽ UKUPNO KUNA 

Marina      165.000,00   100.000,00 265.000,00 

Vinišće        40.000,00  20.000,00 50.000,00 110.000,00 

Poljica        43.000,00   60.000,00 103.000,00 

Sevid        50.000,00  30.000,00 80.000,00 

UKUPNO 298.000,00 kuna 20.000,00 kuna 240.000,00 558.000,00 kuna 

 

 

III. 

 

          Ostale odredbe Plana redovnog upravljanja pomorskim dobrom za 2014.g ostaju i dalje 

na snazi. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Ove 2. Izmjene i dopune Plana redovitog održavanja pomorskog dobra za 2014. godinu 

stupaju na snagu danom  objave u Službenom glasniku Općine Marina. 

 

KLASA: 342-21/14-00/22 

UR. BROJ: 2184/02-03/02-14-1 

Marina, 02.07.2014. godine 

 

OPĆINA MARINA 

OPĆINAKI NAČELNIK 

 

 

Općinski načelnik: 

 

 Ante Mamut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 334-Broj:20/14  SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA  Srijeda ,09. srpnja 2014. godine 

 

 

 

Općinski načelnik Općine Marina za 2014. godinu  donosi privremenu: 

ODLUKU 

o parkiranju na rezerviranim parkirališnim mjestima  

u mjestu Marina 

 
 

Članak 1. 

Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, ulična ili izvanulična. 

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje odvija tijekom cijele 

kalendarske godine. 

Privremena javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje odvija tijekom 

privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično. 

Ulična javna parkirališta su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena 

horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa te 

tehničkom dokumentacijom. 

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena 

su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su 

definirana posebnim projektom. 

Izvanulična javna parkirališta mogu biti asfaltirana i neasfaltirana. 

Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima označava se bijelom 

horizontalnom signalizacijom. 

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje 

vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak 

pristupačnosti imaju pravo parkirati. 

Rezervirana parkirališna mjesta odobrava komunalni pogon  po zahtjevu korisnika na 

rok od godinu dana. 

 

Članak 2. 

Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti državnim tijelima, sudbenoj vlasti, 

tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama. 

Za horizontalnu signalizaciju rezerviranoga parkirališnog mjesta koristi se žuta boja i 

vertikalna i horizontalna signalizacija. 

 

Članak 3. 

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim 

mjestima. 

 

               Članak 4. 

Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište ili boravište na području na kojem se vrši 

parkiranje te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu 

samostalnu djelatnost koja ima sjedište ili koristi poslovni prostor unutar parkirališne zone u 

kojoj se vrši parkiranje mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu korištenja javnih 

parkirališta (povlaštena dozvola za parkiranje). 
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Članak  5. 

Povlaštene uvjete parkiranja iz stavka 1. ovoga članak može koristiti i vlasnik 

nekretnine (stana ili kuće) na području na kojemu se vrši parkiranje, ako ima prijavljeno 

prebivalište ili boravište na području stare Jezgre Marina označene na posebnoj karti s 

parkirališnim površinama koja je prilog ove Odluke. 

 

 

Članak 6. 

 Povlaštena parkirališna dozvola izdaje se i vrijedi za parkirališni blok unutar 

parkirališne zone,. 

 Izgled i sadržaj povlaštene parkirališne karte za korištenje javnih parkirališta 

određuje organizator parkiranja komunalni pogon Općine Marina.. 

Povlaštena parkirališna dozvola vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga 

dana u sljedećem mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo, odnosno do 

isteka posljednjeg dana u sljedećem mjesecu. 

 

 

Članak 7. 

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena 

osoba organizatora parkiranja. 

Nadzor nad rezerviranim parkirališnim mjestima provode prometni redari. 

 

Članak 8. 

Ova odluka objavit će se u službenom glasniku Općine Marina a primjenjuje se od 08. 

srpnja 2014. godine. 

 

 

Klasa:340-01/14-10/12 

Ur broj:2184/02-03/01-14-1 

Marina, 09. srpnja 2014. godine 

 

 

OPĆINA MARINA 

OPĆINAKI NAČELNIK 

Općinski načelnik 

Ante Mamut 
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 Općinski načelnik Općine Marina na temelju članka 50. Statuta Općine Marina  dana 

02. srpnja 2014. godine donosi sljedeću: 

 

 

ODLUKU 

o utvrđivanju visine naknade za tuširanje na plažama  

u Općini Marina 
 

Članak 1. 

 Utvrđuje se naknada za tuširanje na plažama u Općini Marina na način da se za 30 

sekunda tuširanja plaća naknada u iznosu od 1kn. 

 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Komunalni pogon Općine Marina  da vrši dnevnu naplatu naknade za 

tuširanje na plažama u Općini Marina.  

 Naplata naknade vršit će se zapisnički za svaki tuš na kraju svakog dana. 

 Zapisnik o naplati idućeg radnog dana dostavlja ovlaštena osoba komunalnog pogona  

u računovodstvo Općine Marina. 

 

Članak 3. 

 Uplaćena naknad iz članka 1. prihod je proračuna Općine Marina. 

 Uplaćena naknada koristit će se za podmirenje troškova vode na plažama u Općini 

Marina. 

 

Članak 4. 

 Ova odluka stupa na snagu u roku od jednog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Marina. 

 

Klasa:410-01/14-10/05 

Ur broj:2184/02-03/01-14-1 

Marina,02. srpnja 2014. godine. 

 

OPĆINA MARINA 

OPĆINAKI NAČELNIK 

 

Općinski načelnik 

 

Ante Mamut 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
IZDAVAČ:  Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante 

Mamut     – PRIPREMA:  Jedinstveni upravni odjel Općine Marina                                                                                     


