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1.
Na Na temelju članka 5. Uredbe o postupku
davanja
koncesijskog
odobrenja
na
pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i
63/14) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl.
gl. 02/13, 03/18, 02/20, 06/20-pročišćeni
tekst), Općinski načelnik Općine Orebić 04.
siječnja 2021. donio je
GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Orebić za 2021.
godinu
I. UVODNE ODREDBE
1. Ovim Godišnjim planom upravljanja
pomorskim dobrom na području Općine
Orebić za 2021. (dalje u tekstu Plan)
uređuje se:
a.) plan redovnog upravljanja pomorskim
dobrom,
b.) sredstva za redovno upravljanje
pomorskim dobrom,
c.) popis djelatnosti iz jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom
dobru koje se mogu obavljati na
području Općine Orebić,
d.) mikro lokacije za obavljanje
djelatnosti iz popisa djelatnosti koje se
mogu obavljati na pomorskom dobru

na području Općine Orebić.
2. Ovaj Plan će se dostaviti nadležnom
tijelu za poslove pomorstva
Dubrovačko-neretvanske županije
temeljem članka 5. stavak 2. Uredbe o
postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru.
II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM
1. U smislu ovog Plana pod redovnim
upravljanjem pomorskim dobrom
smatra se briga o zaštiti i održavanju
pomorskog dobra u općoj uporabi.
2. U 2021. god. Općina Orebić će
poduzeti mjere na zaštiti i održavanju
pomorskog dobra u općoj uporabi i to
kako slijedi:
• poduzimanje radova poradi uređenja
pomorskog dobra i sanacije oštećenih
podzida i mulića, stubišta i ograda,
obalnih i potpornih zidova i plaža na
području Općine Orebić oštećenih
djelovanjem mora i atmosferskih
neprilika tijekom 2020 god. i ranije,
mulići kod Pomorskog muzeja, ispod
kuće Žmikića, kao i sidrena podloga
plaže ispod hotela „Adriatic“i objekta
„Bistro“ i obala u Lovištu oštećena u
nevremenu krajem prosinca 2020
god., sanirati će se iz sredstava
predviđenim proračunom Općine
Orebić za 2021 god.
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poduzimanje radova koje zadiru u
pomorsko dobro a nalaze se po
prostorno planskoj dokumentaciji u
zoni obale devastirane gradnjom
provesti će se zaštita obale od daljnje
erozije uzrokovane utjecajem mora,
sustavom kamenih blokova na
sjevernoj strani mula u Crkvicama.
Nastavak radova na rekonstrukciji i
sanaciji uređenja šetnice sa trim
stazom na plaži Trstenica.
Predviđenim radovima osigurao bi se i
pristup plaži odnosno omogućio
ulazak u more osobama sa
invaliditetom uz pomoć dizala. Dizalo
bi se nalazilo na predviđenoj lokaciji
tijekom turističke sezone a u zimskim
mjesecima bi bilo uklonjeno. Nastavak
radova na uređenju trga u Vignju.
dohrana plaža: "Pratnice" 20m³,
"Mokalo" 50m³, "Trstenica" 350m³,
"Mrgudić-Mateljak" 20 m³, "BradičićPrdinovo" 30 m³, "Nuncijata- upravna
zgrada Bilan" 50 m³,“ AdriaticAmfora 50 m³, "Muzej" 30 m³, ispod
zgrada "Općine" 50 m³, plaža
terminal-Bistro 30 m³, Plaže kroz
"Bore" 50 m, "Perna" 30 m³,
"Kučište- glavni mul" 10 m³,
"Trojstvo- kuća Lupis- Liberan 100
m³, Liberan- Župni ured Viganj" 50
m³, "Mul Viganj- Montun- Granica"
70 m³ i plaža „Mirci“ 100 m, u skladu
sa Zaključkom Općinskog vijeća.
obnova devastiranog mostića ispred
upravne zgrade "Bilan" – naselje
Orebić, u postojećim mjerama i od
kamenog materijalom te povrat istog u
prvobitno stanje. Obnova mulića ispod
kuće Žmikić zbog ugroze kupača.
Postavljane tuševa na plažama u
mjesnim plažama na području Orebića
i Kućišta.

III. SREDSTVA ZA REDOVNO
UPRAVLJANJE POMORSKIM
DOBROM
1. Za provedbu mjera redovnog
upravljanja pomorskim dobrom u
smislu točke II. 2. ovog Plana koristiti
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će se sredstva u procjenjenom iznosu
od 1.250.000,00 kn, a osigurati će se
uz redovita proračunska sredstva i iz
sredstva od naknade za izdana
koncesijska odobrenja.
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ
JEDINSTVENOG POPISA
DJELATNOSTI NA POMORSKOM
DOBU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA
PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ
1. Na području općine Orebić mogu se
obavljati slijedeće djelatnosti iz
Jedinstvenog popisa djelatnosti na
pomorskom dobru:
a.) iznajmljivanje sredstava,
b.) ugostiteljstvo i trgovina,
c.) komercijalno-rekreacijski sadržaji,
d.) obuka jedrenja, veslanja, organizacije
športskih natjecanja u windsurfingu i
ostale
e.) športske manifestacije i sl.
f.) obuka plivanja,
g.) organizacija ronilačkih izleta / obuka
ronilaca.
2. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u
smislu točke IV. 1. a.) ovog Plana može se
obavljati iznajmljivanjem sredstava kako
slijedi:
a.) brodica na motorni pogon,
b.) jedrilica, brodica na vesla,
c.) sredstva za vuču s opremom (banana,
tuba, skije i sl.),
d.) daska za jedrenje, sandolina, pedalina
i sl.,
e.) skuter,
f.) dječji skuter,
g.) dječji skuter do 2 kw.
h.) pribor i oprema za ronjenje, kupanje
(odmorište za kupače i sl.).
3. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine u smislu
to
ke IV. 1. b.) ovog Plana može se obavljati
sredstvima kako slijedi:
a.) kiosk, prikolica, brod u smislu
pružanja ugostiteljskih usluga,
montažni objekt do 12 m² i sl.,
b.) pripadajuća terasa objekta,
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c.) štand,
d.) ambulantna prodaja (škrinja, aparati za
sladoled i sl.).
4. Djelatnost komercijalno-rekrecijskog
sadržaja u smislu točke IV. 1. c.) ovog Plana
može se obavljati sa sredstvima kako slijedi:
a.) jumping,
b.) aqua park i drugi morski sadržaji,
c.) suncobrani, ležaljke,
d.) zabavni sadržaj.
5. Djelatnost obuke jedrenja i veslanja u
smislu točke IV. 1. d.) ovog Plana može se
obavljati sa sadržajima kako slijedi:
a.) brodica / brod.
b.) na morskoj obali
6. Djelatnost organiziranja ronilačkih izleta /
obuka ronilaca u smislu točke IV. 1. f.) ovog
Plana može se obavljati kako slijedi:
a.) brodica / brod,
b.) na morskoj obali.
V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI
1. Djelatnosti iz točke IV. 1. ovog Plana
mogu se obavljati na mikrolokacijama
kako slijedi:
a.) iznajmljivanje sredstava na plažama:
ispred TN Perna – 150 daski za
jedrenje, ispred plaže u Kučištu (KO
Kučište), plaže u Lovištu (KO
Nakovanj), plaže u Vignju (KO
Viganj), plaže u Trsteniku (KO
Trstenik), plaže u Orebiću (KO
Orebić, KO Stankovići, KO Podgorje),
plaža ispred “Orebich cluba” (KO
Podgorje), plaže u Dingaču (KO
Potomje i KO Pijavičino), plaže u
Podobuću (KO Podobuće) a za koje
nije dodijeljena koncesija,
b.) djelatnost ugostiteljstva i trgovine na
lokacijama gdje se terase
ugostiteljskih objekata i ostala
sredstva nabrojana u točki IV. 3. i 4.
nalaze, uz uvjet da ne dovede u pitanje
opću uporabu pomorskog dobra,
c.) komercijalno-rekreacijski sadržaji na
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plažama: “Trstenica” i plaže u Orebiću
(KO Orebić, KO Stankovići, KO
Podgorje), ispred TN Perna i plaže na
Perni i Kučištu (KO Kučište), plaža
"Ponta" (KO Viganj) kod tuša ispod
kuće Cvitanović montažni objekt 9 m2
za potrebe ŠRD "Viganj" i "Peliških
jedara". Dingač - Borak (KO
Potomje), Trstenik (KO Trstenik), a da
se ne dovodi u pitanje opća uporaba
pomorskog dobra i za koje nije
dodijeljena koncesija.
d.) ostale djelatnosti iz točke IV: 1. /d.),
f.), g.)/ ovog Plana na
mikrolokacijama na kojima se
predviđena sredstva mogu koristiti, a
da se ne dovede u pitanje opća
uporaba pomorskog dobra.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu u roku od osam
dana od objave u Službenom glasniku Općine
Orebić.
Klasa: 934-01/21-01/01
Urbroj: 2138/03-03-21-01
Orebić, 04. siječnja 2021.
Načelnik Općine
Tomislav Ančić, v. r

Izdaje Općina Orebić- glavna i odgovorna urednica Sandra Zovko
Informacije se primaju u tajništvu Općine Orebić, telefon 020-713-678, telefax 020-713-440

