
Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 
broj 158/03,100/04,141/06,38/09), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04,63/08,133/13 i 64/14) i članka 45 
članka 45. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 
6/13), Općinski načelnik Općine Trpanj, dana  03.srpnja 2014. godine, donio je  
 
 

GODIŠNJI PLAN 
upravljanja pomorskim dobrom 

na području općine Trpanj za 2014.godinu 
 
 
 

I UVODNE ODREDBE 
 
1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Trpanj za 
     2014. (dalje u tekstu Plan) uređuje se: 
     - plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, 
     - sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, 
     - popis djelatnosti iz jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu 
       obavljati na području općine Trpanj,   
     -mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na 
    pomorskom dobru na području općine Trpanj. 
 
 
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.  Utvrđuje se obveza općinskog komunalnog poduzeća „Komunalno Trpanj“d.o.o. da na    

plažama i kupalištima redovite sakuplja i odvozi smeće, poduzima mjere u slučaju 
iznenadnih onečišćenja mora i plaža i poduzima potrebne hitne mjere sanacije oštećenja na 
objektima pomorskog dobra.  

 
 
III SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM 
 
1.  Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II. 2. ovog 
     Plana koristiti će se sredstva u procjenjenom iznosu od 20.000,00 kn, a osigurati će se iz 
     sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja i ostalih prihoda proračuna. 
 
 
IV POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA      
POMORSKOM DOBU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE TRPANJ 
 
1.  Na području općine Trpanj mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa 
     djelatnosti na pomorskom dobru: 
                  a)  prijevoz putnika 
                b)  iznajmljivanje plovila (charter) 
                c)  iznajmljivanje sredstava, 

d) ugostiteljstvo i trgovina, 



e) komercijalno-rekreacijski sadržaji, 
f) obuka jedrenja, veslanja i sl 

 
 -    Djelatnost prijevoza putnika  i iznajmljivanje plovila (charter)u smislu točke IV. 1. a.)i b) 
      ovog Plana može se obavljati sredstvom: 

- brodica/brod. 
 
 -   Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu točke IV. 1. c.) ovog Plana može se obavljati 
      iznajmljivanjem sredstava kako slijedi: 
 

-     sredstva za vuču s opremom (banana, tuba, skije i sl.),** 
-     daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl., 
-     skuter,** 

 
** sukladno članku 8. stavak 2. Uredbe Vijeće je dužno po službenoj dužnosti zatražiti 
suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe za obavljanje djelatnosti sa 
sredstvima koja su označena sa dvije zvijezdice. 
 
-  Djelatnost ugostiteljstva i trgovine u smislu toke IV. 1. d) ovog Plana može se obavljati        
sredstvom: 
       -    pripadajuća terasa objekta, 
 
-   Djelatnost komercijalno-rekreacijskog sadržaja u smislu točke IV. 1. e.) ovog Plana može 
se obavljati sredstvom: 

  -     suncobrani, ležaljke. 
 
-   Djelatnost obuke jedrenja i veslanja u smislu točke IV. 1. f.) ovog Plana može se obavljati 
sredstvima kako slijedi: 
       -     brodica / brod. 
 
 
V MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI 
 

- Djelatnosti iz točke IV. 1. ovog Plana mogu se obavljati na mikrolokacijama kako 
slijedi: 

     a)b)prijevoz putnika i iznajmljivanje plovila (charter) na području unutarnjih morskih voda        
            i teritorijalnog mora RH, brodicom / brodom i to u lukama i operativnim obalama na 
           području općine Trpanj, 

c) iznajmljivanje sredstava na plažama: ispred plaže Pozor i Luka, (k.o. Trpanj) plaže            
Divna(k.o. Donja Vrućica) i plaže Duba (k.o. Duba Pelješka) . 
d)  djelatnost ugostiteljstva na lokacijama gdje se terase ugostiteljskih objekata i       
nalaze, uz uvjet da ne dovede u pitanje opću uporabu pomorskog dobra. 
e)  komercijalno-rekreacijski sadržaji na plažama: “Pozor” i Luka u Trpnju(k.o. Trpanj),       
plaža Divna (k.o. Donja Vrućica) plaža Duba (k.o. Duba Pelješka), a da se ne dovodi u 
pitanje opća uporaba pomorskog dobra. 
f.)djelatnost obuke jedrenja i veslanja na mikrolokacijama na kojima se predviđena 
sredstva mogu koristiti,uz uvjet da se ne dovede u pitanje opća uporaba pomorskog dobra. 

 
Za obavljanje navedenih djelatnosti iz točke IV.1. c).d).e)f.)  Vijeće je dužno prilikom 
izdavanja koncesijskog odobrenja odrediti mikrolokaciju. 
 



 
 
VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Trpanj za 2014. godinu   
objavit će se na web stranici  i oglasnoj ploči općine Trpanj. 
 
 
 
Klasa: 323-02/14-01/01 
Urbroj: 2117-07/14-01-01 
Trpanj, 3. srpnja  2014.godine 
 
         
        Općinski načelnik 

Jakša Franković,dipl.oecc 
 
 
 
 
 
 
 


