Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne
novine“, broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 65. stavak 1., članak 62. stavak 5.,
članak 63. i članak 104. stavak 7. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17) te članka
20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj
11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 21. svibnja 2018.,
Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 11. sjednici održanoj 29. svibnja 2018.,
donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k. o. Pučišća,
predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc)

Članak 1.
U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog
korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu k. o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski
Protuc) donesenoj na 32. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, održanoj 28.
rujna 2016. godine, KLASA: 021-04/16-02/239, URBROJ: 2181/1-01-16-1 od 28. rujna 2016.
godine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 120/16) i na 10. sjednici Županijske
skupštine Splitsko-dalmatinske županije, održanoj 24. travnja 2018. godine, KLASA: 021-04/1802/100, URBROJ: 2181/1-01-18-1 od 24. travnja 2018. godine („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 63/18) , članak 4. mijenja se i glasi:
„Stalni dio godišnje koncesijske naknade iznosi 71.000,00 kn (sedamdesetjednatisućakuna),
a promjenjivi dio 4,4% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanja usluga na
koncesoniranom području, a minimalno prikazano u Studiji gospodarske opravdanosti.
Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici
realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti i iznosi najmanje 284.500,00
kuna.
Ovlaštenik koncesije uplaćuje koncesijsku naknadu na račun zajedničkog prihoda državnog,
županijskog i gradskog proračuna i to u korist računa Općine Pučišća na čijem se području nalazi
pomorsko dobro dodijeljeno u koncesiji.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti (povećati) visinu koncesijske naknade, uz
obvezu da o tome četiri mjeseca ranije pisanim putem obavijesti ovlaštenika koncesije.
Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka
koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koncesije, te dostaviti financijsko
izvješće o ukupno ostvarenom prihodu na području koje je predmet koncesije do 01. svibnja tekuće
godine za prethodnu godinu.
Koncesionar je dužan omogućiti osobama koje odredi davatelj koncesije uvid u poslovnu
dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje je predmet ove
Koncesije.
Ukoliko koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, davatelj koncesije obračunat će
pripadajuću zakonsku kamatu.
Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora koncesionar je
dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine po završnom računu (Račun dobiti i gubitka predano na FINA-u) za proteklu
kalendarsku godinu.“
Članak 2.
Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u roku od 15 dana od dana
primitka ove Odluke putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom
pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora,
prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko dalmatinske županije“.
KLASA: 021-04/18-02/145
URBROJ: 2181/1-01-18-1
Split, 29. svibnja 2018.
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