REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N
KLASA: 934-01/14-01/0100
URBROJ: 2181/1-06/02-14-0002
Split, 06. lipnja 2014.

PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
plaže na dijelu k.o. Okrug, predio uvala Duga
Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo
Prijedlog Odluke naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.
PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. i članak 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11)
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za pomorstvo i turizam
PREDLAGATELJ: Župan
DONOSITELJ: Županijska skupština
IZVJESTITELJ: Mate Ivanković, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo i turizam
S poštovanjem,
ŽUPAN

Zlatko Ževrnja, dipl. oec.

Na temelju članka 17. stavak 1. i 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(„Narodne novine“, broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 21. stavak 1. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), te članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije
(“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska
skupština Splitsko-dalmatinske županije na
sjednici, održanoj
2014. donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Okrug, predio uvala Duga

Članak 1.
Upravni odjel za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije objavit će obavijest o
namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže za
obavljanje turističke djelatnosti (iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, sandolina, pedalina, brodica i
sl.). na dijelu k.o. Okrug, predio uvala duga, Općina Okrug.
Članak 2.
Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju sastoji se od ukupne tlocrtne površine 2894 m2
(kopno 459 m2 i 2435 m2 more).
Područje obuhvata koncesije omeđeno je slijedećim spojnicama lomnih točaka sa njihovim
koordinatama (HTRS96/TM):
Broj točke
A
B
C
D
E
F
G
H

X

Y

6 408 606,02
6 408 612,25
6 408 613,80
6 408 644,44
6 408 640,49
6 408 634,14
6 408 629,74
6 408 611,71

4 806 590,17
4 806 600,10
4 806 599,75
4 806 582,90
4 806 573,84
4 806 577,85
4 806 579,31
4 806 590,09

a sve kako je nacrtano i označeno na snimku stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 izrađenom u travnju
2014. godine od strane trgovačkog društva INFOKARTA d.o.o. iz Splita.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od deset (10) godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji.
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Članak 4.
Početna visina stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 10.000,00 kn
(desettisućakuna), a promjenjivog dijela od 1,5 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i
pružanjem usluga na koncesioniranom području.
Članak 5.
Rok za podnošenje ponuda i dokumentacije koju treba priložiti odredit će se u obavijesti o
namjeri davanja koncesije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Petroslav Sapunar, prof.

Dostaviti:
1. Joško Radić iz Okruga,
21223 Okrug Gornji, 4. ožujka 6
2. Upravni odjel za pomorstvo i turizam, ovdje
3. Općina Okrug, 21223 Okrug Gornji
4. Službeni glasnik, ovdje
5. Pismohrana, ovdje
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O b r a z l o ž e nj e
Joško Radić iz Okruga Gornjeg, 4. ožujka 6, vl. ugostiteljskog obrta „DUGA“, podnio je
inicijativu za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže za
obavljanje turističke djelatnosti (iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, sandolina, pedalina, brodica i
sl.). na dijelu k.o. Okrug, predio uvala Duga, Općina Okrug.
Uz inicijativu je priložena slijedeća dokumentacija:
- kopija katastarskog plana,
- izvatci iz katastra zemljišta,
- izvatci iz zemljišne knjige,
- snimku stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 izrađenu u travnju 2014. godine od strane
trgovačkog društva INFOKARTA d.o.o. iz Spllita.
Prema odredbi čl. 17. st. 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine,
broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje se
na temelju javnog prikupljanja ponuda.
Odredbom čl. 18. st. 1. cit. Zakona određeno je da Odluku o javnom prikupljanju ponuda
donosi davatelj koncesije.
Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na 62. sjednici održanoj
06. lipnja 2014. godine prihvatilo je ovaj Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije u
kojem je utvrđen i početni iznos stalnog dijela godišnje koncesijske naknade u iznosu od 10.000,00
kn, a promjenjivog dijela 1,5 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanja usluga na
koncesioniranom području.
Sukladno svemu gore narečenom, očito je da su se ispunili propisani uvjeti za donošenje ove
odluke.
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