REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 080-01/17-03/0180
URBROJ: 2181/1-06/08-17-0001
Split, 18. srpnja 2017.
PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru, prof.
-ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 13/09 i 02/13), u privitku Vam
dostavljamo Prijedlog odluke naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske
skupštine.
PRAVNI TEMELJ: Članak 23. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 148/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članak 16. stavak 1.
Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17) te članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske
županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13)
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za turizam i pomorstvo
PREDLAGATELJ: Župan
DONOSITELJ: Županijska skupština
IZVJESTITELJ: Stipe Čogelja, dipl. iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam
i pomorstvo
ŽUPAN

Blaženko Boban

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne
novine", broj 158/03, 100/04, 148/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 16. stavka 1. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17) i 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 __________ 2017., donijela je
ODLUKU
osnivanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije

Članak 1.
Osniva se Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije
Članak 2.
(1) Stručno tijelo iz članka 1. ove Odluke čine stručnjaci za prostorno planiranje, turizam,
zaštitu okoliša, predstavnici pomorsko-prometne struke i druge odgovarajuće struke iz područja
koje obuhvaća određena koncesija i to predstavnici:
- Davatelja koncesije koji posjeduje važeći certifikat u području javne
nabave,
- vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije iz redova vladajućih,
- vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije iz reda oporbe,
- Sveučilišta u Splitu
- udruge koje su registrirane za poslove vezano za pomorsko-prometnu
tematiku
- Lučke kapetanije Split
- gradskog ili općinskog vijeća na čijem se području raspisuje koncesija.
(2) Župan će na temelju pristiglih prijedloga predložiti Županijskoj skupštini Splitskodalmatinske županije donošenje Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 3.
Stručno tijelo iz članka 2. ove Odluke čini sedam članova, od kojih je šest stalnih članova
i jedan promjenjivi član ovisno na kojem području se raspisuje koncesija.
Članovi među sobom biraju predsjednika.
Članak 4.
Rad Stručnog tijela iz članka 1. ove Odluke definiran je člankom 16. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17) i člankom 20. Uredbe o postupku davanja koncesije
na pomorskom dobru ("Narodne novine", broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12
i 10/17).
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Članak 5.
Članovi Stručnog tijela iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu na svoj rad u
iznosu kojeg rješenjem odredi Župan, a isplaćuje se iz županijskog proračuna.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske
županije"
KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Petroslav Sapunar, prof.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za turizam i pomorstvo, ovdje,
2. Upravi odjel za financije, ovdje,
3. Službeni glasnik, ovdje,
4. Pismohrana, ovdje.
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Obrazloženje

Članak 23. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine"
broj 158/03, 100/04, 148/06, 38/09, 123/11 i 56/16) određuje:
„Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesiju iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona
imenuje županijska skupština iz redova poznatih stručnjaka za prostorno planiranje, turizam,
zaštitu okoliša, pomorsko-prometne struke i druge odgovarajuće struke iz područja koje obuhvaća
određena koncesija.“
Sastav Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju definiran je člankom 16. stavcima
1.- 7. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17):
"Prije početka postupka davanja koncesije davatelj koncesije odlukom imenuje stručno

povjerenstvo za koncesiju.
Davatelj koncesije imenuje članove stručnog povjerenstva za koncesiju pravne,
ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o predmetu i značajkama koncesije.
Članovi stručnog povjerenstva za koncesiju ne moraju biti zaposlenici davatelja koncesije.
Broj članova stručnog povjerenstva za koncesiju je neparan, s najmanje tri člana, a najviše
sedam članova.
Član stručnog povjerenstva za koncesiju ne smije imati izravnih ili neizravnih osobnih
interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u radu
stručnog povjerenstva za koncesiju što potvrđuje potpisivanjem izjave o neovisnosti čime jamči
da nije u sukobu interesa, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava.
Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u
području javne nabave.
Kod koncesije koje se daje u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava, stručno
povjerenstvo za koncesiju ima ulogu ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja u skladu s
propisima kojima se uređuje javna nabava.
Kod koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona, a kada se više koncesija daje
za isti ili sličan predmet koncesije, davatelj koncesije može osnovati jedno stručno povjerenstvo
za sve koncesije, pazeći pri tome da stručno povjerenstvo za koncesiju u svome radu uzme u
obzir posebnosti svake od koncesija."
Sukladno gore navedenom, ispunili su se svi propisani uvjeti za donošenje ove Odluke.
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