REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N
KLASA: 934-01/17-01/0317
URBROJ: 2181/1-06-01/07-17-0001
Split, 20. studenog 2017.

PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru, prof.
-ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Bol za davanje koncesija na
pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat
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 21. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 123/11 i 56/16)
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
S poštovanjem,
ŽUPAN

Blaženko Boban

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne
novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 123/11 i 56/16), te članka 20. Statuta Splitskodalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10 i 10/10,
2/13 i 126/17), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___. sjednici održanoj
________ 2017. godine donijela je

ODLUKU
o povjeravanju ovlaštenja Općini Bol za davanje koncesija na
pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat
Članak 1.
Ovom Odlukom Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije povjerava Općini Bol
ovlaštenje za davanje koncesija na pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat.
Članak 2.
Odluku o davanju koncesije prema članku 1. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine
Bol.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Bol mora donijeti Odluku o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže za obavljanje turističkih, trgovačkih i
ugostiteljskih djelatnosti na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, Općina Bol do 30. lipnja 2018. godine.
Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže za
obavljanje turističkih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat
treba biti donesena do 31. prosinca 2018. godine.
Članak 4.
Odluka o namjeri davanja koncesije i Odluka o davanju koncesije trebaju biti sukladne
Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06, 38/09,
123/11, 56/16), Zakonu o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17), Uredbi o postupku davanja
koncesija na pomorskom dobru (Narodne novine 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010,
102/2011, 83/2012 i 10/2017) i Pravilniku o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji
građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17).
Članak 5.
U Stručnom tijelu za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru mora biti imenovan
predstavnik Splitsko-dalmatinske županije.

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. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
2. Općina Bol, Uz pjacu 2, 21 420 Bol
3. Lučka kapetanija Split, Obala Lazareta 1, Split
4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo, ovdje
5. Službeni glasnik, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

O b r a z l o ž e nj e
PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 21. stavka 1. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 123/11 i 56/16)
kojom je utvrđeno da županijska skupština na prijedlog župana, a na zahtjev grada/općine, može
ovlaštenje za davanje koncesija na području grada/općine povjeriti gradu/općini.
OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVOM ODLUKOM
Ovom Odlukom Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije povjerava Općini Bol
ovlaštenje za davanje koncesija na pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat.
Općina Bol podnijela je zahtjev (dostavlja se u privitku) za povjeravanje ovlaštenja za
davanje koncesija na pomorskom dobru u svrhu boljeg održavanja i gospodarenja morskim
plažama i ostalim dijelovima pomorskog dobra te vođenja cjelovite brige o istom.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke davatelj koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.
Bol, predio Zlatni rat biti će Općinsko vijeće Općine Bol, koje preuzima ovlaštenja sadašnjeg
davatelja koncesije - Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Sredstva od godišnje koncesijske naknade i nadalje se dijele na tri trećine sukladno odredbi
članka 13. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Općina Bol, Splitskodalmatinska županija i Republika Hrvatska svaki po 1/3).

