
 

 Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, broj 125/08) i članka 

30. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne 

novine”, broj 33/06, 38/09, 87/09 i 18/11) i članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10 i 10/10), Župan 

Splitsko-dalmatinske županije 22. prosinca 2011., donio je 

 

 

R J E Š E NJ E 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za dobivanje 

 koncesije na županijskoj brzobrodskoj liniji “MILNA-SPLIT-MILNA” 

 

 

I. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje koncesije na županijskoj 

brzobrodskoj liniji “MILNA-SPLIT-MILNA”, u daljnjem tekstu : Povjerenstvo. 

 

 

        II. 

 Zadaća Povjerenstva je: 

 

 pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i studija opravdanosti davanja 

koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za natječaj, pravila i uvjeta za 

ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude 

 provesti postupak javnog natječaja za davanja koncesije za provođenje natječaja za 

davanje koncesije na županijskoj brzobrodskoj liniji “MILNA-SPLIT-MILNA” 

 izvršiti pregled i ocjenu valjanih ponuda pristiglih temeljem predmetnog javnog         

 natječaja 

 utvrditi prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije valjane ponude pristigle temeljem 

predmetnog javnog natječaja, ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja 

koncesije i obrazloženja navedenih prijedloga 

 obaviti i ostale poslove potrebne za provedbu postupka davanja koncesije 

 

 

III. 

 

 U Povjerenstvo se imenuje: 

 

1. mr. Ivan Udovičić, predsjednik Pročelnik UO za gospodarstvo 

2. Ranko Vujčić, član, UO za gospodarstvo  

3. Ivica Vuletić, dipl.inž ,član , predstavnik lučke kapetanije Split  

4. Nikica Radman, član, predstavnik Hrvatskog registra brodova  

5. Dinko Franchini, član UO za gospodarstvo 

 

 

         IV. 

 

 Za tajnicu Povjerenstva imenuje se Ana Goatti, dipl.iur. stručni savjetnik u Upravnom 

odjelu za gospodarstvo razvitak i europske integracije. 
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 Sve stručne i druge administrativne poslove za rad Povjerenstva obavljati će Upravni 

odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije. 

 

 

V. 

 

 Donošenjem ovog  Rješenja prestaje važiti Rješenje Klasa:022-04/09-02/143, 

Urbroj:2181/1-02-09-01 od 07. travnja 2009. 

 

 

VI.  

 

 Ovo Rješenje objavit će se  u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA:080-01/11-03/89 

URBROJ:2181/1-02-11-2 

U Splitu,20. prosinac 2011.     

 

  

            Ž U P A N 

 

 

                     Ante Sanader, dipl.ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


