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STRUČNO TIJELO ZA OCJENU PONUDA 

ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU 

 

Klasa: 934-01/14-01/16 
Urbroj: 2182/1-04-14- 

Šibenik, 20. ožujka 2014 

 
ZAPISNIK SA SJEDNICE ODRŽANE 20. ožujka 2014. godine 

 

Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/3, 100/04, 141/06 i 

38/09), Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 

39/06, 63/08 i 83/12), a sukladno članku 14.  Zakona o koncesijama  (NN 143/12)  

održana je sjednica Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru. 

Sjednica  je započela usvajanjem dnevnog reda sjednice prema pozivu: 

1. Pripremne radnje za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja tuna 

u akvatoriju jugozapadno od otoka Balabre na području Općine Murter-Kornati. 

  

Zaključak: 

1. Tvrtka „Pelagos Net Farma“ d.o.o.Vrgada 121,  23211 Pakoštane podnijela je pismo 

inicijative za dodjelu koncesije na lokaciji predviđenoj za uzgoj tuna u akvatoriju 

jugozapadno od otoka Balabre na području Općine Murter-Kornati u prilogu kojeg 

je dostavljen idejni projekt broj TD. 37/14 iz ožujka 2014. godine za izradu 

lokacijske dozvole. Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za pomorstvo, promet i 

otočni razvoj, da je zahvat prikazan u idejnom projektu, planiran dokumentima 

prostornog uređenja, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-

kninske županije izdao je Lokacijsku informaciju, Klasa:350-02/14-01/121, 

Urbroj:2182/1-16-14-2 od 19. ožujka 2014. godine. Slijedom  navedenog izrađen je 

prijedog Odluke o javnom prikupljanju ponuda te Obavijesti o namjeri davanja 

koncesije koje čine prilog ovog Zapisnika; Predlaže se dodjela koncesije na rok od 

20 godina uz početnu koncesijsku naknadu za stalni dio od 0,50 kn/m2 zauzetog 

prostora te za promjenjivi dio koncesijske naknade 0,30% od prihoda ostvarenog 

obavljanjem djelatnosti na predmetnom pomorskom dobru; 

2. Obavijestiti Državno odvjetništvo o namjeri davanja koncesije; 
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