Na temelju članka 113. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine, br. 47/09) te
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
br.08/09 i 04/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ….. sjednici od
……..............2016. godine, donosi,
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na
lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno
Članak 1.
Stavlja se izvan snage Odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu
otok Bisage, Općina Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 10/15).
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
O b r a z l o ž e n j e:
Županijska skupština Šibensko – kninske županije dana 29. lipnja 2015. godine donijela je
Odluku o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru svrhu gospodarskog korištenja i
postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/15), (dalje: Odluka) kojom je
Ovlašteniku koncesije Braniteljskoj zadruzi Orada, iz Samobora, Ul. Petra Preradovića br. 23,
OIB 32445946417, oduzeta koncesija dodijeljena Odlukom o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja
naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 8/11).
Protiv navedene Odluke, koju je zaprimio 10. studenog 2015. godine, Ovlaštenik koncesije je
u za to ostavljenom roku uputio žalbu s prijedlogom povrata u prijašnje stanje zbog neuredne
dostave i prijedlog za obnovu postupka zbog neovlaštenog zastupanja Stjepana Arlovića,
bivšeg upravitelja. U žalbi, pored ostalog, navodi:
- da je bivši upravitelj Braniteljske zadruge Orada, gospodin Stjepan Arlović obnašao
dužnost do 13.03.2014. godine a nakon toga pa do daljnjeg dužnost upravitelja je preuzeo
gospodin Ante Jozić;
- da je Braniteljska zadruga Orada promjenila sjedište s adrese ul. Petra Preradovića 23 –
Samobor i odselila na novu adresu ul. Sv. Martina br. 7 21312 – Podstrana;
- da je gospodin Stjepan Arlović bivši upravitelj i nakon smjene od dana 13.03.2014.
godine neovlašteno zastupao Braniteljsku zadrugu Orada na način da je na nepostojećoj
adresi primao službenu poštu, izrađivao pismena te istu neovlašteno potpisivano i
ovjeravao za svoje osobne interese a da pri tome nije prispjelu poštu proslijedio
Braniteljskoj zadruzi Orada na njenom novom sjedištu niti je izvještavao novog
legitimnog upravitelja gospodina Antu Jozića. Stjepan Arlović, bivši upravitelj je svojim
dopisom tek od 30.09.2015. godine izvjestio Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni
razvoj Šibensko-kninske županije da on više nije upravitelj.
- Novi upravitelj, gospodin Ante Jozić, nije mogao podastrijeti dokaze da su se izvršila
određena i znatna ulaganja od kada je preuzeo Braniteljsku zadrugu Orada u vremenu od
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travnja 2014. godine do lipnja 2015. godine te svi radovi su bili pod stalnim nadzorom
Delta Point zašto postoje svakodnevni Dnevnici o izvršenim radovima. Naprotiv,
Braniteljska zadruga Orada je zainteresirana i za proširenje i nova ulaganja o čemu će
podnijeti svu potrebitu dokumentaciju.
U privitku Žalbe dostavljen je:
- Original izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu od 12. studenog 2015.
godine iz kojeg je vidljivo da je sjedište Braniteljske zadruge Orada, ul. Sv. Martina 7,
Podstrana, da je osoba ovlaštena za zastupanje gospodin Ante Jozić. Navedene promjene su
nastupile 13.03.2014. godine (Tt-14/815-5 od 13.03.2014.);
- Ugovor o stručnom nadzoru s Delta point d.o.o. od 20. ožujka 2015. godine;
- Građevinski dnevnik u svrhu obavljanja istražnih radova na površinama određenim za uzgoj
školjaka (uvala Tatinja, Uvala Obinuš i Otok Bisage) ovjeren od strane nadzornog inženjera;
- Očitovanje Braniteljske zadruge Orada zastupane po upravitelju Anti Joziću kojim se
obvezuje da će po povratu ugovora o koncesiji na prvobitno stanje, a s obzirom da su
provedene sve predradnje u pripremi i istraživanju lokaliteta za kontrolirani uzgoj školjki,
odmah pristupiti opremanju i stavljanju u funkciju lokaliteta za kontrolirani uzgoj školjki u
uvalama Tatinja, otok Bisage i uvala Obinuš te da će isti radovi opremanja do početka
proizvodnje biti završeni u roku od 120 dana.
Žalitelj predlaže da se osporena odluka poništi ili da se predmet vrati u ponovni rad i
odlučivanje.
Temeljem svih navedenih žalbenih razloga kao i uvidom u spis predmeta izvršena je analiza
cjelokupne dokumentacije te je utvrđeno da je žalba osnovana u cjelosti.
Uvidom u evidenciju Registra koncesija pri Ministarstvu financija utvrđeno je da je
konesionar s osnove koncesijske naknade podmiro sva dospjela dugovanja.
Sukladno članku 113. stavak 5. Zakona o općem uporavnom postupku („Narodne novine“,
br. 47/09) kad prvostupanjsko tijelo ocjeni da je žalba osnovana u cjelosti ili djelomično
zamjenit će pobijeno rješenje novim ako se ne dira u prava trećih osoba.
Člankom 10. Zakona o općem uporavnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09) definirano
načelo učinkovitosti i ekonomičnosti odnosno da se u upravnim stvarima postupa što je
moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškove, ali tako da se utvrde sve
činjenice i okolnosti bitne za rješavanje o upravnoj stvari.
Slijedom navedenog predlaže se donošenje ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove
Odluke. Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja
koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu
pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Klasa: 934-01/16-01/
Urbroj:2182/1-01-16-1
Šibenik, ………………...2016.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić
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