
 1 

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 

20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 

158/03, 141/06 i 38/09), Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za kocnesiju na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa “Lovišća”, 

k.o. Jezera, Općina Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 3/13 i 

10/15), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, 

Klasa:934-01/16-01/29, Urbroj:2182/1-04-16-3 od 8. Srpnja 2016. godine te članka 32. 

Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 

08/09 i 04/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ...  sjednici, od 

……………………. 2016. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za koncesiju na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa 

“Lovišća”, k.o. Jezera, Općina Tisno  

 

Članak 1. 

 

Članak 2. Stavak 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za koncesiju na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa “Lovišća”, 

k.o. Jezera, Općina Tisno (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/13 i 

10/15), mijenja se i glasi: 

“Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko korištenje uređene posebne plaže s 

mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu ispred autokamopa “Lovišća”, k.o. 

Jezera, Općina Tisno, a koja uključuje: iznajmljivanje pedalina – 15 komada, 

iznajmljivanje ležaljki – 60 komada, iznajmljivanje suncobrana – 40 komada, 10 komada 

jedrenja na dasci, 2 komada kanua na vesla, 3 komada daski za veslanje, aqua park te 

privezište za manja plovila za potrebe gostiju autokampa – 70 komada, u svemu sukladno 

Suglasnosti koje je izdala Lučka kapetanija Šibenik, Klasa:350-05/12-01/27, Urbroj:530-

03-05-01-12-2 od 9. srpnja 2012. godine, Suglasnosti Lučke kapetanije Šibenik, 

Klasa:UPI-361-01/14-04/4, Urbroj:530-04-4-5-2-15-3 od 14. svibnja 2015. godine te 

Suglasnosti Lučke kapetanije Šibenik, Klasa:UPI-350-05/16-01/126, Urbroj:530-04-4-5-

2-16-2 od 08. srpnja 2016.godine.“ 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije, da sukladno uvjetima iz ove odluke, 

sklopi aneks ugovora s ovlaštenikom koncesije. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 

 

Obrazloženje: 

 

Ovlaštenik koncesije za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa “Lovišća”, 

ŠKOLJIĆ d.o.o. iz Jezera podnio je zahtjev za proširenjem djelatnosti iz članka 1. 

Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa:934-01/13-01/22, Urbroj:2182/1-06-13-
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1 od 15. ožujka 2013. godine i Aneksa ugovora o koncesiji, Klasa:934-01/13-01/22, 

Urbroj:2182/1-06-15-2 od 13. srpnja 2015. godine na način da se korištenje pomorskog 

doba proširi obavljanjem djelatnosti za 3 kom daski za veslanje i aqua park. 

 

Na zatraženi zahtjev izrađena je procjena vrijednosti izmjene procjenjene vrijednosti 

koncesije. Utvrđeno da tražena izmjena ne prelazi 5% procjenjene vrijednosti koncesije te 

sukladno članku 40. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) navedeno 

proširenje obavljanja djelatnosti ne predstavlja bitnu izmjenu ugovora o koncesiji. 

Također na upućeni zahtjev Lučka kapetanija Šibenik izdala je Suglasnost, Klasa:UPI-

350-05/16-01/126, Urbroj:530-04-4-5-2-16-2 od 08. srpnja 2016.godine. 

 

Temelj za udovoljavanje zahtjevu je članak 15. Ugovora o koncesiji, Klasa:934-01/13-

01/22, Urbroj:2182/1-06-13-1 od 15. ožujka 2013. godine u kojem se navodi da će se 

izmjene koncesije definirati ankesom Ugovora, a po prethodno donijetoj odluci 

nadležnog tijela. 

 

KLASA: 934-03/16-01/ 

URBROJ: 2182/1-01-16-1 

Šibenik, ……………………… 2016. 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

        ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE          
                           

                       

        PREDSJEDNIK      
          Nediljko Dujić 


