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Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 

158/03, 141/06 i 38/09), Zapisnika stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na 

pomorskom dobru, KLASA:934-01/16-01/115, URBROJ: 2182/1-04-16-3 od 26. listopada 

2016. godine i 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 

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu uvala 

Tatinja, Općina Tisno 

 

I. 

Ovom odlukom daje se suglasnost na prijenos koncesije koja je Odlukom o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/11 i 3/16), dodjeljena Braniteljskoj 

zadruzi Orada iz Samobora, OIB:32445946417 na trgovačko društvo SEASHELL d.o.o. iz 

Segeta Donjeg, OIB: 49594728584 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije). 

 

II. 

Pomorsko dobro iz članka 1. ove odluke prenosi se na Ovlaštenika koncesije u granicama i u 

stanju definiranim Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka 

na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj  

8/11 i 3/16), Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa:934-01/11-01/34, 

Urbroj:2182/1-06-11-1 od 1. kolovoza 2011. godine i Aneksom Ugovor o koncesiji na 

pomorskom dobru, Klasa:934-01/11-01/34, Urbroj:2182/1-06-11-2 od 9. ožujka 2016.  godine 

 

III. 

Ovlaštenik koncesije preuzima obveze u svezi plaćanja koncesijske naknade, zaštite 

pomorskog dobra kao i ostale obveze definirane odlukom, ugovorom i aneksom ugovora o 

koncesiji na pomorskom dobru iz točke II. 

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 30 dana od donošenja ove odluke, potpisati ugovor o 

prijenosu koncesiji, u protivnom gubi sva prava određena ovom odlukom. 

 

IV. 

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

dosadašnjim ovlaštenikom koncesije i ovlaštenikom koncesije sklopi ugovor o prijenosu 

koncesije. 

V. 

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

Šibensko-kninske županije”. 

 

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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Obrazloženje: 

 

Braniteljska zadruga ORADA iz Samobora, OIB 32445946417, dana 19. rujna 2016. godine 

podnijela je zahtjev za prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu uvala Tatinja, na 

području Općine Tisno, na  tvrtku SEASHELL d.o.o. iz Segeta Donjeg, OIB: 49594728584 

zbog unaprijeđenja proizvodnje. 

Temelj za udovoljavanje zahtjevu stranke je članak 35. Zakona o pomorskom dobru i 

morskim lukama te članak 10. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa:934-01/11-

01/34, Urbroj:2182/1-06-11-1 od 1. kolovoza 2011. godine. 

Slijedom navedenog Stručno tijelo donosi prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos 

koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za 

kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno. 


