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Na temelju članka 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 

158/03, 141/06 i 38/09), članka 15. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa:934-

01/11-01/33, Urbroj:2182/1-06-11-1 od 01. kolovoza 2011. godine, članka 3. Ugovora o 

prijenosu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja 

naprava za kontrolirani uzgoj školjkaša na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno, Klasa: 934-

01/16-151, Urbroj:2182/1-06-16-1 od 21. prosnica 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 ……………… 

2017. godine donosi 

 

O D L U K U  

izmjeni i dopuni Odluke 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“, broj 8/11 i 3/16) 

 

I. 

Članak 2. Stavak 1.  Odluke 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“, broj 

8/11 i 3/16), mijenja se i glasi: 

„Predmet koncesije je pomorsko dobro, uzgajalište kvadratnog oblika 250x20 m, odnosno isto 

zauzima 5.000 m2 morske površine. Maximalni kapacitet predmetnog uzgajališta može biti 

50 t/godišnje. Uzgajalište školjki definirano je  točkama koje imaju koordinate: 
                                                                                X                    Y 

1 5555249.70 4848861.43 
2 5555231.42 4848853.33 
3 5555332.61 4848624.73 
4 5555350.89 4848632.82 

           P=5.000 m2 

 

na situaciji s crtanim položajem uzgajališta u M:5000 koja čini sastavni dio ove odluke.“ 

 

Članak 2. 

 

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

aneks ugovora s Ovlaštenikom koncesije iz Odluke o davanju suglasnosti za prijenos 

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”, broj 14/16). 

 

Članak  3. 

 

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

Šibensko-kninske županije“. 

 

Obrazloženje: 

 

U postupku ucrtavanja uzgajališnog polja školjaka na lokalitetu otok Bisage na području 

Općine Tisno u službene pomorske karte i publikacije, Hrvatski hidrografski institut iz Splita, 

Zrinsko-Frankopanska 161 izvjestio je da je jedna koordinatna točka kojom je ucrtan položaj 

uzgajališta školjaka vjerojatno pogrešan što je simulirano na orto foto snimci.  
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Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije o navedenom 

je izvjestio izrađivača gedetske podloge, tvrtku Geobiro Biograd na moru d.o.o. iz Biograda, 

isti je utvrdio da se radi o pogrešci te dostavio geodetsku podlogu sa ispravnom koordinatom. 

 

Člankom 15. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa:934-01/11-01/33, 

Urbroj:2182/1-06-11-1 od 01. kolovoza 2011. godine godine definirano je da će se sve 

izmjene koncesije definirati aneksom Ugovora, a po prethodno donijetoj  odluci nadležnog 

tijela. 

 

Odlukom o davanju suglasnosti za prijenos 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”, broj 14/16), 

koncesija je prenesena sa Braniteljske zadruge Orada iz Samobora na trgovačko društvo 

SEASHELL d.o.o. iz Segeta Donjeg te je sklopljen Ugovor o prijenosu koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani 

uzgoj školjkaša na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno, Klasa: 934-01/16-151, 

Urbroj:2182/1-06-16-1 od 21. prosnica 2016. godine između dosadašnjeg ovlaštenika 

koncesije, Ovlaštenika koncesije i Šibensko-kninske županije kojim je definirano da sva prava 

i obveze koje proističu iz prethodnog ugovora o koncesiji, u cijelosti preuzima Ovlaštenik 

koncesije trgovačko društvo SEASHELL d.o.o. iz Segeta Donjeg. 

 

Sukladno uvjetima iz ove odluke, sklopit će se aneks ugovora s Ovlaštenikom koncesije. 

 

 

KLASA: 934-01/17-01/ 

URBROJ: 2182/1-01-17-1 

Šibenik, ……………..  2017. 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

                                 PREDSJEDNIK 

                                               Nediljko Dujić 

 

 

 


