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Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim 

lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Zapisnika 

Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru KLASA: 934-01/20-

01/124, URBROJ: 2182/1-04-20-2 od 02. studenog 2020. godine i članka 32. Statuta 

Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 08/09, 04/13, 

03/18 i 4/20), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ….. sjednici, od  

………….. 2020. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke 

posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije 

  

I. 

 

 Koncesija na pomorskom dobru dodjeljena trgovačkom društvu PARANGAL j.d.o.o. 

Otok Kakan br. 5, 22235 Kaprije, OIB:96606537680 temeljem Odluke o davanju suglasnosti 

na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne 

namjene luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije (“Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije”, broj 3/19) temeljem koje je sklopljen Ugovor o prijenosu 

koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke 

nautičkog turizma - sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije KLASA:934-01/19-01/39, 

URBROJ:2182/1-06-19-1 21. ožujka od 2019. godine, a u svezi s Odlukom o dodjeli 

koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke 

nautičkog turizma - sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije (“Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije”, broj 10/10) temeljem koje je sklopljen Ugovor o koncesiji na pomorskom 

dobru KLASA:934-01/10-01/48, URBROJ: 2182/1-06-10-1 od 06. rujna 2010. godine, 

prestaje danom podnošenja zahtjeva za raskid ugovora o koncesiji, odnosno 30. rujna 2020. 

godine. 

II. 

 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke Ugovor o prijenosu koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - 

sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije KLASA:934-01/19-01/39, URBROJ:2182/1-06-19-1 

21. ožujka od 2019. godine i Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru KLASA:934-01/10-

01/48, URBROJ:2182/1-06-10-1 od 6. rujna 2010. godine, smatraju se raskinutim. 

 

III. 

 

 Ovlaštenik koncesije će po izvršnosti Odluke o prestanku koncesije o svom trošku 

ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko 

dobro u prvobitno stanje, te isto predati davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim 

ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez 

štete za pomorsko dobro. Trgovačko društvo PARANGAL j.d.o.o. iz Kaprija dužno je 

pomorsko dobro koje je predmet ugovora iz članka 1. ove Odluke napustiti u roku od 30 dana 

od dana izvršnosti ove odluke. 

  

IV. 

 

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

Šibensko-kninske županije“ 
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Obrazloženje: 

 

Trgovačko društvo PARANGAL j.d.o.o. Otok Kakan br. 5, 22235 Kaprije, OIB:96606537680 

zastupano po direktoru Marini Košuljandić, Otok Kakan br. 5 Ovlaštenik je koncesije na 

pomorskom dobru temeljem Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog 

turizma - sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije”, broj 3/19) temeljem koje je sklopljen Ugovor o prijenosu koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - 

sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije KLASA:934-01/19-01/39, URBROJ:2182/1-06-19-1 

21. ožujka od 2019. godine, a u svezi s Odlukom o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrište u uvali 

Remetić, otok Kaprije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/10) temeljem 

koje je sklopljen Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru KLASA:934-01/10-01/48, 

URBROJ: 2182/1-06-10-1 od 06. rujna 2010. godine. 

Dana 1. listopada 2020. godine Ovlaštenik koncesije podnio je zahtjev za raskid ugovora o 

koncesiji s nadnevkom  30. rujna 2020. godine, iz razloga dugogodišnje gospodarske 

neisplativosti. 

Člankom 8. Odluke o dodjeli koncesije, a u svezi s člankom 3. Odluke o davanju suglasnosti 

za prijenos koncesije definirano je da koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete 

utvrđene Zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovora o 

koncesiji. 

Člankom 18. Ugovora o koncesiji od 06. rujna 2010. godine, a u svezi s člankom 3. Ugovora 

o prijenosu koncesije od 21. ožujka od 2019. godine, definirano je da koncesija prestaje 

odreknućem Ovlaštenika koncesije prije isteka vremena određenog u odluci o koncesiji i u 

ovom ugovoru. 

Nadalje, člankom 31. stavak 1. točka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 

definirano je da koncesija prestaje odreknućem ovlaštenika koncesije prije isteka vremena 

određenog u odluci o koncesiji te stavkom 2. da odluku o prestanku koncesije donosi davatelj 

koncesije. 

Uvidom u Registar koncesija utvrđeno je da je Ovlaštenik koncesije podmiro sve dospjele 

obveze s osnove ugovorene naknade za koncesiju. 

Sukladno gore navedenom ispunjeni su svi propisani uvjeti za 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 mora, 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 mora, prometa i infrastrukture, 

Prisavlje 14, 10000 Zagreb. 

 

KLASA: 934-01/20-01/ 

URBROJ:2182/1-01-20-1 

Šibenik, ………….. 2020. 

 

           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

    ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

                  PREDSJEDNIK 

               Nediljko Dujić 






