
Na temelju članka 38. stavak 1.  točka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne 

novine«, broj 69/17 i 107/20), članka 15. Uredbe o postupku davanja koncesije na 

pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 83/12 i 

10/17),   članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne 

novine” br. 158/03, 141/06, 38/09, 56/16 i 98/19), Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih 

ponuda Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, 

KLASA:934-01/20-01/143, URBROJ:2182/1-04/1-21-43 od 01. ožujka 2021. godine i 

članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije”, broj 08/09, 04/13, 3/18 i 04/20), Županijska skupština Šibensko-kninske 

županije, na ….. sjednici, od ………………... godine, donosi 

 

ODLUKU 

o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrište 

Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest.zem.6117/11 k.o. Tisno na području 

Općine Tisno 

 

Članak 1. 

 

 Ovom odlukom Županijska skupština Šibensko-kninske županije poništava 

postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke 

posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred 

čest.zem.6117/11 k.o. Tisno na području Općine Tisno objavljene u “Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske”, objava broj 2021/S 01K- 0001698 od 15. 

siječnja 2021. godine po prethodnom Zapisniku Stručnog tijela za pregled i ocjenu 

ponuda KLASA:934-01/20-01/143, URBROJ:2182/1-04/1-21-43 od 01. ožujka 2021. 

godine. 

 

Članak 2. 

 

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

vjesniku Šibensko-kninske županije“ i u “Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske”. 

 

Obrazloženje: 

 

 Županijska skupština Šibensko-kninske županije na  sjednici održanoj 14. 

prosinca 2020. godine donijela je Odluku o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu 

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

luku nautičkog turizma – sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest.zem.6117/11 

k.o. Tisno na području Općine Tisno, Klasa:934-01/20-01/156, URBROJ:2182/1-01-20-

1, temeljem koje je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 

objavljena Obavijesti o namjeri davanja koncesije, objava broj  2021/S 01K- 0001698 od 

15. siječnja 2021. godine. 

Dana 18. veljače 2021. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Šibensko-

kninske županije u Šibeniku, Trg Pavla Šubića I br.2, Komisija za otvaranje ponuda 

obavila je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda, 

Klasa:934-01/20-01/143, Urbroj: 2182/1-04/1-21-38. U pisarnicu Šibensko-kninske 
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županije, Šibenik, Trg Pavla Šubića I. br. 2 u propisanom roku nije pristigla nijedna 

ponuda.  

Stručno Tijelo za pregled i ocjenu ponuda donijelo je Nalaz i mišljenje, Klasa: 

934/19-01/20-01/143, Urbroj:2182/1-04/1-21-43 od 01. ožujka 2021. godine, te je 

sukladno članku 38. stavak 1.  točka 2. Zakon o koncesijama (NN 69/17 i 107/20) izrađen  

prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

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

Pinizel, na otoku Žutu. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana 

objave u EOJN. 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: 934-01/21-01/ 

 URBROJ: 2182/1-01-21-1 

Šibenik, ………………………… 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

        ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE    
                  

 

           PREDSJEDNIK      
                 Nediljko Dujić 












