Na temelju članka 23. Stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne
novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 04/13) Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na ___ sjednici od ___________ 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije
na pomorskom dobru

I.
U članku II. Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na
pomorskom dobru („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/15) točka 5. mijenja
se i glasi:„5. Perislav Kronja, član“.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko
- kninske županije.

Klasa: 119-01/16-01/
Urbroj: 2182/1-01-16Šibenik, ___________ 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić

Obrazloženje
Člankom 23. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( „Narodne novine“
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) odluka o koncesiji na pomorskom dobru mora
biti utemeljena na nalazu i mišljenju Stručnog tijela za ocjenu ponuda koje utvrđuje da li
ponuda za koncesiju:
1. odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra,
2. je usklađena s pomorskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka strategijom zaštite
okoliša i prirode Republike Hrvatske i županije,
3. planirana djelatnost ne umanjuje, ometa ili onemogućuje upotrebu ili korištenje tog
odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Sukladno članku 23. stavak 2. rečenog Zakona, Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije
koje daje Županijska skupština imenuje Županijska skupština iz redova poznatih stručnjaka za
prostorno planiranje, turizam, zaštitu okoliša, pomorsko-prometne struke i druge
odgovarajuće struke iz područja koje obuhvaća koncesija.
Dopisom Klasa:080-01/15-01/01, Urbroj:530-04-4-5-16-3 od 7. ožujka 2016. godine Lučka
kapetanija Šibenik uputila je prijedlog za razrješenje Ivane Skorić članstvu pri Stručnom tijelu
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, te da se za člana tijela imenuje Perislav
Kronja na radnom mjestu Voditelja odjela za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i
poslove traganja i spašavanja Lučke kapetanije Šibenik.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke.

