Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 56/16), Zapisnika Stručnog tijela za
ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru KLASA:934-01/19-01/43,
URBROJ:2182/1-04-19-4 od 29. travnja 2019. godine i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09, 04/13 i
3/18), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na …. sjednici, od
………………….2019.. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu
izgradnje i korištenja dvostrukog kabelskog voda 10 (20) kV TS RogoznicaTuristička zona Kalebova LUKA, K.O. Rogoznica, na području Općine Rogoznica
Članak 1.
U Odluci o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu
izgradnje i korištenja dvostrukog kabelskog voda 10 (20) kV TS Rogoznica-Turistička
zona Kalebova LUKA, K.O. Rogoznica, na području Općine Rogoznica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 3/19) članak 5. stavak 1. podstavak 2. mijenja se
i glasi:
“- promjenjivi dio naknade iznosi 1 (jedan) % od prihoda ostvarenog na pomorskom
dobru“.
Članak 2.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije, da sukladno uvjetima iz ove
odluke, sklopi aneks ugovora s ovlaštenikom koncesije.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Obrazloženje:
Dopisom od 08. travnja 2019. godine HEP – Operator distribucijskog sustava
d.o.o. Elektra Šibenik, Ulica Ante Šupuka 1, Šibenik, OIB 46830600751 obratio se
Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije
obzirom je temeljem čl. 47.st.2. Zakona o tržištu električne energije HEP- Operator
distribucijskog sustava d.o.o. (HEP-ODS) kao elektroenergetski subjekt koji je obavljao
djelatnost distribucije električne energije i opskrbe električnom energijom, izdvojio
opskrbu električnom energijom kroz statusnu promjenu podjele društva, te je 31.10.2016.
s ciljem izdvajanja opskrbe, donesena odluka o osnivanju novog društva HEP ELEKTRA
d.o.o. za opskrbu električnom energijom. Do konačnog odvajanja, odnosno do prijenosa
svih potraživanja s osnova naplate usluge isporuke el. energije došlo 1.12.2017. godine,
od kojeg dana HEP – ODS ne obavlja djelatnost opskrbe (obračuna i naplate) el.
energijom.
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Budući da je HEP-ODS vlasnik distribucijske mreže, to je pridržao pravo naplate
mrežarine, koja je u osnovi naknada za korištenje el. mreže.
Dosadašnjim odlukama o dodjeli koncesije promjenjivi dio naknade za koncesiju
vezivao se za prodajnu cijenu za djelatnu količinu električne energije isporučenu
kupcima koji su predmetnim kabelima priključeni na el.energetski sustav u prethodnoj
godini. Budući da nakon gore opisanih statusnih promjena HEP –ODS ne vrši opskrbu
kupaca el.energijom, pa dakle istu ne obračunava ni naplaćuje, ima osnova izmijeniti
odluku i ugovor o koncesiji na način da se izmjeni način obračuna promjenjivog dijela
naknade za koncesiju. Naime, promjenjivi dio naknade za koncesiju određuje se u
postotku prihoda ostvarenog na pomorskom dobru, i to prihodu ovlaštenika koncesije.
KLASA:934-01/19-01/
URBROJ:2182/1-01-19-1
Šibenik, …………….2019.
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