
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" 69/17. i 107/20.), te članka 22. 
Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ 
broj 7/09., 10/10., 3/13., 4/15. – pročišćeni tekst, 6/18. i 11/20.), Županijska skupština na 
____________sjednici, održanoj _________  , donosi 
 

 
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU NA 

PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom donosi se Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području 
Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinU  (u daljnjem tekstu: Plan)  kojemu je davatelj 
Skupština Dubrovačko-neretvanske županije. 
 

Članak 2. 
 
Plan iz članka 1.  sastavi je dio ove Odluke, te se nalazi u privitku. 
 
 

Članak 3. 
 
Zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo i more i Upravni odjel za financije za provedbu ovog 
Plana.   
 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 
Dubrovačko-neretvanske županije". 
 
 
 
Klasa:  947-01/20-01/113 
Urbroj: 2117/1-04-21- 
 
Dubrovnik,                            2021. godine 
 
 
 

   Predsjednica  Županijske skupštine 
         
                  dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje, 
2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb (putem Upravnog odjela za 

gospodarsto i more), 
3. Upravni odjel za gospdarstvo i more, ovdje, 
4. Županijska skupština, ovdje, 
5. Pismohrana, ovdje. 

 
 



           
   
                REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 
    Upravni odjel za gospodarstvo i more 
 
KLASA: 947-01/20-01/113 
URBROJ: 2117/1-08-21-2 
Dubrovnik, 24. veljače  2021. godine 
 
 

Ž U P A N 
             - ovdje- 
                                                                                      
                                                               
Predmet:  Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području    
                  Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu 

       - prijedlog, dostavlja se  
 

Temeljem članka 78. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17. i 107/20.) 
obveza je Davatelja koncesije donijeti Plan davanja koncesija za iduću kalendarsku godinu. S 
obzirom na odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" br. 
158/03.,  141/06., 38/09., 123/11., 56/16.i 98/19.) Županija je u obvezi donijeti plan davanja 
koncesija na pomorskom dobru za 2021. godinu kojemu  je davatelj Županijska skupština. 

S obzirom na tumačenja nadležnih tijela, a nastavno na   članak 11. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) Upravni odjel za gospodarstvo i 
more na web  stranici Dubrovačko-neretvanske županije objavio je poziv javnosti da se uključe u 
savjetovanje s javnošću u vezi s prijedlogom plana davanja koncesija na pomorskom dobru na 
području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu. Savjetovanje se provodilo u 
vremenu od 28. prosinca 2020. do 28. siječnja 2021. godine putem obrasca 1 – Obrazac 
sudjelovanja u savjetovanju s javnošću.  

Nakon isteka razdoblja savjetovanja s javnošću na koji nije bilo podnesenih prijedloga, 
ovaj Upravni odjel izradio je izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja plana 
davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske županije za 
2021. godinu. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka i prosljeđivanje Županijskoj 
skupštini na raspravu i donošenje. 
 

S poštovanjem,  
  
                                                                                        
                            Pročelnik 
 
                                                                            Ivo Klaić, mag.ing.admin.nav. 
 
 
Privitak: 
- kao u tekstu 
 
 
 
 



Na temelju članka 35. i 43. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ( „Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 7/09., 10/10., 3/13., 4/15. – pročišćeni tekst, 6/18. i 
11/20.), Župan donosi 
 
 
 
     Z A K L J U Č A K 
 
 
 
Utvrđuje se prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-
neretvanske županije za  2021. godinu i proslijeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i 
donošenje. 
 
 
 
Klasa:  947-01/20-01/113 
Urbroj: 2117/1-01-21-3 
 
Dubrovnik, 24. veljače  2021. godine 
 
 
 
 
 
         Ž u p a n 
 
            Nikola Dobroslavić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazac Izvješća о savjetovanju s javnošću 

 
 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA: 
 SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM 

DOBRU NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE  
2021. – 2023.  GODINE 

Naziv akta za koji je provedeno  

savjetovanje s javnošću 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na 

pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske 

županije za razdoblje  2021. – 2023.  godine 

Naziv tijela nadležnog za 

izradu nacrta akta/dokumenta i 

provedbu savjetovanja 

Odbor za gospodarski razvoj 

Upravni odjel za gospodarstvo i more 

Razlozi za donošenje akta i 

ciljevi koji se njime žele 

postići uz sažetak ključnih 

pitanja 

Zakonska obveza sukladno članku 75 i 78. Zakona o 

koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17. i 107/20.) 

Datum objave dokumenata za 

savjetovanje 
28. prosinca 2020. 

Razdoblje provedbe 

savjetovanja 
28. prosinca  2020. – 28. siječnja 2021. 

Pregled prihvaćenih i 

neprihvaćenih mišljenja i 

prijedloga s obrazloženjem 

razloga za neprihvaćanje 

Nije bilo podnesenih prijedloga  

Ostali oblici savjetovanja s 

javnošću 
/ 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 
/ 

Nositelj izrade izvješća / 

Mjesto, datum 

Upravni odjel za 

gospodarstvo i more 

Dubrovnik, 29. siječnja 

2021. godine 
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