
 

Na temelju članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na  pomorskom dobru („Narodne 

novine“ broj: 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 10/17.) i članka 22. 

Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije“ broj: 7/09., 10/10., 3/13., 4/15. – pročišćeni tekst i 6/18.), Županijska skupština 

Dubrovačko-neretvanske županije na ____ sjednici održanoj dana  __________ 2020. godine, 

donijela je 

 

R J E Š E NJ E 

o izmjenama i dopunama Rješenja o  imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja 

odluka i ugovora o koncesiji  na pomorskom dobru 

 

I. 

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji  na 

pomorskom dobru („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 4/19. i 12/19. ) 

u točki I. mijenja se podtočka 2. i 3., na način da sada glasi: 

 

2. Maro Pavlović, promjenjivi član,  predstavnik Upravnog odjela za izdavnje i provedbu 

dokumenata prostornog  uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, 

 

3. Joško Vlašić, promjenjivi član, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 

Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Dubrovnik. 

 

II. 

 

U preostalom dijelu Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 

ugovora o koncesiji  na pomorskom dobru ostaje nepromijenjeno. 

 

III. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku" 

Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

 

Klasa: 947-01/19-01/42 

Urbroj: 2117/1-04-20- 

 

Dubrovnik,                   2020. godine. 

 

         Predsjednica 

            Županijske skupštine 

        dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. 



 

Dostaviti: 

1. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje 

2. Upravni odjel za gospodarstvo i more, ovdje 

3. Joško Vlašić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Dubrovnik, 

putem Upravnog odjela 

4. Maro Pavlović, Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavnje i provedbu dokumenata 

prostornog  uređenja i gradnje 

5. Županijska skupština, ovdje 

6. Pismohrana 



           
   

                REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 
        Upravni odjel za gospodarstvo i more 

 

Klasa: 947-01/19-01/42 

Urbroj: 2117/1-08-20-12 

 

Dubrovnik,  29. svibnja 2020. god. 

 

 

 

         Ž U P A N  

 

             - ovdje- 

 

 

PREDMET: Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju  

             Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji na  

                       pomorskom dobru,  prijedlog Zaključka - dostavlja se 

 

 

Člankom  7. Uredbe o postupku davanja koncesije na  pomorskom dobru („Narodne 

novine“ broj: 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 10/17.)  propisano je da 

je davatelj koncesije dužan imenovati Povjerenstvo u svrhu praćenja i izvršavanja odluka i 

ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. 

Sukladno Uredbi, Povjerenstvo čine predstavanici nadležen lučke kapetanije, tijela 

nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih se obavlja zahvat u prostoru i Ministarstva 

financija odnosno nadležne porezne uprave. 

Županijska skupština na svojoj 10. sjednici od 29. travnja 2019. donijela je Rješenje o 

imenovanju predmetnog Povjerenstva. S obzirom da,  imenovani član iz Upravnog odjela za 

izdavnje i provedbu dokumenata prostornog  uređenja i gradnje Grada Dubrovnika i imenovani 

član iz Lučke kapetanije Dubrovnik nisu višu djelatnici tih tijela, predlaže se izmjeniti sastav 

Povjerenstva novopredloženim članovima. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka i prosljeđivanje Županijskoj 

skupštini na raspravu i donošenje. 

 

 

                                                                                                     Pročelnik    

 

                                        Ivo Klaić, mag. ing. admin. nav. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 i 6/18.), 

Župan donosi 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

  

Utvrđuje se prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva 

za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru i prosljeđuje 

Županijskoj skupštini na raspravu i donošenju. 

 

 

 

Klasa: 947-01/19-01/42 

Urbroj: 2117/1-01-20-13 

 

Dubrovnik,  29. svibnja 2020. god. 

 

 

 

 

         Župan 

 

          Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




