Na temelju članka 10. stavka 1. i 2., članka 28. stavka 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama („Narodne novine“ 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.)
članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačkoneretvanske županije broj 7/09., 10/10., 3/13., 4/15. – pročišćeni tekst, 6/18. i 11/20.),
Županijska skupština na svojoj __________sjednici održanoj dana _____listopada 2020.
godine, donijela je

ODLUKU
o iznimnoj gospodarskoj mjeri u svrhu pomoći subjektima
koji gospodarski koriste pomorsko dobro

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se mjera pomoći gospodarstvu uslijed pandemije COVID - 19, u cilju
održavanja likvidnosti ovlaštenika koncesija, umanjenja negativnih učinaka na poslovanje i
očuvanja radnih mjesta.

Članak 2.
Ovom Odlukom, svi Ovlaštenici koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra kojima
je davatelj koncesije Dubrovačko-neretvanska županija, oslobađaju se za 2020. godinu
obveze plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade u visini od 50 % naknade utvrđene
Odlukom/ Ugovorom o koncesiji.
Iznimno, za 2020. godinu rok dospijeća plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade je 1.
prosinca 2020. godine.
U slučaju da je Ovlaštenik koncesije do 31. prosinca 2020. godine plati u cijelosti iznos stalnog
dijela koncesijske naknade za 2020. godinu, za preplaćeni iznos umanjit će se stalni dio
koncesijske naknade za 2021. godinu.
Članak 3.
Iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade i rok dospijeća plaćanja utvrđen Odlukom/
Ugovorom o koncesiji ostaje nepromijenjen.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo i more i Upravni odjel za
financije.

Članak 5.
Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija, Ministarstvu mora, prometa i infrastukture,
te jedinicama lokalne samouprave na području Županije.

Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, a stupa
na snagu tridesetog dana od dana dostave ove Odluke tijelima iz članka 5.

Klasa: 947-01/20-01/78
Urbroj: 2117/1-04-20Dubrovnik,
listopada 2020. godine

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

Dostaviti:
1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb (putem
Upravnog odjela za gospodarstvo i more),
2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb (putem Upravnog odjela za
gospodarstvo i more),
3. Gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske županije, (putem Upravnog
odjela za gospodarstvo i more),
4. Upravni odjel za gospodarstvo i more, ovdje,
5. Upravni odjel za financije, ovdje,
6. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje,
7. Pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i more
Klasa: 947-01/20-01/78
Urbroj: 2117/1-08-20-1
Dubrovnik, 24. rujna 2020. godine
ŽUPAN
- ovdjePredmet: Odluka o iznimnoj gospodarskoj mjeri u svrhu pomoći subjektima koji gospodarski
koriste pomorsko dobro
- prijedlog Odluke, dostavlja se
S obzirom na okolnosti i posljedice uzrokovanih pandemijom Covid-19, Dubrovačkoneretvanska županija uz prioritene aktivnosti očuvanja zdravlja i zaštite ljudi, prati gospodarske
aktivnosti te nastoji pravovremenim prijedlozima i mjerama kojim raspolaže očuvati poslovne
subjekte. U tu svrhu, prema općoj ocjeni, mjere koje je donosila i donosi Vlada Republike
Hrvatske iznimno su doprinjele i očuvale radna mjesta i gospodarske subjekte.
Dubrovačko-neretvanska županija uz pružanje potpore vladinim mjerama nastojala je kroz ovo
razdoblje, u skladu s svojim mogućnostima olakšati poslovanja u gospodarstvu, u svrhu čega
je između ostalog, osigurala dodatna sredstva zdravstvenim ustanovama, odgodila niz
ugovorima utvrđenih naknada do 1. rujna 2020. god. s potencijalnim djelomičnim ili potpunim
otpisom, odobrila moratorij na kredite realizirane putem kreditnih programa (ukupno 9 kreditnih
programa u suradnji s nadležnim ministarstvima ili izravno financiranih iz županijskog
proračuna), te prihvatila samostalno financiranje razdoblja moratorija i drugo.
Slijedom navedenog, u ovom razdoblju, vidljive su konkretnije gospodarske posljedice koje
značajno utječu u prvome redu na očuvanje likvidnosti gospodarskog sektora na području
Županije. Također, ovlaštenici koncesija na području Županije značajno pridonose ukupnom
gospodarskom razvoju te čine značajan prihod državnog, županijskog i gradskih/općinskih
proračuna. S obzirom na činjenicu da su gradovi i općine u značajnoj mjeri smanjili naknade
za korištenje javnih površina te pomorskog dobra korištenog putem koncesijskih odobrenja, za
očekivati je da Županija kao davatelj koncesija, umanji naknade za koncesije na pomorskom
dobru te doprinese očuvanju likvidnosti i radnih mjesta.
Za napomenuti je, da su naknade za korištenje pomorskog dobra na području naše Županije
značajno veće od prosjeka u drugim obalnim županijama, vodeći se između ostalog i brojem
turista na našem području. Upravo činjenica da je ovogodišnji broj turista na našem području
3-5 puta manji, govori u prilog donošenju ovakve mjere kako bi se olakšalo poslovanje
ovlaštenicima koncesija na području Dubrovačko-neretvanske županije, inače najpogođenije
hrvatske regije ovom globalnom krizom.

Predloženom Odlukom, a u cilju umanjenja negativnih učinaka na poslovanje Ovlaštenika
koncesija i očuvanja radnih mjesta, predlaže se umanjiti stalni dio koncesijske naknade za
2020. godinu u visini od 50%.
Slijedom navedenog, upućujemo Vam predmetni prijedlog Odluke na razmatranje te
prosljeđivanje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
S poštovanjem,

Pročelnik
Ivo Klaić, mag.ing.admin.nav.

Privitak:
- kao u tekstu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (7/09., 10/10., 3/13., 4/15. –
pročišćeni tekst, 6/18. i 11/20.), Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o iznimnoj gospodarskoj mjeri u svrhu pomoći subjektima koji
gospodarski koriste pomorsko dobro te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i
donošenje.

Klasa: 947-01/20-01/78
Urbroj: 2117/1-01-20-2
Dubrovnik, 24. rujna 2020. godine

Župan
Nikola Dobroslavić

