
Na temelju odredbe članka 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne 

novine“ 158/03., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.), članka 15. 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.), članaka 6., 7. i 10. Odluke o namjeri davanja 

koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti 

akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 

1013, 1014, 1015 i 1016 („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 10/21.) te 

članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije“ broj 3/21.) Županijska skupština na svojoj ________ sjednici od  ______  2021. 

godine, donijela je 

 
ODLUKU 

 
o neprihvaćanju ponude za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture     
na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i  Malog mora                                                          

za polje 1016 
 

Članak 1. 
 

 
Po provedenom postupku slijedom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu 
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području 
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 1013, 1014, 1015 i 1016, 
("Elektronički oglasnik javne nabave" br. objave 2021/S 01K-0031031), ne prihvaća se 
dostavljena ponuda za polje 1016. 
 

Članak 2. 
 

U skladu s odredbama Odluke o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja 
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata 
Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 1013, 1014, 1015 i 1016 („Službeni glasnik 
Dubrovačko – neretvanske županije“ broj 10/21.) objavit će se Obavijest o namjeri u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave, a u svemu prema uvjetima iz Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku 
Dubrovačko – neretvanske županije“.  
 
 

Obrazloženje 
 
 
Sukladno Zapsniku s otvaranja ponuda od 30. rujna 2021. godine na predmetnu Obavijest o 
namjeri davanja koncesije pristigla je jedna nepravovremena ponuda za polje 1016. Člancima 
6., 7. i 10. Odluke o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 
dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog 
zaljeva i Malog mora za polja 1013, 1014, 1015 i 1016 propisano je da se ponude zaprimljene 
izvan roka neće razmatrati. Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je donijelo Nalaz i 
mišljenje kojim se Županijskoj skupštini predlaže donijeti Odluku o neprihvaćanju ponude za 
dodjelu koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti 
akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 
1016. 
 
 
 
 



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove 
Odluke. 

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom, te se dostavlja u tri 
primjerka Davatelju koncesije koji je upućuje tijelu nadležnom za rješavanje o Žalbi. 

 
Klasa: 947-01/21-01/87 
Urbroj: 2117/1-04- 
Dubrovnik,                     2021. godine 
 
 

Predsjednica Županijske skupštine 

                Terezina Orlić 

 
Dostaviti: 
- Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, ovdje  
- Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more, ovdje  
- obrt BAZM&CO, vl. Marija Lazić (putem Upravnog odjela) 
- Pismohrana, ovdje 
 









                     

 
                         REPUBLIKA HRVATSKA 
    DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more 
 
Klasa: 947-01/21-01/87 
Urbroj: 2117/1-08-21-1 
Dubrovnik, 12. listopada 2021. god. 
                      Ž U P A N 
 
              - ovdje - 
 
PREDMET:  Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponude za  dodjelu koncesije na           
          pomorskom dobru u svrhu gospodarskog  korištenja pomorskog dobra radi 
          obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata      
          Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 1016 
 
Temeljem Uredbe o postupku  davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” br. 
23/03., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 10/17.), Zakona o pomorskom dobru 
i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03., 141/06., 38/09., 56/16. i 98/19.) te Zakona o 
koncesijama (“Narodne novine” br. 69/17.i 107/20.), Županijska skupština donijela je Odluku o 
namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja 
djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 
za polja 1013, 1014, 1015 i 1016 slijedom koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja 
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje (“Elektronički oglasnik javne 
nabave 2021/S 01K-0031031). 
Sukladno Zapsniku s otvaranja ponuda od 30. rujna 2021. godine na predmetnu Obavijest o 
namjeri davanja koncesije pristigla je jedna nepravovremena ponuda za polje 1016. Stručno 
povjerenstvo je donijelo Nalaz i mišljenje kojim se Županijskoj skupštini predlaže donijeti 
Odluku o neprihvaćanju ponude za dodjelu koncesije u svrhu gospodarskog korištenja 
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata 
Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 1016. 
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka u privitku te proslijeđivanje Županijskoj 
skupštini na raspravu i donošenje. 
 
S poštovanjem, 

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

                             
 
 
 
 
 
 
 
Privitak: 
- kao u tekstu 
 
 
 
 



Na temelju članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik 

Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 3/21.) Župan donosi: 

 
 
                                    

Z A K L J U Č A K 
 

 
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponude za dodjelu koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti 
akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 1016 
te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 
 
                     
Klasa: 947-01/21-01/87 
Urbroj: 2117/1-01-21-2 
Dubrovnik, 4. listopada 2021. god. 
 
 
 
 
 
 
         Župan 
 
          Nikola Dobroslavić                    
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