
Na temelju članka 18. i članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 

(„Narodne novine“ 158/03., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.), odnosnih odredbi  

Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17. i 107/20.), članka 15. stavak 1., 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 7.,8. i 11. Odluke o namjeri davanja 

koncesije u svrhu gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u Cavtatu, 

Općina Konavle („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ 20/20.) 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 ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u Cavtatu, Općina Konavle  

 
Članak 1. 

 
Dubrovačko-neretvanska županija ne prihvaća ponude pristigle temeljem Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra 
„gradske“ plaže u Cavtatu, Općina Konavle ("Elektronički oglasnik javne nabave" br. objave 
2021/S 01K-0010247).  

Članak 2. 
 

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

Obrazloženje 
 
Dubrovačko-neretvanska županija u svojstvu Davatelja koncesije donijela je Odluku o namjeri 
davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u 
Cavtatu, Općina Konavle („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ 20/20.), 
slijedom koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u Cavtatu, Općina Konavle 
("Elektronički oglasnik javne nabave" br. objave 2021/S 01K-0010247), slijedom koje su u 
pisarnicu zaprimljene ponude četiri (4) ponuditelja, od koje su dvije nepravovremene.  
Analizom preostalih dviju ponuda utvrđeno je da je jedna ponuda nepotpuna, te je predmetom 
razmatranja samo ponuda ponuditelja Čičimak d.o.o. Naime, člankom 7. Odluke o namjeri 
davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra 
„gradske“ plaže u Cavtatu, Općina Konavle propisano je da se nepotpune i ponude zaprimljene 
izvan roka neće razmatrati.  
Analizom ponude tvrtke Čičimak d.o.o., Gruda 205, 20215 Gruda, OIB: 96959273861, iako 
formalno potpune, utvrđeno je da ista nije usklađena s važećom prostorno-planskom 
dokumentacijom. 
Naime, slijedom Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru i Obavijesti o 
namjeri davanja koncesije, jedan od obveznih elemenata je uvjerenje nadležnog tijela za 
izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima 
prostornog uređenja. Uvidom u Idejni projekt ponuditelja te dostavljeno Mišljenje Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i gradnju vidljivo je da se njime ne ocjenjuje konkretno dostavljena 
ponuda nego se samo poziva na Prostornim planom utvrđene smjernice te u značajnoj mjeri 
na smjernice nadležnog konzervatorskog odjela. U svrhu ocjene, odnosno visine mogućih 
(prostorno-planski prihvatljivih) ulaganja prema Studiji gospodarske opravdanosti koju je 
dostavila tvrtka Čičimak d.o.o., zatraženo je očitovanje nadležnog konzervatorskog odjela u 
pogledu planirane ukupne investicije ponuditelja Čičimak d.o.o. 
Člankom 6. točkom 6. Odluke o namjeri davanja propisano je da je ponuditelj obvezan, uz 
ponudu, priložiti uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat 
prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja.  
 
 
 
 



Međutim, uvidom u ponudbenu dokumentaciju glede traženja  iz članka 6. točke 6. Odluke o 
namjeri davanja koncesije, utvrđeno je da je ponuditelj dostavio mišljenje (ne uvjerenje) 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Klasa: 350-01/21-10/000110, Urbroj: 2117/1-
23/6-1-21-0002 kojim se navodi da se predmetni zahvat nalazi u obuhvatu Prostornog plana 
uređenja Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 06/15.-pročišćeni tekst, 
11/18. i 01/19-isp.) i unutar Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom („Službeni 
glasnik“ broj 06/19.-pročišćeni tekst) i to unutar zone uređenog kupališnog područja oznake 
R2, u zoni antičke luke, u zaštitnom području uz posebno vrijedne gradske cjeline – zona parka 
s arheološkim lokalitetima, unutar granica registrirane zaštićene urbane cjeline Cavtat, u zoni 
B gdje je određena djelomična zaštita povijesnih struktura, unutar obuhvata zone Riva Cavtat. 
Navedeno mišljenje nadležnog Upravnog odjela, dostavljeno kao sastavni dio ponude, ne 
predstavlja uvjerenje iz članka 6. točka 6. Obavijesti o namjeri davanja koncesije. 
Predmetno je vidljivo i iz Idejnog projekta Ponuditelja, izrađenog od tvrtke Hiperprostor d.o.o., 
Zagreb, broj projekta: 291/21. iz ožujka 2021. godine, s obzirom da isti nije usklađen s 
Urbanističkim planom uređenja Cavtat sa Zvekovicom („Službeni glasnik Općine Konavle “ broj 
06/19.-pročišćeni tekst). 
Također, u okviru dostavljenog Idejnog projekta, priložena je Izjava o usklađenosti, potpisana 
i ovjerena od strane Dalije Milonje d.i.a., kojom se navodi da je projekt usklađen s Prostornim 
planom Općine Konavle, iz siječnja 2015. godine, zanemarujući pri tom u potpunosti činjenicu 
da je za predmetno područje donesen i Urbanistički plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom 
(„Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 06/19.-pročišćeni tekst) kao i da su donesene izmjene 
i dopune Prostornog plana uređenja Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 
11/18. i 01/19-isp.). 
Kako je vidljivo i iz mišljenja nadležnog upravnog odjela, Klasa: 350-01/21-10/000110, Urbroj: 
2117/1-23/6-1-21-0002, predmetno područje je i unutar Urbanističkog plana uređenja Cavtat 
sa Zvekovicom, te je neprijeporno da Idejni projekt, dostavljen u okviru ponude tvrtke Čičimak 
d.o.o., nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom niti sa  smjernicama 
Konzervatorskog odjela. 
Nadalje, Studijom opravdanosti davanja koncesije, studeni 2020., strana 25. i 26., koju je u 
svrhu provođenja postupka izradio Davatelj koncesije, vidljivo je da dostavljeni Idejni projekt 
značajno odstupa od zahvata na uređenju plaže predviđenih navedenom studijom (vjerojatno 
i iz razloga da se Idejni projekt oslanja isključivo na Prostorni plan uređenja Općine Konavle iz 
siječnja 2015. godine, zanemarujući pri tom Urbanistički plana uređenja Cavtat sa 
Zvekovicom). 
Slijedom navedenog utvrđeno je da idejno rješenje (projekt) ponuditelja nije izrađeno prema 
pravilima struke (a trebalo bi biti, sukladno važećim propisima nadležne komore s obzirom da 
se za isto dostavlja potpisana izjava ovlaštenog projektanta), niti je usklađen s važećom 
prostornoplanskom dokumentacijom (Urbanističkim plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom), 
niti konzervatorskim smjernicama, odnosno ne udovoljava traženju iz točke 6. članka 6., 
slijedom čega ponuda Ponuditelja Čičimak d.o.o., nije prihvatljiva. 

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: 947-01/20-01/99 
Urbroj: 2117/1-04- 
Dubrovnik,                     2021. godine 
 

Predsjednica Županijske skupštine 

                 Terezina Orlić 

 

 

 

 



Dostaviti: 
 
 
- Čičimak d.o.o. (putem Upravnog odjela), ovdje 
- Arx d.o.o. (putem Upravnog odjela), ovdje  
- Uo Stasy (putem Upravnog odjela), ovdje 
- Konoba Galija d.o.o. (putem Upravnog odjela), ovdje 
- Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, ovdje  
- Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more, ovdje  
- Pismohrana, ovdje 
 

























                     

                    REPUBLIKA HRVATSKA 
    DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more 
 
Klasa: 947-01/20-01/99 
Urbroj: 2117/1-08-21-21 
Dubrovnik, 11. listopada 2021. god. 
 
                      Ž U P A N 
 
            - ovdje – 
 
 
Predmet:  Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom   
                  dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u  
                  Cavtatu, Općina Konavle  -  dostavlja se 
 
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 na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra „gradske“ plaže u Cavtatu, Općina Konavle („Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije“ 20/20.) slijedom koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja 
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje (“Elektronički oglasnik javne 
nabave broj 2021/S 01K-0010247). 
Sukladno Zapisniku s otvaranja ponuda od 22. travnja 2021. godine na predmetnu Obavijest 
o namjeri davanja koncesije pristigle su 4 (četiri) ponude od koje su dvije nepravovremene.  
Stručno povjerenstvo analiziralo je preostale dvije ponude te utvrdilo da je jedna ponuda 
nepotpuna,a druga neprihvatljiva iz razloga detaljno obrazloženih Nalazom i Mišljenjem 
Povjerenstva (u privitku).  
 
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 ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u Cavtatu, Općina 
Konavle te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 
 
                     
Klasa: 947-01/20-01/99 
Urbroj: 2117/1-01-21-22 
Dubrovnik, 11. listopada 2021. god. 
 
 
 
 
 
 
         Župan 
 
          Nikola Dobroslavić                    
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