REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće

Klasa: 080-01/17-01/04
Urbroj: 2155/01-01-17-3
Omiš, 6. rujna 2017.
Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13
i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša, na 3. sjednici održanoj 6. rujna 2017. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
MATE RIBIČIĆ, stručni specijalist javne uprave, predlaže se za promjenjivog člana Stručnog
tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske
županije, kao predstavnik Gradskog vijeća Grada Omiša.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Zvonko Močić, dr.med.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za izbor i imenovanje
Klasa: 080-01/17-01/04
Urbroj: 2155/01-01-17-2
Omiš, 31. kolovoza 2017.
Temeljem članka 33. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik
Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), Odbor za izbor i imenovanje, na 1. sjednici održanoj 31.
kolovoza 2017. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuju se Prijedlog za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području na području Splitsko-dalmatinske županije, kao u
prilogu oznake Klasa:080-02117-01/04, Urbroj: 2155/01-01-17-3.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka upućuju se Gradskom vijeću Grada Omiša radi
donošenja.
3. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem određuje se Zvonko Močić, dr.med., predsjednik
Odbora.

Predsjednik Odbora
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.
DOSTAVITI:
1. Gradonačelnik Grada Omiša,
2. Gradsko vijeće Grada Omiša,
3. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 080-01/17-01/04
Urbroj: 2155/01-01-17-4
Omiš, 1. rujna 2017.

Temeljem članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i
10/13), Gradonačelnik Grada Omiša, donosi

ZAKLJUČAK
Podržava se prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, kojim se predlaže MATE RIBIČIĆ za
promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije, kao predstavnik Gradskog vijeća Grada Omiša.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec.,v.r.

izvadak iz
ZAKONA O KONCESIJAMA
(NN 69/17)
Stručno povjerenstvo za koncesiju
Članak 16.
(1) Prije početka postupka davanja koncesije davatelj koncesije odlukom imenuje stručno
povjerenstvo za koncesiju.
(2) Davatelj koncesije imenuje članove stručnog povjerenstva za koncesiju pravne,
ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o predmetu i značajkama koncesije.
Članovi stručnog povjerenstva za koncesiju ne moraju biti zaposlenici davatelja koncesije.
(3) Broj članova stručnog povjerenstva za koncesiju je neparan, s najmanje tri člana, a
najviše sedam članova.
(4) Član stručnog povjerenstva za koncesiju ne smije imati izravnih ili neizravnih osobnih
interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u
radu stručnog povjerenstva za koncesiju što potvrđuje potpisivanjem izjave o neovisnosti čime
jamči da nije u sukobu interesa, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava.

izvadak iz
ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA
Članak 23.
Odluka o koncesiji mora biti utemeljena na nalazu i mišljenju stručnog tijela za ocjenu
ponuda koje utvrđuje je li ponuda za koncesiju:
1. odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra,
2. usklađena s gospodarskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka i strategijom
zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske i županije,
3. planirana djelatnost ne umanjuje, ometa ili onemogućuje upotrebu ili korištenje tog
odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesiju iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona imenuje
županijska skupština iz redova poznatih stručnjaka za prostorno planiranje, turizam, zaštitu okoliša, pomorsko-prometne struke i druge odgovarajuće struke iz područja koje obuhvaća određena
koncesija.
Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesiju iz članka 20. stavka 3. i 4. ovoga Zakona
imenuje Vlada Republike Hrvatske iz redova ministarstava.
Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesiju čine stručni djelatnici iz područja prostornog
planiranja, turizma, zaštite okoliša, ekonomije, prava, pomorske prometne struke i druge odgovarajuće struke iz područja koje obuhvaća određena koncesija.

