Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne
novine", broj 158/03, 100/04, 148/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 16. stavka 1. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije
("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska
skupština Splitsko-dalmatinske županije na 2. sjednici, održanoj 31. srpnja 2017., donijela je
ODLUKU
osnivanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije

Članak 1.
Osniva se Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području
Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 2.
(1) Stručno tijelo iz članka 1. ove Odluke čine stručnjaci za prostorno planiranje, turizam,
zaštitu okoliša, predstavnici pomorsko-prometne struke i druge odgovarajuće struke iz područja
koje obuhvaća određena koncesija i to predstavnici:
- Davatelja koncesije koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave,
- vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije iz redova vladajućih u pravilu
iz područja na kojem se dodjeljuje koncesija,
- vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije iz reda oporbe u pravilu iz
područja na kojem se dodjeljuje koncesija,
- Sveučilišta u Splitu
- udruge koje su registrirane za poslove vezano za pomorsko-prometnu tematiku i
odgovorno upravljanje javnim i pomorskim dobrom
- Lučke kapetanije Split
- gradskog ili općinskog vijeća na čijem se području raspisuje koncesija.
(2) Župan će na temelju pristiglih prijedloga predložiti Županijskoj skupštini Splitskodalmatinske županije donošenje Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 3.
Stručno tijelo iz članka 2. ove Odluke čini sedam članova, od kojih su četiri stalna člana i
tri promjenjiva člana ovisno na kojem području se raspisuje koncesija.
Članovi među sobom biraju predsjednika.

Članak 4.
Rad Stručnog tijela iz članka 1. ove Odluke definiran je člankom 16. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine", broj 69/17) i člankom 20. 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).
Članak 5.
Članovi Stručnog tijela iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu na svoj rad u
iznosu kojeg rješenjem odredi Župan, a isplaćuje se iz Županijskog proračuna.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske
županije"
KLASA: 021-04/17-02/140
URBROJ: 2181/1-01-17-1
Split, 31. srpnja 2017.
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