
Temeljem članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morksim lukama («NN», broj 

158/03) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 

(«NN», broj 36/2004) i članka 31. Statuta Općine Vrsi («Službeni glasnik Općine Vrsi» broj: 

02/13) Općinsko vijeće Općine Vrsi na 1.sjednici održanoj 04. srpnja 2017. g. donosi: 

 

 

ODLUKU 
o izboru Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom 

dobru 
 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom imenuje se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (u 

daljnjem tekstu: Vijeće) kao ostalno radno tijelo Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Članak 2. 

 

Vijeće izdaje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, te obavlja 

druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima. Koncesijsko odobrenje daje se na 

zahtjev na rok do najviše 5 godina. 

 

Članak 3. 

 

Vijeće ima predsjednika i 4 člana. U Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom 

dobru imenuju se: 

1. Šime Stojak za predsjednika, predstavnik Općine Vrsi 

2. Krešimir Ćosić, za člana, predstavnik Općine Vrsi 

3. Ivan Milutin, za člana, predstavnik Općine Vrsi 

4. Ljiljana Peričin, za člana, predstavnica Ureda za more i turizam Zadarske županije  

5. Nedjeljko Sjauš, za člana, predstavnik Lučke kapetanije Zadar 

 

Članak 4. 

 

Vijeće radi na sjednicama. O radu Vijeća vodi se zapisnik. Predsjednik i članovi Vijeća imaju 

pravu na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00 kuna bruto po članu, po datom odobrenju, 

kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem projekta. 

 

Članak 5. 

 

Sjednice saziva, njima predsjeda i upravlja predsjednik, te potpisuje rješenja, zaključke i 

druge akte Vijeća. Sjednice Vijeća su pravovaljane ako im je nazočna većina članova Vijeća. 

Na sjednicama se odlučuje glasovanjem. Pravovaljana je odluka za koju glasuje većina 

članova Vijeća. 

 

Članak 6. 

 



Vijeće donosi rješenja, zaključke i druge akte. Protiv rješenja Vijeća smije se izjaviti žalba 

nadležnom Ministarstvu. 

 

Članak 7. 

Članovi vijeća imenuju se za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine 

Vrsi“. 

 

 

 

KLASA: 342-01/17-01/01 

URBROJ: 2198/34-01-17-2 

 

Vrsi, 04. srpnja 2017. godine 

 
 

                                                                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

 

                                                                                                           Predsjednica:  

                                                                                   Josipa Maraš 
 


