Na temelju članka 39. stavak 2. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(«Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 2. stavak 1. i članak 6.
stavak 2. i 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 5/13 i KLASA:012-03/09-01/1, URBROJ: 2189/1913-3, od 04. srpnja 2013.), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 3. sjednici, od 10. kolovoza
2013. godine, donosi

ODLUKA
o osnivanju i imenovanju Vijeća za
davanje koncesijskog odobrenja

Ĉlanak 1.
Osniva se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Vijeće je nadležno za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, u smislu
članka 2. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04 i 63/08).
Ĉlanak 2.
U Vijeće se imenuju slijedeći članovi:
1. Siniša Dragutin, predstavnik Općine Bilice,
2. Ranko Jakovljević, predstavnik Općine Bilice,
3. Marina Grubišić, predstavnik Općine Bilice,
4. Lidija Bralić, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet, otočni razvoj
Šibensko-kninske županije.
5. Ozren Šupe, predstavnik Lučke kapetanije Šibenik.
Ĉlanak 3.
Članovi Vijeća izmeĎu sebe biraju predsjednika Vijeća.
Ĉlanak 4.
Vijeće djeluje pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilice, koji će obavljati
stručno-administrativne poslove za Vijeće.
Ĉlanak 5.
Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice iz
članka 4. ove Odluke.
Ĉlanak 6.
Vijeće je dužno jednom godišnje, a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine,
Upravnom odjelu za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj Šibensko-kninske županije

dostaviti pisano izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za
prethodnu godinu, s izraženim podacima o broju datih odobrenja i uprihoĎenim sredstvima.
Ĉlanak 7.
Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00
kuna bruto po članu, po danom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s voĎenjem
postupka.
Ĉlanak 8.
Naknade iz članka 7. ove Odluke isplaćuju se iz Proračuna Općine Bilice.
Ĉlanak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
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