
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TUČEPI 
VIJEĆE ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA 
 

      O G L A S 
   za zaprimanje zahtjeva za korištenje  
      pomorskog dobra na području Općine Tučepi za 2018. godinu 
 

1. Oglas se  raspisuje za korištenje pomorskog dobra za djelatnosti predviđene Planom 
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi za 2018. godinu (Glasnik Općine 
Tučepi 3/18 ). 

2. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu sastavni je dio ovog oglasa te se 
pomorsko dobro ne može koristiti za djelatnosti i usluge koje nisu navedene u Planu. 

3. Pravna ili fizička osoba zainteresirana za korištenje pomorskog dobra podnosi zahtjev na 
propisanom obrascu  UT –XII-71 ( može se kupiti u „ Narodnim novinama“ )   za davanje 
koncesijskog odobrenja, uz koji je potrebno priložiti: 
- dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja ( izvod iz 

sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje 
nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima), 

- dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru ili dokaz o 
pravnoj osnovi korištenja sredstava, 

- dokaz o sposobnosti broda – brodice za plovidbu ( samo u slučaju kada se odobrenje traži 
za obavljanje djelatnosti sa brodom – brodicom), 

- potvrdu Porezne uprave da porezni obveznik ne duguje javna davanja , osim ako je 
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 

- potvrdu Tučepi d.o.o. za komunalne djelatnosti da podnositelj zahtjeva  nema duga 
prema tvrtki, 

- kopija osobne iskaznice, 
- 70,00 kn državnih biljega upravne pristojbe zalijepljenih na propisanom obrascu zahtjeva. 

4. Pravne i fizičke osobe, koje su dužnici prema Općini Tučepi ili prema Tučepi d.o.o. , ne mogu 
dobiti pomorsko dobro na korištenje i njihovi se zahtjevi  do podmirenja duga neće 
razmatrati. 

5. Podnositelj zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja ocijeni usklađenim 
s godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tučepi, ima obvezu   
godišnji iznos naknade platiti u jednom obroku  i tek time stječe uvjete za izdavanje 
koncesijskog odobrenja.  

6. Kod donošenja odluke Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja će se voditi slijedećim 
kriterijima: kvaliteta ponude, mjesne potrebe za pružanje određenih vrsta usluga, raznolikost 
ponude, urednost u podmirivanju novčanih obveza prema Općini Tučepi a za dosadašnjeg 
korisnika će se voditi i kriterijem je li u pružanju usluga poštivao općinsku odluku odnosno 
odobrenje  te kriterijem jesu li na njegov rad i usluge evidentirane pritužbe od strane 
nadležnih institucija ili komunalnog redara Općine Tučepi. 

7. Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja ima pravo neprihvaćanja pristiglih zahtjeva. 
8. Zahtjevi  se mogu podnijeti u prostorijama Općine Tučepi radnim danom u vremenu od 09:00 

do 12:00 sati, kao i poštom preporučeno,  zaključno sa  4. svibnja 2018. godine. 
 
 
 
            Oglas objavljen na oglasnoj ploči Općine Tučepi 20. travnja  2018. i na www.tucepi.hr  na linku  
„ Novosti“. 

http://www.tucepi.hr/

