Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09,
123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru («Narodne novine» broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 32. Statuta
Općine Tisno («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije br. 5/13 i „Službeni glasnik
Općine Tisno“ br. 1/18, 2/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Tisno na 2. sjednici održanoj
dana 26. srpnja 2021.godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
1. Osniva se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Tisno (u daljnjem tekstu:
Vijeće).
Vijeće je nadležno za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, u smislu
članka 2.Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.
2. Vijeće ima pet članova i to:
- tri predstavnika Općine Tisno,
- jednog predstavnika županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove
pomorstva Šibensko kninske županije,
- jednog predstavnika Lučke kapetanije Šibenik.
Predstavnici iz stavka 1. alineja 2. i 3. ove točke imenuju se na prijedlog čelnika
navedenih tijela. Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.
3. Vijeće djeluje pri Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i
planiranje te komunalne poslove Općine Tisno.
Upravni odjel iz stavka 1. ove točke obavlja stručno-administrativne poslove za Vijeće.
4. Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom Upravnog odjela za imovinsko- pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove iz točke 3. ovog rješenja.
5. Mandat članova Vijeća traje četiri godine. Po isteku mandata članovi Vijeća mogu biti
ponovno birani.
Ako ocijeni potrebnim, Općinsko vijeće može pojedinog člana Vijeća ili Vijeće u cjelini
razriješiti i prije isteka mandata.
6. U Vijeće se imenuju:
a) predstavnici Općine Tisno:
- Bruno Frkić,
- Nikša Pirjak,
- Matija Brkić.
b) predstavnik županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove pomorstva
Šibensko kninske županije:
- Božana Ljubić
c) predstavnik Lučke kapetanije Šibenik
- Milan Ježina.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika.
7. Ovo rješenje stupa na snagu danom nakon dana njegove objave u „Službenom glasniku
Općine Tisno“.
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