
 
 
Upravni odjel za gospodarstvo  
KLASA: 324-07/15-01/13 
URBROJ: 2125/1-03-15-14 
Gospić, 11. rujna 2015. godine 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
-  o v d j e - 

 
 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom  
      dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2015. godini 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 13/09 
                               ispravak, 21/09, 9/10, 22/10, 4/12, 4/13 i 6/13- pročišćeni tekst) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
NOSITELJ IZRADE: Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru  
        na području Ličko-senjske županije 
 
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SRESTAVA: 
Za izvršenje ovog Zaključka nije potrebno osigurati financijska sredstva. 
 
OBRAZLOŽENJE: 
Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-
senjske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  izvršilo je u periodu od 09. do 11. lipnja 2015. godine obilazak 
pomorskog dobra (plaža) danog u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja te je o istom izradilo Izvješće o 
provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 
2015. godini. 
Na temelju izvršenog obilaska zaključeno je da se pomorskim dobrom (plažama) u 2015. godini  upravlja na 
zadovoljavajući način te Povjerenstvo nije predložilo Ličko-senjskoj županiji kao davatelju koncesije poduzimanje 
mjera za poboljšanje upravljanja. 
 
     S poštovanjem,  
        PROČELNICA 
 
       Ana Rukavina-Stilinović univ.spec.oec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Povjerenstvo za praćenje izvršavanja  
odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru 
na području Ličko-senjske županije 
KLASA: 324-07/15-01/13 
URBROJ: 2125/1-03-15-13 
Gospić, 11. rujna 2015. godine 
 

Na temelju točke III. podtočka 2. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 
ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ 16/12), 
Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-
senjske županije daje 
 
 

IZVJEŠĆE  
O PROVEDBI ODLUKA I UGOVORA O KONCESIJI  
NA POMORSKOM DOBRU DANOM U KONCESIJU  

U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA U 2015. GODINI 
 
 
 
I. UVOD 
 

Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, na području 
Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 16/12) - u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, imenovano je sukladno 
članku 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 
63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), u sastavu:  

- Vladimir Biondić – predstavnik nadležne Lučke kapetanije Senj, predsjednik  
- Nikola Grbac – predstavnik nadležne Porezne uprave, član 
- Katica Prpić – predstavnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 

gospodarstvo – članica. 
 
Povjerenstvo je osnovano radi provjere izvršavanja odredbi ugovora o koncesiji na pomorskom dobru 

danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja te ima obvezu podnijeti izvješće o utvrđenom s prijedlogom 
mjera jednom godišnje. 

 
Tehničko-administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo.  
 
Obilazak pomorskog dobra danog u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja, Povjerenstvo je izvršilo 

09., 10. i 11. lipnja 2015. godine u skladu s Planom obilaska pomorskog dobra kojeg je izradio Upravni odjel za 
gospodarstvo.  

 
 
Planom obilaska pomorskog dobra u 2015. godini obuhvaćene su lokacije pomorskog dobra danog u 

koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja – plaže. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Plan obilaska pomorskog dobra u 2015. godini 

 
Red. 
br. 

 
Pomorsko 
dobro 

 
Lokacija 

 
Koncesionar 

 
Datum 
sklapanja 

 
Trajanje 
koncesije 

 
Ugovoreni godišnji 
iznos naknade (kn) 



 Ugovara 

Obilazak 09. lipnja 2015. godine od 10 sati 
1. Plaža Banja, 

Senj 
Obrt „Pasaž“ Senj 15.06.07. 8 godina 9.500,00 stalni dio i 

promjenjivi dio naknade 
u iznosu od 1,5 % od 
god. prihoda 

2. Plaža Kalić Ben d.o.o., Senj 01.10.2012. 10 godina 9.340,00 kuna+ 
promjenjivi dio naknade 
u iznosu od 3% od god. 
prihoda 

3. Plaža Sv. Juraj Riva d.o.o. Sv. 
Juraj 

05.11.08. 9 godina 31.500,00 stalni dio i 
promjenjivi dio u iznosu 
od 3% od god. prihoda 

 
Obilazak 10. lipnja 2015. godine  
1. Dio plaže Karlobag Prizma d.o.o. 

Karlobag 
17.07.08 i 
31..12.09. I. 
Dodatak  

15 godina 51.672,00 stalni dio i 
promjenjivi dio u iznosu 
od 5 % od god. prihoda 

2. Plaža Karlobag – 
Gradska 
plaža 

A.M.P. trgovina i 
usluge d.o.o. 
Gospić 

16.07.08 15 godina 3.150,00 stalni dio i 
promjenjivi dio u iznosu 
od 3 % od god. prihoda 

3. Dio plaže Karlobag STARČEVIĆ 
GLOBAL d.o.o. 
Zagreb 

23.01.12. 12 godina 16.056,00 stalni dio i 
promjenjivi dio u iznosu 
od 3 % od god. prihoda 

4. Dio plaže Lukovo 
Šugarje 

Josip Tomljenović 
(kućna radinost) 

11.08.2014. 10 godina  1.508,00 stalni dio i 
promjenjivi dio u iznosu 
od 1,5 %  od god. 
prihoda 

 
Obilazak 11. lipnja 2015. godine  
1. Plaža Straško 

Novalja 
HADRIA d.o.o. 
Novalja 

15.06.09. i I. 
Dodatak 
31.12.09. 

10 god. 135.000,00 –stalni dio i 
promjenjivi dio u iznosu 
od 1,5% od god. 
prihoda te 1 % od 
prodaje ulaznica. 

2. Plaža Trinćel 
Novalja 

Grmalj d.o.o., 
Novalja 

08.06.07. 15 god. 27.000,00 stalni dio i 
promjenjivi dio naknade 
u iznosu od 1,5 % od 
godišnjeg prihoda 

Izradio: Upravni odjel za gospodarstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM OBILASKU LOKACIJA POMORSKOG DOBRA DANOG U KONCESIJU U 
SVRHU GOSPODARSTKOG KORIŠTENJA – PLAŽE 

 
2.1.  Plaža „Banja“ Senj u  koncesiji obrta „Pasaž“ Senj  

 



 
Obilazak plaže izvršen je 09. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočio je 

Vladimir Biondić, dok je ispred koncesionara, obrta „Pasaž“ Senj nazočila vlasnica obrta gđa. Natali Žuža i Krešo 
Žuža. Obilasku su nazočili i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

 
Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 

- plaža je uredna i održavana; 
- vlasnica obrta Natali Žuža je izjavila da s 09. lipnja 2015. godine napušta pomorsko dobro te da nema 

nikakvih potraživanja prema Županiji po osnovi prinova i ulaganja u pomorsko dobro, a koncesija obrtu 
„Pasaž“ ističe 15. lipnja 2015. godine. 
 
Povjerenstvo je zaključilo da se postupak ponovnog davanja koncesije za gospodarsko korištenje plaže 

Banja u Senju može nastaviti bez ikakvih prepreka te po odabiru najpovoljnijeg ponuditelja može se isti uvesti u 
posjed.  
 
 
2.2.  Plaža Kalić, Sveti Juraj u  koncesiji trgovačkog društva BEN d.o.o. iz Senja  
 

Obilazak plaže izvršen je 09. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočio je 
Vladimir Biondić, dok je ispred koncesionara bila predstavnica Barbara Prpić. Obilasku su nazočili i predstavnici 
Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

 
Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 

- plaža je uredna i održavana; 
- utvrđeno je da nije postavljena plutajuća brana za kupače sa morske strane plaže 
- u izvođenju betoniranja rive bez ičije suglasnosti zatečen je strani državljanin Frank Kuhn. 

 
Koncesionar je upozoren da je dužan propisno ograditi plažu do sredine lipnja. 
 
Upravni odjel za gospodarstvo je izvijestio članove Povjerenstva da je Lučka kapetanija Senj izdala 

Rješenje (KLASA: UP/I-342-24/15-03/447, URBROJ: 530-04-4-3-2-15-3, od 24. srpnja 2015. godine) trgovačkom 
društvu BEN d.o.o. u kojem mu nalaže da u roku od 7 dana nakon dostave Rješenja izvrši: 

- ograđivanje plaže psihološkom plutajućom branom sa morske strane, prema uputama i naputku 
ovlaštenog djelatnika Lučke ispostave Sveti Juraj, 

- propiše i osigura provođenje reda na plaži, 
- osigura opremu za pružanje prve pomoći.  
Žalba na izdano Rješenje ne odgađa njegovo izvršenje sukladno čl. 106. Zakona o pomorskom dobru i 

morskim lukama. 
 
2.3. Plaža „Banja“ Sv. Juraj u  koncesiji tvrtke Riva d.o.o. Sv. Juraj 

 
Obilazak plaže izvršen je 09. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočio je 

Vladimir Biondić, dok su ispred koncesionara tvrtke Riva d.o.o. Sv. Juraj nazočili osnivači tvrtke direktor g. Darko 
Stanić. Obilasku su nazočili i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

 
Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 
- plaža je uredna i održavana 
- kabine i vrata koja su bila zazidana su otvorena sukladno Zaključku Županijske skupštine 

(„Županijski glasnik“ broj 23/14), 
- nije postavljena plutajuća brana za kupače sa morske strane plaže.  
Direktor Darko Stanić je izjavio da se plutajuća brana nalazi u spremištu te će biti postavljena do 15. 

lipnja u more. 
 

2.4. Dio plaže Karlobag k.o. Karlobag u  koncesiji tvrtke  Prizma  d.o.o. Karlobag 
 



Obilazak plaže izvršen je 10. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočio je 
Vladimir Biondić, dok je ispred koncesionara tvrtke Prizma d.o.o. Zagreb nazočila Renata Hadrović. Obilasku su 
nazočili i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije i Općine Karlobag. 
 
Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 

- plaža i ugostiteljski objekt pripremljeni za sezonu  
- plaža je ograđena s morske stanje 
- rukohvati djelomično uređen - zatraženo da se isti urede u roku 15 dana 
- plaža pokošena i uređena 
- cijelu sezonu angažiran spasilac na plaži 
- upozorenje za sklizak teren kod rampe za spuštanje plovila u more („spijaža“ kod pedalina) redovno 

se postavlja  
 
Predstavnica Davatelja koncesije upozorila je koncesionara da  održavanje okoliša mora započeti 15. 

svibnja svake godine.  
 

2.5. Gradska plaža Karlobag u  koncesiji tvrtke  A.M.P. TRGOVINA I USLUGE d.o.o.,  
       Gospić 

 
Obilazak plaže izvršen je 10. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočio je 

Vladimir Biondić, dok je ispred koncesionara tvrtke A.M.P. TRGOVINA I USLUGE d.o.o. Gospić nazočio g. Stipe 
Jelinić. Obilasku su nazočili i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije i Općine 
Karlobag. 
 

Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 
- ugostiteljski objekt nije otvoren, 
- plaža je dohranjena sitnim pijeskom, 
- ograda s morske strane nije postavljena, 
- kabine obojene i pripremljene za sezonu, 
- stepenice djelomično uređene- djelomično nedostaju rukohvati. 
Koncesionar je izjavio da zbog kratke sezone kupanja u Karlobagu, relativno malog broja posjetitelja 

nema ekonomskog opravdanja za značajnija ulaganja o obnovu plaže.  Koncesionar izjavljuje da je voljan da u 
suradnji s Općinom izvrši potrebnu značajniju obnovu. 
 

Povjerenstvo smatra da redovno održavanje pomorskog dobra ne obuhvaća dijelove pomorskog dobra 
koji su dani u koncesiju. 
 
 
2.6. Dio plaže Karlobag, k.o. Karlobag u  koncesiji tvrtke  
       STARČEVIĆ GLOBAL  d.o.o. Zagreb 
 

Obilazak plaže izvršen je 10. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočio je 
Vladimir Biondić, dok je ispred koncesionara tvrtke STARČEVIĆ GLOBAL d.o.o. Zagreb nazočio direktor 
Tomislav Starčević. Obilasku su nazočili i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije i 
Općine Karlobag. 
 

Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 
- ugostiteljski objekt nije otvoren (objekt će se otvoriti 12. lipnja 2015.) 
- plažni rekviziti odloženi na plaži, 
- plaža je nedavno pokošena, 
- plaža je ograđena s morske strane, 
- ukradeni koševi za smeće bit će zamijenjeni novima koji su naručeni, 
- nabavljena je oprema za spašavanje kupača. 
Predstavnica davatelja koncesije upozorila je koncesionara da je dužan okoliš urediti do 15. svibnja 

svake godine.  



 
2.7. Dio plaže u Lukovom Šugarju u koncesiji Josipa Tomljenovića (kućna radinost) 
 

Obilazak plaže izvršen je 10. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočio je 
Vladimir Biondić te koncesionar Josip Tomljenović. Obilasku su nazočili i predstavnici Upravnog odjela za 
gospodarstvo Ličko-senjske županije i Općine Karlobag. 
 

Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 
- Koncesionar je dio prirodne plaže koja mu je dana u koncesiju prilagodio potrebama parkiranja 

kamp vozila, 
- kamperi koriste potrebnu infrastrukturu sa susjedne privatne parcele. 

 
2.8. Plaža „Straško“, koncesionar tvrtka HADRIA d.o.o, Novalja 

 
 

Obilazak plaže izvršen je 11. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočili su g. 
Vladimir Biondić, dok je ispred koncesionara, tvrtke Hadria d.o.o. Novalja obilasku lokacije nazočio predstavnik 
koncesionara Josip Vučemilović. Obilasku su nazočili i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-
senjske županije, Lučke kapetanije Senj - Ispostava Novalja i Grada Novalje.  

Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 
- plaža je uređena i pripremljena za turističku sezonu 
- ulaz na plažu s morske jugozapadne strane je ograđen (visina ograde 160 cm), u ogradi su 

izgrađena vrata na kojima rade dva zaposlenika i u peridu od 9-17 sati i naplaćuju ulaznice, 
- cjelodnevni ulaz na plažu omogućen je kroz glavni i sporedni ulaz od 07-23 sata. 
 

2.9. Plaža „Trinćel“ u koncesiji trgovačkog društva Grmalj d.o.o., Novalja 
 

Obilazak plaže izvršen je 11. lipnja 2015. godine. Obilasku lokacije ispred Povjerenstva nazočili su g. 
Vladimir Biondić i g. Milan Vrban, dok je ispred koncesionara, obrta „Luka“ Novalja nazočio direktor Tomislav 
Šuljić. Obilasku su nazočili i predstavnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije, Lučke 
kapetanije Senj Ispostava Novalja i Grada Novalje. 
 

Zapisnikom je utvrđeno slijedeće: 
- plaža je potpuno uređena i spremna za turističku sezonu, 
- ugostiteljski objekt otvoren od 25. svibnja 2015., 
- plažni rekviziti postavljeni na plaži, 
- osigurana spasilačka služba. 

 
 
3.  ZAKLJUČAK 
 

U svezi obilaska pomorskog dobra danog u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja – plaža 
izvršenog od 09. do 11. lipnja 2015. godine Povjerenstvo donosi sljedeći zaključak: 
 

1. Pomorskim dobrom danim u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja, na području Ličko-senjske 
županije u 2015. godini upravlja se na zadovoljavajući način .  

 
  PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 

            Vladimir Biondić, v.r. 
 
 
 
 
 



ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 
URBROJ: 
Gospić, 
 
 

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 13/09- 
ispravak, 21/09, 9/10,22/10,4/12, 4/13 i 6/13- pročišćeni tekst) Županijska skupština na ___________ sjednici 
održanoj dana ____________ 2015. godine donijela je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I.  
 
 Usvaja se Izvješće o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u 
svrhu gospodarskog korištenja u 2015. godini. 

II. 
 
 Pomorskim dobrom danim u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja, na području Ličko-senjske 
županije u 2015. godini upravlja se na zadovoljavajući način.  
. 
 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije 
 
 
 
 

            P R E D S J E D N I K 
 
        mr.  Darko Milinović, dr. med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽUPAN 
KLASA: 324-07/15-01/13 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 15. rujna 2015. godine 

 

 

 

 

 Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

 

ZZ   AA   KK   LL   JJ   UU   ČČ   AA   KK   

  

        

  
  Utvrđujem prijedlog Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i 
ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu 
gospodarskog korištenja u 2015. godini i dostavljam Županijskoj skupštini 
na  raspravu i donošenje.  

 

 

 
 

 

ŽŽ UU PP AA NN       

                     Milan Kolić   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


