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Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 

Europska unija 

Temeljem Ugovora broj JN/2022-3 od 22. kolovoza 2022. godine između Općine Kršan 

(Naručitelj) i tvrtke Plavi partner d.o.o. (Izvršitelj) Izvršitelj je na osnovi točke „2. Opis predmeta 

nabave“ dužan izraditi i dostaviti dva fazna izvješće tijekom izrade Strategije očuvanja i održivog 

razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan (Strategija). 

Predmet ugovora su sljedeće usluge:  

1. Izrada Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine 

Kršan 

2. Izrada Analize troškova i koristi poticajnih mjera za razvoj ribarske industrije na području 

Općine Kršan 

 

Poslovi koji su ugovoreni podrazumijevaju sljedeće: 

- Analizirati resurse, potencijale i ograničenja korištenja maritimnih, ribarskih i akvakulturnih 

resursa 

- Definirati konkretne mjere i aktivnosti očuvanja pomorske i ribarske tradicije 

- Definirati konkretne mjere i aktivnosti održivog korištenja ribarskih i pomorskih resursa 

- Kvalitativno i kvantitativno analizirati optimalnost i rentabilnost preporučenih mjera i 

aktivnosti sa socio-ekonomskog aspekta (cost-benefit analiza) 

 

Ugovor definira da će se ugovoreni posao izvršiti u dvije faze:  

1. Faza: Analiza potreba i mogućnosti 

2. Faza: Definiranje mjera i aktivnosti 

 

Ovim putem Izvršitelj dostavlja I. fazno izvješće nakon izrađene prve verzije Strategije očuvanja i 

održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan. Cilj dostave prvog faznog 

izvješća, odnosno radne verzije dokumentacije, je savjetovanje s javnošću, a sukladno Zakonu o 

pravu pristupa informacijama (NN 25/13, 85/15). 

Na izradi Strategije angažirani su sljedeći stručnjaci:  

1. Željko Tufekčić, stručnjak za strateško planiranje i upravljanje 

2. Florijan Ćelić, stručnjak za izradu cost-benefit analize 

3. Alan Soldo, stručnjak za područje morskog ribarstva 

4. Josip Gugić, stručnjak za ekonomiku poljoprivrednih i/ili ribarskih kultura 

 

Po potpisu ugovora o uslugama stručnjaci su uvedeni u posao 27. kolovoza 2022. godine te su 

preuzeli od Naručitelja raspoloživu dokumentaciju, tj. podloge za izradu Strategije. 

Sukladno rokovima izvršenja iz članka 6. ugovora o uslugama Izvršitelj je završio I. fazu izrade 

dokumenata, tj. analizu potreba i mogućnosti te se nacrt dokumenta, u okviru ovog I. faznog 

izvješća, dostavlja Naručitelju na komentiranje i davanje prijedloga unapređenje te kako bi Izvršitelj 

mogao pristupiti fazi II. izrade dokumenta. 

 

Predmet ove faze kao niti ovog izviješća nije Analiza troškova i koristi poticajnih mjera za razvoj 

ribarske industrije na području Općine Kršan jer će ovu fazu projekta biti moguće izraditi nakon 

završene druge faze izrade Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području 

Općine Kršan kad budu poznate mjere i aktivnosti. 


