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Predmet:  Prijedlog Izvješć
  Istarskoj županiji za 2015. godinu

- dostavlja se   
 
 Poštovani, 
 
 
 U privitku dopisa dostavljamo Vam predmetni akt na usvajanje.
 
 
 S poštovanjem, 
 
 
     
     
 
 
Privitak: 
- Prijedlog Izvješća s obrazloženjem
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ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
   putem 
   STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
   Dršćevka 3 
   52 000 PAZIN  

Izvješća o izvršenju  Plana upravljanja pomorskim dobrom u
Istarskoj županiji za 2015. godinu  

  

U privitku dopisa dostavljamo Vam predmetni akt na usvajanje. 

     PROČELNIK
        Josip Zidarić,dipl.ing.arh.

a s obrazloženjem  
      

  

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE  

NE SLUŽBE SKUPŠTINE  

pomorskim dobrom u

ČELNIK 
ć,dipl.ing.arh. 



Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne 
novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 65. i 85. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09 i 4/13), župan Istarske županije 
dana 11. svibnja 2016. godine, donosi  
 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom  

u Istarskoj županiji za 2015. godinu 
 

 
 
I. U 2015. godini Skupština Istarske županije, kao davatelj koncesije, donijela je sljedeće 
odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru: 
 
1. Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK – Poreč s dosadašnjeg 
ovlaštenika – FELIX 2002 d.o.o. Pula, Mletačka 12 na novog ovlaštenika koncesije – 
VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč, Stancija Kaligari 1, s danom 01. siječnja 2016. godine, 

2. Odluku o izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – športske luke „Poreč“.  

 
 
II. Sredstva od koncesija na pomorskom dobru raspoređena su Proračunom Istarske 
županije za 2015. godinu za upravljanje i održavanje pomorskog dobra odnosno za sljedeće 
namjene:  
       
1. Usluge čišćenja morskog okoliša eko brodom   400.260,00 kn 
2. Granice pomorskog dobra       27.850,93 kn 
3. Županijski operativni centar       27.728,50 kn 
4. Masterplan prometnog razvoja IŽ     200.000,00 kn 
5. Eko akcije čišćenja podmorja       49.460,52 kn 
6. Hitne intervencije       131.890,00 kn 
7. Služba spašavanja na moru       99.441,21 kn 
8. Tekuće donacije za pomorsku baštinu    100.000,00 kn 
9. Kapitalne donacije lučkim upravama  

– ulaganje u infrastrukturu  
(Lučke uprave Pula, Poreč, Rabac,  
Rovinj i Umag – Novigrad)               4.020.000,00 kn  

              Ukupno: 5.056.631,16 kn  
             
 
III. U 2015. godini utvrđeni su prijedlozi granica lučkog područja luka posebne namjene, i to: 
 
1. Prijedlog granice pomorskog dobra u dijelu k.o. Peroj lokacija – uvala Portić, 
2. Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene „Luka nautičkog turizma – 

Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan,  
3. Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene „Luka 2“ na dijelu k.o. 

Štinjan, 
4. Prijedlog granice lučkog područja za luku posebne namjene – sportsku luku „Portić“ 

Peroj,  
5. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene – sportska luka „Vinkuran“. 
 
 



IV. Temeljem odredbe članka 21. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(„Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06  38/09 i 123/11) Skupština Istarske županije je 
Općini Funtana povjerila ovlaštenje za davanje koncesija na pomorskom dobru.  
 
 
 
 
KLASA: 342-01/16-01/09 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2 
Pula, 11. svibnja 2016. 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
        
         ŽUPAN  

mr. sc. Valter Flego 
 

Dostaviti: 
1. Ministarstvu pomorstva, prometa i  

infrastrukture RH, Zagreb, Prisavlje 14, 
2. Upravnom odjelu za održivi razvoj IŽ, 
3. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, 
4. Pismohrana, ovdje 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE IZVJEŠĆA 
 
 Pravni temelj za donošenje ovog Izvješća je odredba članka 37. stavka 2. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 
123/11) kojom je utvrđena obveza župana da jednom godišnje dostavlja Ministarstvu 
pomorstva, prometa i infrastrukture pisano izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim 
sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM IZVJEŠĆEM 
 
 Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 
2015. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) sadrži podatke o broju i vrsti dodijeljenih koncesija 
u 2015. godini s popisom koncesionara te iznos i namjenu sredstava od koncesija sukladno 
Programu pomorskog dobra iz Proračuna Istarske županije za 2015. godinu. 
 Osim toga, Izvješćem je obuhvaćen i pregled utvrđenih prijedloga granica pomorskog 
dobra i granica lučkog područja luka posebne namjene, te ovlaštenje za davanje koncesija 
na pomorskom dobru koje je povjereno Općini Funtana. 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA IZVJEŠĆA 
 
 Tekst Prijedloga Izvješća dostavlja se u privitku. 
 
 
 
       
 
          



 


