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       ISTARSKA ŽUPANIJA 
       ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
       Predsjednik Ivan Jakov čić 
 
       putem 
 
       Stru čne službe za poslove 
       skupštine i poglavarstva 
 
Predmet: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
      na prijenos koncesije na pomorskom dobru 
      u svrhu gospodarskog korištenja 
      ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska uvala " 
 
       
 U privitku vam dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red 
naredne sjednice Županijskog Poglavarstva. 
 
 Sa štovanjem, 
 
        PROČELNIK 
          Josip Zidarić, dipl.ing.arh. 
 
Privitak: 
1. Prijedlog odluke 
2. Obrazloženje 
3. Pismo namjere RIBARSKE ZADRUGE "ISTRA" Poreč 
4. Suglasnost USLUGE POREČ d.o.o. Poreč 
5. Suglasnost Općine Tar-Vabriga 
 
 



 Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne 
novine", br. 158/03, 100/04 i 141/06) i članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja 
koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 23/04, 101/04 i 39/06) te članka 59. 
i 77.  Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije, br. 9/06 - drugi 
pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj dana 
_______ 2007. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 
ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska uvala" 

 
Članak 1. 

  
 Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost na prijenos koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska 
uvala", s dosadašnjeg ovlaštenika - USLUGA POREČ d.o.o. Poreč na novog ovlaštenika 
koncesije - RIBARSKA ZADRUGA "ISTRA" Poreč. 
 

Članak 2. 
 
 Koncesija iz članka 1. ove Odluke utvrđena je Odlukom o davanju koncesija na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene ("Službene 
novine Istarske županije", br. 4/99 i 5/00), a odnosi se na posebnu upotrebu i gospodarsko 
korištenje: 
1. ribarske luke "Santa Marina", ukupne površine 8 360 m2 (kopno i more), uz godišnju 
koncesijsku naknadu od 3.873,00 kn i na rok od 20 godina, računajući od 13. kolovoza 
1999. godine; 
2. ribarske luke "Tarska uvala", ukupne površine 7 833 m2 (kopno i more), uz godišnju 
koncesijsku naknadu od 3.960,00 kn i na rok od 20 godina, računajući od 13. kolovoza 
1999. godine. 
 

Članak 3. 
 
 Novi ovlaštenik koncesije - RIBARSKA ZADRUGA "ISTRA" Poreč stječe pravo 
posebne upotrebe i gospodarskog korištenja ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska 
uvala", te stječe prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom iz članka 2. i 
ugovorima o koncesiji od 13. kolovoza 1999. godine i to danom potpisa aneksa ugovora o 
koncesiji. 
 

Članak 4. 
 
 Na temelju ove Odluke ovlašćuje se župan Istarske županije da u roku 8 dana od 
dana stupanja na snagu ove Odluke sklopi s dosadašnjim ovlaštenikom i novim 
ovlaštenikom koncesije anekse ugovora o koncesiji kojima će se utvrditi prijenos koncesije 
na novog ovlaštenika. 
 
 
 



 
Članak 5. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 
Istarske županije". 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
         Predsjednik 
         Ivan Jakovčić 



OBRAZLOŽENJE 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  
  Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 35. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03, 100/04 i 141/06) i 
članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne 
novine", br. 23/04, 101/04 i 39/06) kojima je utvrđeno da se koncesija može prenijeti u 
cijelosti u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je i dana, na temelju prijedloga 
dosadašnjeg i novog ovlaštenika koncesije te uz suglasnost davatelja koncesije. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA  SE RJEŠAVAJU OVOM ODLUKOM 
  Ovom Odlukom daje se suglasnost za prijenos koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska uvala", s 
dosadašnjeg ovlaštenika - USLUGA POREČ d.o.o. Poreč na novog ovlaštenika koncesije - 
RIBARSKA ZADRUGA "ISTRA" Poreč. 
 Koncesija za ribarske luke "Santa Marina" i "Tarska uvala" dodjeljena je 
Komunalnoj tvrtki USLUGA POREČ d.o.o. Poreč Odlukom Poglavarstva Istarske županije 
("Službene novine Istarske županije", br. 4/99 i 5/00) na rok od 20 godina, računajući od 
dana potpisa ugovora o koncesiji tj. od 13. kolovoza 1999. godine. 
 Ribarska zadruga "Istra" Poreč podnijela je Istarskoj županiji pismo namjere u 
smislu dodjele koncesije za rečene dvije ribarske luke iz sljedećih razloga: 
1. Lučice "Santa Marina" i "Tarska uvala" su u dokumentima prostornog uređenja 
definirane kao ribarske luke, a vezano uz tako potrebnu logistiku ribarske infrastrukture i 
suprastrukture, Ribarska zadruga "Istra" je vrlo zainteresirana za dobivanje koncesije za 
rečene ribarske luke kao nužnog preduvjeta za uspostavu kriterija EU u toj oblasti. 
2. Ribarska zadruga "Istra" namjerava sanirati i urediti ribarske luke sukladno potrebnim 
standardima, s time da će prethodno izraditi svu potrebnu dokumentaciju u cilju prijave za 
dodjelu sredstava iz namjenskih fondova EU. 
 Sadašnji ovlaštenik koncesije - USLUGA POREČ d.o.o. suglasna je da se njihova 
koncesija prenese na Ribarsku zadrugu "Istra", procjenjujući da će dodjela koncesije 
Ribarskoj zadruzi "Istra" omogućiti bolje planiranje i izgradnju neophodnih sadržaja u 
ribarskim lukama "Santa Marina" i Tarska uvala". 
 Općina Tar-Vabriga dala je suglasnost za rečeni prijenos koncesije na Ribarsku 
zadrugu "Istra". 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 Odlukom se predlaže davanje suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribarskih luka "Santa Marina" i "Tarska uvala", s 
dosadašnjeg ovlaštenika - USLUGA POREČ d.o.o. Poreč na novog ovlaštenika koncesije - 
RIBARSKA ZADRUGA  "Istra" Poreč. 
 Novi ovlaštenik koncesije stječe pravo posebne upotrebe i gospodarskog korištenja 
ribarskih luka, te stječe prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o davanju 
koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene 
("Službene novine Istarske županije", br. 4/99 i 5/00) i ugovorima o koncesiji od 13. 
kolovoza 1999. godine i to danom potpisa aneksa ugovora o koncesiji. 
Župan Istarske županije će u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sklopiti s 
dosadašnjim i novim ovlaštenikom koncesije anekse ugovora o koncesiji. 
 
 



 
 
 
 



 



 



 


