
 

 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA        
 
         ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za održivi razvoj 
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu 
Pazin, M.B. Rašana 2/4 
tel.052/621-411, fax: 052/624-977 

 
KLASA: UP/I-342-01/13-01/16 
URBROJ: 2163/1-08-01/1-13-01 
Pazin,  26. veljače 2013. 
 
 
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 
       Dršćevka     
       52 000 PAZIN 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponude tvrtke  
      CASINO KRISTAL UMAG d.o.o. Umag za dobivanje 
                 koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
                 korištenja vanjskog bazena i uređenih površina oko  
                 bazena „Kristal“ u Umagu 
 
 
 Poštovani, 
 
 sukladno točki IX. stavka 2. Obavijesti Županijske skupštine Istarske županije o 
namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih 
plaža („Narodne novine“, br. 1/13) i prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesije na 
pomorskom dobru Istarske županije sa sjednice od 20. veljače 2013. godine, u privitku 
vam dostavljamo predmetni Prijedlog Odluke s molbom da isti uvrstite na dnevni red 
Županijske skupštine Istarske županije. 
 
 S poštovanjem, 
         PROČELNIK 
         Josip Zidarić,dipl.ing.arh. 
 
Privitak 
1. Prijedlog Zaključka 
2. Prijedlog Odluke s obrazloženjem 
 
 
       



  

 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
  ŽUPAN 

KLASA: UP/I-342-01/13-01/18 
URBROJ: 2163/1-01/8-13-2 
Pula, 06. ožujka 2013. 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ISTARSKE ŽUPANIJE 

n/r predsjednika Dino Kozlevac 
Dršćevka 3, 52000 Pazin 

 
 
Predmet: Odluka o neprihvaćanju ponude tvrtke CASINO KRISTAL UMAG d.o.o. 

Umag za dobivanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja vanjskog bazena i uređenih površina oko 
bazena „Kristal“ u Umagu 

 
 
 
Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, 
br. 10/09) Župan Istarske županije donosi dana 06. ožujka 2013. godine  

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponude tvrtke CASINO 

KRISTAL UMAG d.o.o. Umag za dobivanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja vanjskog bazena i uređenih površina oko bazena „Kristal“ u 
Umagu. 

 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 

županije na razmatranje i usvajanje. 
 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Josip 

Zidarić, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije. 
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
                  Župan 
         Istarske županije 
            Ivan Jakovčić 
 
 



 
 Na temelju članka 15. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na 
pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 
82/12) i članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 
10/09), Županijska skupština Istarske županije, na sjednici održanoj  ________ 2013. 
godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
 

o neprihvaćanju ponude tvrtke CASINO KRISTAL UMAG d.o.o. Umag 
za dobivanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  

vanjskog bazena i uređenih površina oko bazena „Kristal“ u Umagu 
 

 
Članak 1. 

 
 Sukladno točki IX. stavka 2. Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža („Narodne novine“, br. 1/13) i 
prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru Istarske županije sa 
sjednice od 20. veljače 2013. godine, Županijska skupština Istarske županije ne prihvaća 
ponudu tvrtke CASINO KRISTAL UMAG d.o.o. Umag, Obala J.B.Tita 9, za davanje 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja vanjskog bazena i 
uređenih površina oko bazena hotela „Kristal“ u Umagu, jer ne ispunjava uvjete iz točke 
VII. podtočka 3. alineja 1, 3 i 4 rečene Obavijesti. 
 
  
                                                                Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu  danom  objave u "Službenim novinama Istarske 
županije". 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 15. stavka 1. Uredbe o 
postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 23/04, 101/04, 
39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 82/12) kojom je utvrđeno da po objavljenom javnom 
prikupljanju ponuda davatelj koncesije tj. Županijska skupština ima pravo neprihvaćanja 
svih pristiglih ponuda. To pravo mora se izričito navesti u odluci o javnom prikupljanju 
ponuda odnosno u Obavijesti o namjeri davanja koncesija prema odredbama Zakona o 
koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12). 
 Ovom Odlukom Županijska skupština Istarske županije ne prihvaća ponudu tvrtke 
CASINO KRISTAL UMAG d.o.o. Umag za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja vanjskog bazena i uređenih površina oko bazena hotela „Kristal“ 
u Umagu, jer ne ispunjava uvjete iz točke VII. podtočka 3. alineja 1, 3 i 4 Obavijesti o 
namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih 
plaža („Narodne novine“, br. 1/13). 



 Prethodni postupak za davanje koncesije proveden je na temelju rečene Obavijesti 
Županijske skupštine Istarske županije (sa sjednice od 17. prosinca 2012. godine). U 
predviđenom roku dostavljena je samo jedna ponuda i to tvrtke CASINO KRISTAL UMAG 
d.o.o. Umag. Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Istarske županije je 
na sjednici 20. veljače 2013. godine razmotrilo rečenu ponudu i utvrdilo da ista ne 
udovoljava u potpunosti uvjetima iz  Obavijesti, a osobito se to odnosi na sadržaj Studije 
gospodarske opravdanosti (točka VII. podtočka 3. alineja 1, 3 i 4 Obavijesti). Naime, 
iskazani iznos ukupne investicije od 200.000,00 kn za cijelo vrijeme trajanja koncesije (10 
godina) je neprihvatljivo nizak (170.000,00 kn za uređenje bazena i 30.000,00 kn za zaštitu 
okoliša) pa je Stručno povjerenstvo predložilo da se ponuda rečene tvrtke ne prihvati. 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
 Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 15 dana od dana objave Odluke u 
„Službenim novinama Istarske županije“. 
 Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem 
Upravnog odjela za održivi razvoj, 52 100 Pula, Flanatička 29, u pisanom obliku izravno ili 
preporučenom pošiljkom. 
 Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu 
pomorstva, prometa i infrastrukture, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14. 
 
KLASA: UP/I 
URBROJ: 
Pazin,         

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije  

Dino Kozlevac 
        
 
 

      
        
  


