
 

 

      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-342-01/13-01/17 
URBROJ: 2163/1-08-01/3-13-01 
Pazin, 28. veljače 2013. 
   
 
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 
 
       Dršćevka 3 
       52 000 Pazin 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju  
      Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
                 u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog 
      turizma – marina „Parentium“ Poreč 
 
 
 Poštovani,  
 
 u prilogu vam dostavljamo predmetni akt radi utvrđivanja odgovarajućeg prijedloga 
od strane župana Istarske županije i upućivanja Skupštini Istarske županije na usvajanje. 
 
 S poštovanjem, 
 
        PROČELNIK 
         Josip Zidarić,dipl.ing.arh. 
 
 
 
 
 
Privitak: 
1. Nacrt Zaključka  
2. Prijedlog Odluke s Obrazloženjem 
      
        
 
 
 



  

 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
  ŽUPAN 

KLASA: UP/I-342-01/13-01/16 
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 ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o 

namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog turizma – marina 
„Parentium“ Poreč 

 
 
Temeljem čl. 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", broj 
10/09) Župan Istarske županije dana 06. ožujka 2013. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponuda pristiglih na 

temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog turizma – marina „Parentium“ Poreč. 

 
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 Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA: 
UP/II-342-01/12-01/83, URBROJ: 530-03-2-1-1-13-4 od 03. siječnja 2013. godine, točke 
IX. stavka 2. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog turizma – marina „Parentium“ Poreč 
(„Narodne novine“, br. 22/12) i članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine 
Istarske županije", br. 10/09), Županijska skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 
dana _________ 2013. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja 

koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće  
luke nautičkog turizma – marina „Parentium“ Poreč 

 
 

Članak1. 
 
 Ne prihvaćaju se ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog 
turizma – marina „Parentium“ Poreč („Narodne novine“, br. 22/12). 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske 
županije". 
 
 

Obrazloženje 
 
 Županijska skupština Istarske županije na sjednici 18. lipnja 2012. godine donijela 
je Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja postojeće luke nautičkog turizma – marina „Parentium“ Poreč 
(„Službene novine Istarske županije“, br. 5/12), a koji postupak je započet sa Obavijesti o 
namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 
postojeće luke nautičkog turizma – marina „Parentium“ Poreč (dalje u tekstu: Obavijest) 
koju je donijela županijska skupština Istarske županije na sjednici 20. veljače 2012. godine 
i koja je objavljena u „Narodnim novinama“, br. 22/12. 
 Protiv rečene Odluke žalbu je izjavio jedan od ponuditelja tj. trgovačko društvo 
SUNČANI VEZ d.o.o. Rijeka putem opunomoćenog zastupnika. Drugi ponuditelj bilo je 
trgovačko društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč. 
 Ministarsvo pomorstva, prometa i infrastrukture je svojim Rješenjem  KLASA: UP/II-
342-01/12-01/83, URBROJ: 530-03-2-1-1-13-4 od 03. siječnja 2013. godine usvojilo žalbu 
trgovačkog društva SUNČANI VEZ d.o.o. Rijeka i poništilo Odluku o poništenju postupka 
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke 
nautičkog turizma – marina „Parentium“ Poreč te predmet vratilo Županijskoj skupštini 
Istarske županije na ponovno odlučivanje, na način da županijska skupština odabere 
najpovoljnijeg ponuditelja ili da iskoristi svoje pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda 
sukladno točki IX. stavka 2. Obavijesti i članku 15.  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). 



 Na temelju iznijetog Županijska skupština Istarske županije odlučila je iskoristiti 
svoje pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda pa je riješeno kao u izreci ovo Odluke. 
 
 UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
 Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku 10 (deset) dana od dana primitka 
ove Odluke. 
 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 
 
 

 
 


