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

KLASA: 013-02/06-01/01
URBROJ: 2163/1-08-01/1-06-01
Pazin, 03. listopada 2006.
POGLAVARSTVO
ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva
Predmet: Prijedlog rješenja o izmjenama
Rješenja o osnivanju
Stručnog tijela za utvrđivanje
uvjeta za uređenje plaža.
U privitku vam dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red
sjednice Poglavarstva Istarske županije.
S poštovanjem,
PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.
Privitak
1. Prijedlog rješenja
2. Obrazloženje
3. Tekst postojećeg Rješenja

Na temelju članka 8 c. stavka 2. Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru
("Službene novine Istarske županije", br. 7/03; 13/03; 7/04; 1/05; 5/05 i 15/05) i članka 77.
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni
tekst), Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj dana ________ 2006. godine,
donosi
RJEŠENJE
o izmjenama Rješenja o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža

Članak 1.
U članku 1. alineja 1. Rješenja o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za
uređenje plaža ("Službene novine Istarske županije", br. 5/05) točka 1. mijenja se i glasi:
1. VEDRAN GRUBIŠIĆ

Članak 2.
U članku 3. riječi: "Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze" zamjenjuju se
riječima: "Upravni odjel za održivi razvoj - Odsjek za pomorstvo, promet i veze".

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim
novinama Istarske županije".

Klasa:
Urbroj:
Pula,
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO
Predsjednik
Ivan Jakovčić

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE RJEŠENJA
Pravni temelj za donošenje Rješenja je odredba članka 8 c. stavka 2. Odluke o
davanju koncesija na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije", br. 7/03;
13/03; 7/04; 1/05; 5/05 i 15/05 kojom je utvrđeno da Stručno tijelo za utvrđivanje uvjeta za
uređenje plaža osniva Poglavarstvo Istarske županije.
Istim člankom utvrđen je sastav Stručnog tijela (7 članova koji su predstavnici:
Poglavarstva Istarske županije, županijskih upravnih odjela nadležnih za poslove
pomorstva, prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i turizma; Ureda državne
uprave u Istarskoj županiji; Lučke kapetanije i jedinice lokalne samouprave na čijem se
području provodi zahvat na uređenju plaže).
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU PRIJEDLOGOM RJEŠENJA
Prijedlogom rješenja imenuje se novi član Stručnog tijela koji je predstavnik
Poglavarstva Istarske županije u tom tijelu.
Poglavarstvo Istarske županije na sjednici 06. travnja 2005. godine donijelo je
Rješenje o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža. Za
predstavnika Poglavarstva Istarske županije u Stručnom tijelu imenovan je gosp. Lido
Sošić, tadašnji član Poglavarstva zadužen za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.
Obzirom da gosp. Lido Sošić nije više član Poglavarstva, a i osobno je zatražio da ga se
razriješi te dužnosti, predlaže es da se za člana Stručnog tijela imenuje gosp. VEDRAN
GRUBIŠIĆ, član Poglavarstva Istarske županije zadužen za prostorno planiranje i zaštitu
okoliša.
Ujedno se predlaže izmjena u članku 3. u smislu promjene naziva županijskog
upravnog odjela zaduženog za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe
Stručnog tijela.

III. TEKST PRIJEDLOGA RJEŠENJA
U privitku se dostavlja tekst Prijedloga rješenja i tekst postojećeg Rješenja.

Na temelju članka 8c. stavka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
koncesija na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) i članka 77.
Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 - pročišćeni tekst i
10/04) Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj dana 06. travnja 2005. godine,
donosi
RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža
Članak 1.
Osniva se Stručno tijelo za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža (dalje u tekstu:
Stručno tijelo) u sljedećem sastavu:
- predstavnici Poglavarstva Istarske županije i županijskih upravnih odjela
(stalni članovi)
1. LIDO SOŠIĆ
2. GROZDANA LOVREČIĆ
3. BRUNO NEFAT
4. DENIS IVOŠEVIĆ
- predstavnici Ureda državne uprave u Istarskoj županiji - Služba za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove (promjenjivi članovi)
1. ZDRAVKO ŠIMIĆ - Odjel za prostorno uređenje Pula
2. MIRJANA BORČIĆ - Ispostava Buje
3. VESNA VESELINOVIĆ - Ispostava Poreč
4. ARMANDO VIČIĆ - Ispostava Rovinj
5. RENATA ZULIANI - Ispostava Labin
- predstavnici Lučke kapetanije Pula (promjenjivi članovi)
1. LUCIO TOFFETTI - Lučka kapetanija Pula
2. MILJENKO GASPARINI - Lučka ispostava Umag
3. VALTER VLAČIĆ - Lučka ispostava Novigrad
4. GIANFRANCO BALDAŠ - Lučka ispostava Poreč
5. ĐORĐO BASTIJANČIĆ - Lučka ispostava Rovinj
6. JOSIP ZUPIČIĆ - Lučka ispostava Raša
7. NINO ŠKOPAC - Lučka ispostava Rabac
- predstavnik jedinice lokalne samouprave (promjenjivi član) kojeg odredi
gradonačelnik/načelnik
Članak 2.
U radu Stručnog tijela sudjeluju svi stalni članovi te po jedan promjenjivi član predstavnik Ureda državne uprave, Lučke kapetanije i jedinice lokalne samouprave
(ukupno 7 članova).
Članak 3.
Sve stručne i administrativne poslove za potrebe Stručnog tijela obavljati će
Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze.

Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenim
novinama Istarske županije".

KLASA: 013-02/05-01/08
URBROJ:2163/1-01/8-05-02
Pula, 06. travnja 2005.
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić, v.r.

