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Privitak 
1. Prijedlog izmjena i dopuna Plana 
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 Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
("Narodne novine", br. 158/03 i 141/06), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja 
granice pomorskog dobra ("Narodne novine", br. 8/04 i 82/05) i članka 59. i 77. Statuta 
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i br. 
14/06), Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj dana _______ 2007. godine 
donosi 
 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2007. godinu 

 
 
 
I. U Planu upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2007. godinu ("Službene  
   novine Istarske županije", br. 1/07) utvrđuju se sljedeće izmjene i dopune: 
 
 1. U točki II. podtočka 1. briše se alineja 8. 
 
 2. U točki II. dodaje se podtočka 1a. koja glasi: 
     "1a. pomorsko dobro obuhvaćeno Projektom registracije pomorskog dobra koji 
       se financira sredstvima darovnice CARDS 2003 u katastarskim općinama: 
  - Poreč 
  - Pomer 
  - Premantura 
  - Medulin 
  - Rakalj" 
 
 3. U točki II. briše se podtočka 6. 
 
 
II. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Istarske županije". 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
 
 Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj 13. veljače 2007. godine 
donijelo je Plan upravljanja pomorskim dobrom U Istarskoj županiji za 2007. godinu. Plan 
je objavljen u "Službenim novinama Istarske županije", br. 1/07. 
 
 Središnji ured Državne geodetske uprave Republike Hrvatske je svojim dopisom od 
02. travnja 2007. godine izvjestio Poglavarstvo Istarske županije da je u tijeku provedba 
Projekta registracije pomorskog dobra koji se financira sredstvima darovnice CARDS 
2003. Granica pomorskog dobra utvrdit će se na području 35 katastarskih općina duž 
obale, a u Istarskoj županiji utvrdit će se za područje katastarskih općina Poreč, Pomer, 
Premantura, Medulin i Rakalj. U tijeku je priprema geodetskih podloga potrebnih za izradu 
prijedloga granice pomorskog dobra od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra 
Istarske županije. 
 
 Temeljem iznijetog predlažu se izmjene i dopune Plana na način da se točka II. 
dopuni podtočkom 1a. koja obuhvaća utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra iz 
Projekta registracije pomorskog dobra koji se financira sredstvima darovnice CARDS 2003 
u katastarskim općinama Poreč, Pomer, Premantura, Medulin i Rakalj, te da se iz Plana  
isključi utvrđivanje granice pomorskog dobra za dijelove pomorskog dobra na području 
Raklja i Medulina obzirom da je isto obuhvaćeno rečenim Projektom registracije 
pomorskog dobra. 
 


