
 

 

      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: 013-02/08-01/01 
URBROJ: 2163/1-08-01/1-08-01 
Pazin, 12. ožujka  2008. 
 
      POGLAVARSTVO 
      ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
      putem 
      Stru čne službe za poslove 
      Skupštine i Poglavarstva 
 
 
Predmet: Prijedlog rješenja o izmjeni 
                 Rješenja o  osnivanju 
                 Stru čnog tijela za utvr đivanje  
                 uvjeta za ure đenje 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 
 
 
        
       
 
       



 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 i br. 14/06), Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj dana ________ 
2008. godine, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o izmjeni 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 i 16/06) točka 3. mijenja se i 
glasi: 
 3. INGRID PALJAR 
 
 
 

Članak 2. 
 

 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 
županijskog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja. 
 Poglavarstvo Istarske županije na sjednici 06. travnja 2005. godine donijelo je 
Rješenje o osnivanju Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža. Za 
predstavnika županijskog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja imenovan je 
gosp. Bruno Nefat, kao djelatnik Zavoda za prostorno uređenje. Obzirom da gosp. Bruno 
Nefat nije više djelatnik u Istarskoj županiji, predlaže se da se umjesto njega za člana 
Stručnog tijela imenuje gđa. INGRID PALJAR, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje 
Istarske županije. 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA  RJEŠENJA 
 
 U privitku se dostavlja tekst Prijedloga rješenja. 
 


