
Temeljem članka 31. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim 
lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) i članka 43. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09 i 4/13), Skupština 
Istarske županije, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2016. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prestanku koncesije  na pomorskom dobru 

u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene 
– sportske luke „Poreč“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se prestanak koncesije na  pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene- sportske luke „Poreč“, zbog odreknuća 
ovlaštenika koncesije –  USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove (dalje u tekstu: 
ovlaštenik koncesije). 
 

Članak 2. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti članak 2. točka 4. i članak 3. točka 4. Odluke 
Županijskog Poglavarstva Istarske županije o davanju koncesija na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene („Službene novine Istarske županije“ 
br. 4/99), Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja športske 
luke „Poreč“ od 13. kolovoza 1999. godine, Aneks Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u 
svrhu gospodarskog korištenja športske luke „Poreč“ od 21. kolovoza 2000. godine, Odluka o 
izmjenama Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja luka posebne namjene („Službene novine Istarske županije“ br. 20/2015.) i Aneks 
Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja športske luke „Poreč“ 
od 3. veljače 2016. 
 

Članak 3. 
Ovlaštenik koncesije obvezan je isplatiti davatelju koncesije- Istarskoj županiji naknadu u 
ukupnom iznosu od 32.657,70 kuna koji odgovara trogodišnjoj naknadi određenoj u članku 7. 
Ugovora. 
 

Članak 4.  
Ovlaštenik koncesije obvezan je predati davatelju koncesije svu tehničku dokumentaciju na 
temelju koje je sagrađena Luka sukladno članku 9. točki 2. Ugovora. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
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Pazin, 19. srpnja 2016. 
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