
 

Temeljem članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17) i članka 43. Statuta 

Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/6, 1/17 i 2/17), 

Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donosi 

 

ODLUKU O IMENOVANJU 
Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje plaže na k.č. br. 2067/2 k.o. Rovinj – Valdaliso  
 
 

I. 

Za članove Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje plaže na k.č. br. 2067/2 k.o. Rovinj - Valdaliso imenuju se: 

1. Ana Mikuljan Franković- predsjednica povjerenstva 
2. Mirko Radolović- član 
3. Marko Ninković- član 
4. Barbara Škreblin-Borovčak - članica 
5. Nada Prodan Mraković - članica. 

 

II. 

Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su: 

1. Suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, 
odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje 
koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te 
pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude, 

2. Pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima 
postupka davanja koncesije, 

3. Prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju 
koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga 
odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke 
o poništenju postupka davanja koncesije, te obrazloženja tih prijedloga, 

4. Prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog 
odvjetništva o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru, 

5. Predlaganje vrste i vrijednosti jamstva, 
6. Obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. 

 
 

III. 

Stručno povjerenstvo za koncesije prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji odnosno 

izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije. 

 

IV. 

Članovi stručnog povjerenstva za koncesiju ne ostvaruju pravo na naknadu za rad. 

 



 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske 

županije“. 
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Pazin, 18. prosinca 2017. 
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