
 

 

 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA        
 
         ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za održivi razvoj 
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu 
Pazin, M.B. Rašana 2/4 
tel.052/352-189, fax: 052/351-690 

 
KLASA: 342-01/15-01/66 
URBROJ: 2163/1-08-01/1-15-01 
Pazin, 13. travnja 2015. 
 
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 
 
       Dršćevka 3 
       52 000 Pazin 
 
 
Predmet: Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog 
      povjerenstva za koncesije na  
      pomorskom dobru u Istarskoj županiji 
 
 
 Poštovani,  
 
 u prilogu dostavljamo predmetni akt radi utvrđivanja odgovarajućeg prijedloga od 
strane župana Istarske županije i upućivanja  Skupštini Istarske županije na usvajanje. 
 
 S poštovanjem, 
 
        PROČELNIK 
         Josip Zidarić,dipl.ing.arh. 
 
 
Privitak: 
1. Nacrt Zaključka  
2. Prijedlog Rješenja s obrazloženjem 
      
        
 
 
 
        



 

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
          ŽUPAN 

 
KLASA: 013-02/15-01/12 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 12. svibnja 2015. 
 
 
 
      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
      N/r. predsjednika Valtera Drandića 
      Dršćevka 3 
      52 000 PAZIN 
 
 
Predmet:  Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na 

pomorskom dobru u Istarskoj županiji 
 
 
Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", 
broj 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije donosi dana 12. svibnja 2015. godine  
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za  

koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji. 
 
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 

županije na razmatranje i usvajanje. 
 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Josip 

Zidarić, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije. 
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
         ŽUPAN 
             mr.sc.Valter Flego 
 
 
        



 Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", br. 
143/12) i članka 43. Statuta Istarske  županije ("Službene novine Istarske županije", br. 
10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj dana ___ 2015. godine, 
donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije 

na pomorskom dobru u Istarskoj županiji 
 
 
I. 

 
 U Stručno Povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 
 
 1. Vladimir Banković    predsjednik 
 2. Barbara Škreblin Borovčak   članica 
 3. Ljiljana Dravec    članica 
 4. Vinko Brčić     član 
 5. Edi Akilić     član 
        
  

II. 
 
 Članovi Povjerenstva imenuju se na rok od dvije godine i mogu se ponovno 
imenovati. 
 

III. 
 
 Zadaci Povjerenstva su: 
1. suradnja s davateljem koncesije odnosno nadležnim upravnim odjelom pri izradi studije 
odnosno analize opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za 
davanje koncesije i izradi dokumentacije  za nadmetanje te pri definiranju uvjeta 
sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja; 
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije; 
3. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije; 
4. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije. 
 

IV. 
 
 Administrativno - tehničke  poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel 
za održivi razvoj - Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 
 
 
 
 

 



V. 
 
 Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju 
Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji („Službene 
novine Istarske županije“, br. 3/2013). 
 
 

VI. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 
Istarske županije". 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin, 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 

       Predsjednik 
                                       Valter Drandić 

 
 
 

Dostaviti: 
1. Članovima Stručnog povjerenstva - svima 
2. Ured državne uprave IŽ - Služba za opću upravu Pula 
3. Županu IŽ 
4. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ Pula 
5. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ, Pazin 
6. Objava - ovdje 
7. Pismohrana - ovdje 
  
   
        
  
     
        
 
 
 
       
 
 
       
 
        



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 
 
 Pravni temelj za donošenje Rješenja je odredba članka 14. stavka 1. Zakona o 
koncesijama ("Narodne novine", br. 143/12) kojom je utvrđeno da je davatelj koncesije, 
prije početka postupka davanja koncesije, dužan imenovati Stručno povjerenstvo za 
koncesiju iz redova stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih 
odgovarajućih struka, ovisno o predmetu koncesije. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM RJEŠENJEM 
 
 Ovim Rješenjem Skupština Istarske županije, kao davatelj koncesija na 
pomorskom dobru, imenuje Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u 
Istarskoj županiji obzirom da je postojećem Stručnom povjerenstvu istekao mandat krajem 
ožujka 2015. godine.  Stručno povjerenstvo u istom sastavu imenovano je na sjednici 
Skupštine Istarske županije 18. ožujka 2013. godine i to na rok od dvije godine, a 
Rješenjem o imenovanju utvrđeno je da se isti članovi mogu ponovno imenovati, a što se i 
predlaže ovim Rješenjem. 
 Članovi Stručnog povjerenstva su predstavnici županijskih upravnih odjela koji 
obavljaju stručne poslove iz područja prava, ekonomije, pomorstva, zaštite prirode i 
okoliša, tehničkih i drugih odgovarajućih struka koje su u vezi sa djelatnostima koje se 
obavljaju na pomorskom dobru i za koje Skupština Istarske županije daje koncesije 
(morske plaže, marine, sportske luke, ribarske luke, industrijske luke, uzgoj riba i školjaka i 
dr.).  
 Članovi Stručnog povjerenstva imenuju se na rok od dvije godine i mogu se ponovo 
imenovati. 
 Osnovni zadaci Stručnog povjerenstva sastoje se u provedbi  postupaka davanja 
koncesija na pomorskom dobru sukladno odredbama  Zakona o koncesijama ("Narodne 
novine br. 143/12) i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 
158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) te utvrđivanja prijedloga odluka o davanju 
koncesija na pomorskom dobru. 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA RJEŠENJA 
 
 Tekst Prijedloga Rješenja dostavlja se u privitku. 
 
 
 
       
 
          


