
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
Na temelju članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 
broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst i 10/20), Zamjenik župana 
koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 13. listopada 2020. godine, donosi  
  

ODLUKU  

o osnivanju Povjerenstva za izgradnju ribarskog dijela luke Zonka 

u Puli 
  

  

Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za izgradnju ribarskog dijela luke Zonka u Puli (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  
  

  

Članak 2.  

Povjerenstvo je stručno i savjetodavno tijelo Župana Istarske županije koje obavlja slijedeće 
poslove:   
 
• utvrđuje način usklađivanja Prostorno-planske dokumentacije u Istarskoj županiji i Gradu 

Puli kao i drugih preduvjeta za izgradnju navedene luke, 

• definira nositelja pripremnih aktivnosti za izradu potrebne projektne dokumentacije i 

koordinira njenu izradu te model financiranja iste, 

• koordinira prijavu nositelja izgradnje na javne natječaje Ministarstva poljoprivrede – 

Uprave za ribarstvo, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te druge izvore 

financiranja, 

• prati izgradnju po fazama i po potrebi koordinira aktivnosti za pravovremeno izvješćivanje 

i isplatu bespovratnih sredstava, 

• informira sve nadležne zainteresirane institucije o pitanjima koje utječu na aktivnosti 

vezano za izgradnju navedene luke, 

• obavlja i druge poslove koji su potrebni za pripremu i izgradnju navedene luke. 

 
  

  

Članak 3.  

Povjerenstvo se imenuje u slijedećem sastavu:   
 
• Ezio Pinzan, Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodno gospodarstvo Istarske županije, Predsjednik Povjerenstva,   

• Mirko Radolović, Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela 

za održivi razvoj Istarske županije, član 

• Robert Cvek, Zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, član 

• Dalibor Brnos, Ravnatelj Lučke uprave Pula, član 

• Robert Momić, Predsjednik Obrtničke komore Istarske županije i Predsjednik Ceha ribara 

Republike Hrvatske i Istarske županije, član 

• Neven Lorencin, Predsjednik CEH-a za ribarstvo Udruženja obrtnika Pula, član 

 

 

 

 



                                                             
 

 

 

Članak 4. 

 

Kao zamjenski članovi osobama iz članka 3. se imenuju: 
 

• Graciano Prekalj, Pomoćnik pročelnika, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, 

lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, zamjenik Predsjednika 

Povjerenstva, 

• Ana Mikuljan Franković, Voditeljica Odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu Istarske 

županije, zamjenica člana Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, 

• Ingrid Bulian, Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i 

imovinu Grada Pule, zamjenica člana Zamjenika Gradonačelnika Grada Pule, 

• Sanja Beletić Albertini, Viši stručni suradnik za projekte, zamjenica člana Ravnatelja 

Lučke uprave Pula, 

• Eros Sorić, Tajnik Obrtničke komore Istarske županije, zamjenik člana Predsjednika 

Obrtničke komore Istarske županije i Predsjednika Ceha ribara Republike Hrvatske i 

Istarske županije,  

• Robert Maurel, član CEH-a za ribarstvo Udruženje obrtnika Pula, zamjenik člana 

Predsjednika CEH-a za ribarstvo Udruženja obrtnika Pula. 

 

Članak 5.  

Mandat Povjerenstva traje do završetka izgradnje ribarskog dijela luke Zonka u Puli. 

Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana može članove Povjerenstva razriješiti i 

prije isteka mandata.   

Članak 6.  

Sjednice Povjerenstva saziva Predsjednik Povjerenstva po ukazanoj potrebi. 
  

Članak 7.   

Predsjednik i članovi Povjerenstva ne primaju naknadu za svoj rad.  
  

Članak 8.  

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije.   
   

Članak 9.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“. 
  

KLASA: 324-01/20-02/01 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 13. listopada 2020.  
  

REPUBLIKA HRVATSKA  

ISTARSKA ŽUPANIJA  

  

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana  

 

Fabrizio Radin   



                                                             
 

Dostaviti:  

1. Članovima Povjerenstva, svima, (putem UO), 

2. Zamjenicima članova Povjerenstva, svima,(putem UO), 

3.  UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ, 

4. Objava 

5. Pismohrana, ovdje. 
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