
 

 

 
 
      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: UP/I-342-01/14-01/01 
URBROJ: 2163/1-08-01/1-14-01 
Pazin,  31. siječnja 2014. 
 
 
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 
 
       Dršćevka 3 
       52 000 Pazin 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke  
      o davanju koncesije na pomorskom dobru 
      u svrhu gospodarskog korištenja morskih 
      plaža u sklopu hotela, turističkih naselja  
      i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč 
 
 Poštovani,  
 
 u prilogu vam 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 Odluke 
3. Obrazloženje 



 
 

 
 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPAN 

 
KLASA: UP/I-342-01/14-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 
Pula, 06. veljače 2014. 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  

ISTARSKE ŽUPANIJE 
       N/r. predsjednika Drandić Valtera 

       Dršćevka 3 
       52 000 PAZIN 

 
 
 
PREDMET:  Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu 
hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč 

 
 
 
Temeljem članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", 
broj 10/09 i 4/13) Župan Istarske županije donosi dana 06. veljače 2014. godine slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije 

na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, 
turističkih naselja  i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč. 

 
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 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(„Narodne novine“, br. 158/03, 141/06 i 38/09) i članka 43. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“, br. 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije, na 
sjednici održanoj ___________ 2014. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i 
kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč 

 
Članak 1. 

 
 U članku 2. stavka 1. (tabela) Odluke  o davanju koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja  i 
kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč („Službene novine Istarske županije“,  
br, 12/13) utvrđuju se sljedeće izmjene: 
 

1. u točki 3. i 7. umjesto „3,30 kn/m2“ treba stajati „6,60 kn/m2“, a umjesto „2%“ treba   
stajati „4%“; 

2. u točki 4. umjesto „2%“ treba stajati „3%“; 
3. u točki 6. umjesto „5,50 kn/m2“ treba stajati „11,00 kn/m2“, a umjesto „2%“ treba 

stajati „5%“; 
4. u točki 8. umjesto „3,30 kn/m2“ treba stajati „6,60 kn/m2“, a umjesto „2%“ treba 

stajati „5%“; 
5. u točki 9. i 10. umjesto „2%“ treba stajati „6%“; 
6. u točki 10. umjesto „1,10 kn/m2“ treba stajati „3,30 kn/m2“, a umjesto „5,50 kn/m2“ 

treba stajati „16,50 kn/m2“. 
 

Članak 2. 
 
 Ovlašćuje se župan Istarske županije da u roku 10 dana od dana konačnosti ove 
Odluke sklopi s Ovlaštenikom koncesije Aneks Ugovora o koncesiji u skladu s odredbom 
članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
 
KLASA: UP/I- 
URBROJ: 
Pazin, 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
          Predsjednik 
                   Valter Drandić 



OBRAZLOŽENJE 
 
 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
 Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 20. stavka 2. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 141/06 i 38/09) kojom 
je utvrđeno da koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje županijska 
skupština. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVOM ODLUKOM 
 
 Naknadnom kontrolom teksta Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova 
tvrtke „Plava Laguna“ d.d. Poreč („Službene novine Istarske županije“, br. 12/13) utvrđeno 
je da je prilikom upisivanja pojedinačnih iznosa stalnog dijela (kn/m2) i promjenjivog dijela 
(%) koncesijskih naknada došlo do grešaka u prijepisu, tako da za pojedine plaže nisu 
upisani pravi iznosi iz pojedinačnih ponuda Ovlaštenika koncesije – tvrtka PLAVA 
LAGUNA d.d. Poreč.  
 Temeljem iznijetog, a nakon stupanja na snagu i konačnosti ove Odluke, župan 
Istarske županije i Ovlaštenik koncesije zaključiti će Aneks Ugovora o koncesiji u kojemu 
će biti utvrđeni novi pojedinačni iznosi koncesijske naknade (kn/m2  i %) iz članka 1. ove 
Odluke.  
 
III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
 Tekst Prijedloga Odluke dostavlja se u privitku. 


