REPUBLIKA HRVATSKA
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KLASA: 342-01/17-01/285
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Pazin, 3. srpanj 2017.
ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
Dršćevka 3
52 000 PAZIN
Predmet: Prijedlog Izmjena i Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj
županiji za 2017. godinu
- dostavlja se
Poštovani,
u privitku dopisa dostavljamo Vam predmetni akt na usvajanje.
S poštovanjem,
PROČELNIK
Josip Zidarić,dipl.ing.arh.
Privitak:
- Prijedlog Izmjena i Dopuna Plana s Obrazloženjem

Temeljem članka 37., stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne
novine", br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 65. i 85. Statuta Istarske županije
("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske
županije dana 11. srpnja 2017. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU
I.
U članku II. točki 3. riječ „prijedlog“ zamjenjuje se riječju „prijedloge“, a nakon točke
dodaje se zarez i tekst: „koncesije za uzgoj školjaka na području Raškog zaljeva - Uvala
Teplica (Općina Raša), koncesije za uzgoj školjaka na području Raškog zaljeva – Uvala
Risvica (Općina Raša), koncesije za uzgoj školjaka na području Savudrijske vale (Grad
Buje),koncesije za uzgoj školjaka na području Limskog zaljeva (Grad Rovinj), koncesije
za gospodarsko korištenje plaže k.č.br. 2067/2 k.o. Rovinj – Valdaliso (Grad Rovinj)“.
II.
Članak V. mijenja se i glasi:
1. U 2017. godini Povjerenstvo za granice pomorskog dobra izraditi će prijedloge
granica pomorskog dobra za sljedeće lokacije:
a) k.č. br. 6718/1 k.o. Bale,
b) k.č.br. 1124/1 i dr. sve k.o. Medulin (Uvala Bijeca).
2. Ostali prijedlozi granica pomorskog dobra i lučkog područja u Istarskoj županiji
utvrđuju se temeljem zahtjeva zainteresirane pravne ili fizičke osobe.
III.
Članak VII. mijenja se i glasi:
1. Sredstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra iz članka V. stavka 1. osigurana
su u Proračunu Istarske županije, razdjelu 004, pozicija 170132.
2. Podnositelj zahtjeva sam snosi troškove utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkog
područja. Naknada za utvrđivanje granice pomorskog dobra je prihod Proračuna Istarske
županije.
IV.
Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se u "Službenim
novinama Istarske županije".
KLASA: 342-01/17-01/20
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 11. srpnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc.Valter Flego
Dostaviti:
1. UO za održivi razvoj IŽ,
2. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu,
3. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Prisavlje 14, Zagreb
4. Objava

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA
Pravni temelj za donošenje Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom
Istarske županije za 2017. godinu je odredba članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11)
kojom je utvrđeno pravo i obveza župana da donese godišnji plan upravljanja pomorskim
dobrom na području županije.
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA
Plan se mijenja u dijelu koji se odnosi na davanje koncesija s obzirom da je u tijeku 2017.
godine zaprimljen veći broj inicijativa za dobivanje koncesija na pomorskom dobru i to za
koncesiju za uzgoj školjaka na području Raškog zaljeva - Uvala Teplica (Općina Raša),
koncesiju za uzgoj školjaka na području Raškog zaljeva – Uvala Risvica (Općina Raša),
koncesiju za uzgoj školjaka na području Savudrijske vale (Grad Buje),koncesiju za uzgoj
školjaka na području Limskog zaljeva (Grad Rovinj) i za koncesiju za gospodarsko korištenje
plaže k.č.br. 2067/2 k.o. Rovinj – Valdaliso (Grad Rovinj).
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dopisom je izvijestilo Odsjek za pomorstvo,
promet i infrastrukturu, da će sufinancirati izradu prijedloga granica pomorskog dobra, te se
nakon iskazivanja interesa jedinica lokalne samouprave predlaže da u Plan budu uvrštene
sljedeće lokacije: k.č. br. 6718/1 k.o. Bale, k.č.br. 1124/1 i dr. sve k.o. Medulin (Uvala Bijeca).
III. TEKST PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PLANA
Tekst Prijedloga Izmjena i dopuna Plana dostavlja se u privitku.

