
 

 

Odbor za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša i graditeljstvo  

KLASA: 021-04/20-07/08 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pazin, 15. svibnja 2020. 
 
 

 
Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Skupštine 
Istarske županije održane dana 15. svibnja 2020. godine s početkom u 09,00 sati u 
prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3 
 
Sjednici prisustvuju: Aleksa Vale, Suzana Ladavac, Robert Velenik, Josip Anton Rupnik, 
Milio Bulić, Divna Radolović Rosanda, Davor Komar i Radovan Cvek. 
 
Svoj izostanak opravdao je Vili Rosanda. 
 
Osim članova Odbora prisutni su Mirko Radolović – službenik koji privremeno obavlja 
poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Denis Stipanov - 
voditelj Službe civilne zaštite pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije i Melita Ferenčić - 
pomoćnica tajnice Stručne službe Skupštine Istarske županije. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora Aleksa Vale, pozdravlja prisutne i konstatira kvorum. 
 
 
Predsjednik Odbora predlaže slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području 
Istarske županije za 2019. godinu 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Istarske županije za 2020. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 
dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu 

5. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje 
lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 
2019. godinu 

 
- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

  



                                                             
 

Ad-1. 
 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području 
Istarske županije za 2019. godinu 

 
Denis Stipanov daje na razmatranje Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području 
Istarske županije za 2019. godinu. 
 
Odbor bez rasprave jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

Podržava se Zaključak kojim se prihvaća, Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području 
Istarske županije za 2019. godinu, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na 
razmatranje. 
 

Ad-2. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine 
 
Denis Stipanov obrazlaže Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Istarske 
županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine. 
 
 
Odbor bez rasprave jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

Podržava se Zaključak kojim se prihvaćaju, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine, te se isti upućuje Skupštini 
Istarske županije na razmatranje. 
 
 

Ad-3. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Istarske županije za 2020. godinu 
 
Denis Stipanov obrazlaže Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske 
županije za 2020. godinu. 
 
Milija Bulića interesira koje su bile neke od značajnijih aktivnosti koje je Civilna zaštita Istarske 
županija napravila u ovom epidemijskom vremenu koronavirusa. 
 
Denis Stipanov odgovara kako je sustav Civilne zaštite od početka ove godine, a naročito u 
vrijeme ove epidemije djelovao pojačano. Kao uži sastav djelovao je Stožer civilne zaštite 
Istarske županije koji se sastoji od 17 osoba zaduženih i raspoređenih po funkcijama koje 
obavljaju. Gradski i općinski stožeri funkcioniraju na istom sustavu. Potvrda ispravnog rada 
sustava Civilne zaštite Istarske županije je ta što se pravilno i pravodobno reagiralo i 
poduzimalo prave mjere. Zbog takvog pravilnog rada i uočavanja određenih propusta na višoj 
razini kao i u zakonskim odredbama, predložene su dodatne mjere Državnom stožeru, pa je 
slijedom toga se išlo u izmjene i dopune Zakona o sustavu civilne zaštite. U kriznom vremenu 
epidemije, osim Stožera Civilne zaštite Istarske županije radile su i operativne snage kao što 
je vatrogastvo, Hitna medicinska pomoć, Županijski zavod za javno zdravstvo, Opća bolnica 
Pula i Županijski crveni križ. 



                                                             
 

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije ima vlastiti laboratorij za ispitivanje uzoraka i 
testiranje na koronavirus, za što su potrebna značajna financijska sredstva. Poznato je da 
jedan test na tržištu koša 1.500,00 kn, što bi mjesečno iznosilo cca 3 milijuna kuna. 
Opća situacija ove epidemije znatno će povećati i financijske izdatke. Postoje mobilizirani 
objekti i službe, firma za zbrinjavanje epidemiološko infekcijskog otpada, što sve predstavlja 
troškove. 
Nadalje navodi kako su ljudski kapaciteti izmoreni (Opća bolnica Pula, ZZJZ IŽ), te apelira na 
građanstvo kako treba biti oprezno naročito nakon nadolazećih vikenda kada dolaze susjedni 
državljani u svoje vikendice, a nakon toga i drugih turista. Ako bude uočljivo da situacija 
počinje izmicat epidemiološkoj i drugoj kontroli ponovno će se vratiti na prijašnji sistem, tj 
zatvaranje objekata. 
 
Milija Bulića interesira da li Stožer ima prijedlog kako sačuvati normalnu situaciju i kontrolu 
prilikom dolaska navedenih osoba. 
 
Županijski stožer je htio krenuti kasnije sa svim ovim opuštajućim mjerama. Pratit će se stanje 
za narednih 10-tak dana kako će se odvijati situacija u vrtićima i školama. Plan i mjere su 
razrađene sa ZZJZ i sa OB Pula. Stožer će poduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se 
situacija donekle vratila u što kraće vrijeme normalnom životu.  
 
Odbor jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

Podržava se Zaključak kojim se prihvaća Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Istarske županije za 2020. godinu, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na 
razmatranje. 
 

Ad-4. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja 

pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u 
Limskom zaljevu 

 
Mirko Radolović daje na razmatranje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu 
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele 
morske ribe u Limskom zaljevu. 
 
Bez rasprave Odbor jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

Podržava se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja 
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom 
zaljevu, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje. 
 

Ad-5. 
Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje 

lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada 
Poreča 

 
Mirko Radolović obrazlaže Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno 
upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na 
području Grada Poreča. 
 



                                                             
 

Bez rasprave, Odbor jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Podržava Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i 
korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada 
Poreča, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje. 
 
 

Ad-6. 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu 

koncesionara za 2019. godinu 
 
Mirko Radolović daje na razmatranje Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 
2019. godinu. 
 
Milija Bulića interesira zašto su se desili raskidi ugovora sa koncesionarima. 
 
Mirko Radolović odgovara kako su svi ugovori o koncesijama raskinuti iz oblasti zdravstva i to  
16 ugovora o koncesiji. Sporazumno 4 raskida ugovora zbog vraćanja u sustav domova 
zdravlja, a ispunjenjem zakonskih uvjeta, 5 raskida ugovora zbog odlaska u mirovinu i 7 
raskida ugovora zbog prelaska u privatnu praksu.  
 
Radovan Cvek primjećuje kako se u oblasti pomorstva prihoduje mali iznos s obzirom na broj 
koncesionara. 
 
Mirko Radolović odgovara kako kod prihoda od koncesija treba razlikovat fiksni i varijabilni dio 
prihoda. Postoje ugovori koji su sklopljeni prije 10-tak godina i tada su definirani fiksni i 
varijabilni prihodi. Fiksni dio je prije toliko godina utvrđen i onda je imao svoju vrijednost u 
odnosu na sadašnje vrijeme kada možda izgleda manje, dok varijabilni dio se uplaćuje u 
iznosu od 3% u odnosu na postotak prikazane zarade koncesionara. 
Potrebnim smatra istaknuti kako je dostavljeno više zahtjeva da se koncesionare oslobodi od 
fiksne i varijabilne naknade, radi poznate krize izazvane epidemijom koronavirusom. 
Koncesionarima fiksni dio dolazi na naplatu 31.08. svake godine, a iz tih se sredstava financira 
niz aktivnosti koje se provode po pitanju zaštite mora i priobalja i daljnjeg razvoja.  
 
Odbor jednoglasno donosi 

 
ZAKLJUČAK 

Podržava se Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara 
za 2019. godinu, te se isti upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje. 
 
 
 
Završeno u 9,40 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: 
Silvija Klarić 
 

         Predsjednik Odbora 
         Aleksa Vale 

 


