
 

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za održivi razvoj 
Odsjek za pomorstvo, promet i veze 
Pazin, M.B. Rašana 2/4 
tel.052/621-411, fax: 052/624-977 
 
KLASA: 342-01/09-01/42 
URBROJ: 2163/1-08-01/1-09-01 
Pazin, 27. veljače 2009. 
 
 
      ISTARSKA ŽUPANIJA 
      ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
      Predsjednik Ivan Jakov čić 
      putem 
      Stručne službe za poslove 
      Skupštine i Poglavarstva 
 
Predmet: Prijedlog odluke o izmjeni Odluke 
      o davanju koncesija na  
      pomorskom dobru 
      u svrhu gospodarskog 
      korištenja morskih površina 
      za uzgoj školjaka 
 
 
 U privitku vam dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red 
sjednice Poglavarstva Istarske županije. 
 
 S poštovanjem, 
 
        PROČELNIK 
        Josip Zidarić,dipl.ing.arh. 
 
Privitak 
1. Prijedlog odluke 
2. Obrazloženje 
 
 
 
 
       



 Na temelju članka 17. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru 
("Narodne novine", br. 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08) i članka 59. i 77. Statuta Istarske 
županije ("Službene novine Istarske županije", br.9/06 - drugi pročišćeni tekst i br. 14/06) 
Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj dana _______ 2009. godine, donosi 
 
 
 

O D L U KU 
o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja morskih površina za uzgoj školjaka 
 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja morskih površina za uzgoj školjaka  ("Službene novine Istarske županije", br. 
1/09) u članku 5. stavka 2. mijenja se i glasi: 
 "Godišnja koncesijska naknada za sve koncesije iz članka 1. ove Odluke utvrñuje 
se u ukupnom iznosu od 3,00 kn." 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 
Istarske županije". 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
         Predsjednik 
         Ivan Jakovčić 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
 Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 17. Uredbe o postupku 
davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br. 23/04, 101/04, 39/06 i 
63/08) kojom je utvrñeno da davatelj koncesije može, ako to gospodarski razlozi 
opravdavaju, izmijeniti početne iznose naknade za koncesiju. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVOM ODLUKOM 
 
 Odlukom o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja morskih površina za uzgoj školjaka ("Službene novine Istarske županije", br. 
1/09), koju je Poglavarstvo Istarske županije donijelo na sjednici 03. veljače 2009. godine, 
utvrñena je godišnja naknada za koncesiju u iznosu od 0,20 kn/m2 ukupne morske 
površine i 0,20% od prihoda uzgajališta. 
 Obzirom da su u meñuvremenu donijete Mjere Istarske županije za poticanje 
gospodarstva i zapošljavanja, a meñu istima i mjere potpore ribarskom sektoru, 
Poglavarstvo Istarske županije je na sjednici 24. veljače 2009. godine odlučilo da će svi 
koncesionari - uzgajivači školjaka i riba plaćati godišnju naknadu za koncesiju u ukupnom 
iznosu od 3,00 kn. 
 Temeljem iznijetog, predlaže se da se u rečenoj Odluci od 03. veljače 2009. godine 
izmijene iznosi godišnje naknade za koncesiju na način da svaki koncesionar plaća 
ukupno 3,00 kn godišnje neovisno o površini uzgajališta. 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
 Tekst Prijedloga odluke dostavlja se u privitku. 
  


