REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik
KLASA: 342-01/21-01/51
URBROJ: 2167/01-09/01-21-2
Poreč-Parenzo, 17. studenog 2021.
Temeljem članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada PorečaParenzo“ broj 2/13, 10/18 i 02/21) i Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Poreču za davanje
koncesija na pomorskom dobru („Službene novine Istarske županije“ broj 11/16), na prijedlog
Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča-Parenzo KLASA: 34201/21-01/50 URBROJ: 2167/01-06/08-21-2 od 15.11.2021. godine, Gradonačelnik Grada
Poreča-Parenzo je donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na
pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo, te se upućuje Gradskom vijeću
Grada Poreča-Parenzo na donošenje u priloženom tekstu.

2.

Sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka dati će Damir
Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada
Poreča-Parenzo.

Privitak:
1. prijedlog Odluke

GRADONAČELNIK
Loris Peršurić

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće - ovdje
2. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša - ovdje
3. Pismohrana - ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće
KLASA:
URBROJ:
Poreč - Parenzo,
Temeljem članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i
107/20), članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo”
broj 2/13, 10/18 i 02/2021) i Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Poreču za davanje
koncesija na pomorskom dobru („Službene novine Istarske županije“ broj 11/2016), Gradsko
vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj __________ godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru na području Grada Poreča-Parenzo
Članak 1.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području Grada
Poreča-Parenzo (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sljedećem sastavu:
1. Alja Udovičić - član sa važećim certifikatom u području javne nabave,
2. Darko Kadum, i
3. Andrea Crevato.
Članak 2.
Stručno povjerenstvo obavlja zadatke određene Zakonom o koncesijama.
Članak 3.
Članovi Stručnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od 2 (dvije) godine i mogu se
ponovno imenovati.
Članak 4.
Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča-Parenzo.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Rabar

DOSTAVITI:
1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Sektor za gospodarstvo
Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
2. Gradonačelnik - ovdje
3. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša - ovdje
4. Pismohrana - ovdje

OBRAZLOŽENJE
1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE PREDLOŽENE ODLUKE
Pravni temelj za donošenje predložene Odluke su članci 14. i 16. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) (dalje: Zakon) kojima je utvrđena obveza davatelja
koncesije da prije početka davanja koncesije provede pripremne radnje. Pripremnim radnjama
smatraju se osobito imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, izrada studije opravdanosti
davanja koncesije ili analize davanja koncesije, procjena vrijednosti koncesije, te izrada
dokumentacije za nadmetanje. Prije početka postupka davanja koncesije davatelj koncesije
imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.
2. OCJENA STANJA
Odlukom o povjeravanju ovlaštenja Gradu Poreču za davanje koncesija na pomorskom dobru
(„Službene novine Istarske županije“ broj 11/2016) Skupština Istarske županije povjerila je
Gradu Poreču-Parenzo (dalje: Grad) ovlaštenje za davanje koncesija na pomorskom dobru na
području Grada. Slijedom toga Grad sukladno Zakonu donosi Godišnji plan i Srednjoročni
(trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada, te se predloženom
Odlukom prije početka postupka davanja koncesija predlaže imenovanje stručnog povjerenstva
za koncesije na pomorskom dobru na području Grada (dalje: Stručno povjerenstvo).
Predlaže se imenovanje troje članova Stručnog povjerenstva od kojih jedan ima važeći certifikat
u području javne nabave, dok su ostali članovi pravne/ekonomske/tehničke i druge odgovarajuće
struke.
Predloženi članovi Stručnog povjerenstva nemaju izravnih ili neizravnih osobnih interesa u bilo
kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njihovim dužnostima u radu Stručnog
povjerenstva.
Stručno povjerenstvo obavlja zadatke određene Zakonom.
3. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENOM ODLUKOM
Predloženom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo koje će obavljati zadatke određene
Zakonom.
4. CILJ DONOŠENJA PREDLOŽENE ODLUKE
Donošenjem predložene Odluke ostvaruju se preduvjeti za provedbu postupka davanja koncesija
na pomorskom dobru na području Grada, a samim time i provedba navedenog Godišnjeg plana i
Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Grada.
5. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PREDLOŽENE ODLUKE
Posebna sredstva za provođenje predložene Odluke nisu potrebna.

