Klasa: 342-01/11-01/6
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-4
Pula, 20. lipnja 2011.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za
koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule, temeljem članka 61. Statuta
Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana
20. lipnja 2011. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na
pomorskom dobru na području Grada Pule.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat,
pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Martina Šajina i Željko Pavletić,
pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog
vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o koncesijama („ Narodne novine“ br. 125/08) i
članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradsko
vijeće Grada Pule na sjednici održanoj……… 2011. godine donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Stručnog povjerenstva za
koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule

I
Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području Grada
Pule (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo) u sastavu :
1. Željko Pavletić - predsjednik Povjerenstva
2. Nenad Žufić - član Povjerenstva
3. Kristina Benčić - član Povjerenstva
4. Minja Savović - član Povjerenstva
5. Marina Gržinić Burić - član Povjerenstva.

II

Članovi stručnog povjerenstva imenuju se na rok od dvije godine i mogu se ponovno
imenovati.

III

Zadaci stručnog povjerenstva jesu:
- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja
koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za
ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
- analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrñivanja radi li se o projektu javno privatnog partnerstva, kako je odreñen propisima kojima se ureñuje javno-privatno
partnerstvo,
- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- utvrñivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,
- obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za
gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, te
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

IV

Administrativno - tehničke poslove za potrebe stručnog povjerenstva obavlja Upravni
odjel za komunalni sustav i imovinu - Odsjek za imovinu.

V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim novinama“
Grada Pule.
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Urbroj:
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Dostaviti:
1. Članovima stručnog povjerenstva - svima
2. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE RJEŠENJA
Pravni temelj za donošenje Rješenja je odredba članka 12. stavka 1. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine", br. 125/08) kojom je utvrñeno da je davatelj koncesije prije
početka postupka davanja koncesije, dužan imenovati Stručno povjerenstvo za koncesiju iz
redova stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka,
ovisno o predmetu koncesije.
Sukladno članku 2. Odluke o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na
pomorskom dobru Klasa: 342-01/10-01/30, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 koju je dana 22.
studenog 2010. godine donijela Županijska skupština Istarske županije, odluku o davanju
koncesije donosi Gradsko vjeće Grada Pule. Budući da članak 2. Zakona o koncesijama
propisuje da je davatelj koncesije u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
nadležno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradsko vijeće Grada
Pule kao davatelj koncesije u ime Grada Pule ima zakonsku obvezu imenovanja Stručnog
povjerenstva za koncesiju iz članka 12. stavka 1. Zakona o koncesijama.

2. SADRŽAJ RJEŠENJA
Ovim Rješenjem Gradsko vijeće Grada Pule, kao davatelj koncesija na pomorskom dobru,
imenuje Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule.
Članovi Stručnog povjerenstva su predstavnici upravnih odjela Grada Pule koji obavljaju
stručne poslove iz područja prava, ekonomije, zaštite prirode i okoliša, tehničkih i drugih
odgovarajućih struka koje su u vezi sa djelatnostima koje se obavljaju na pomorskom dobru i
za koje Gradsko vijeće Grada Pule daje koncesije (morske plaže, marine, sportske luke,
ribarske luke, industrijske luke, pomorski prijevoz, uzgoj riba i školjaka i dr.).
Broj članova Stručnog povjerenstva mora biti neparan i ne smije biti veći od 7 članova, a
jednog člana može imenovati Ministarstvo financija. Na temelju obavijesti Gradonačelnika
Grada Pule o namjeri osnivanja Stručnog povjerenstva, Ministarstvo financija je dopisom
Klasa: 363-01/11-01/558, Urbroj: 513-12/11-194 od 06. svibnja 2011. godine izvjestilo Grad
Pulu da ne namjerava imenovati svojeg predstavnika u Stručno Povjerenstvo. Stoga se
predlaže da Stručno povjerenstvo broji ukupno 5 članova. Članovi Stručnog povjerenstva
imenuju se na rok od dvije godine i mogu se ponovo imenovati.
Osnovni zadaci Stručnog povjerenstva sastoje se u provedbi prethodnog postupka davanja
koncesija na pomorskom dobru sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama ("Narodne novine", br. 158/03, 141/06 i 38/09) i Zakona o koncesijama ("Narodne
novine br. 125/08) te utvrñivanja prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
davanje koncesije.
PROČELNIK
Damir Prhat, dipl. ing.

