KLASA:947-03/16-01/93
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-13
Pula, 22. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru Grada Pula - Pola
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva
za koncesije na pomorskom dobru Grada Pula - Pola, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola
(«Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana
22. svibnja 2019. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na
pomorskom dobru Grada Pula - Pola.
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, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika
Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o.
Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te
Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za
prostorno uređenje, 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
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Temeljem članka 16. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 69/17), članka 1. i
2. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za
davanje koncesija na pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije“ br. 13/10) i
članka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11,
1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana ________ 2019. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru na području Grada Pula -Pola
I
Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području
Grada Pula - Pola (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo) u sastavu:
1. Mirna Radolović - predsjednik
2. Željko Pavletić - član
3. Nenad Žufić - član
4. Milan Korica - član
5. Nataša Ćendić - član.
II

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

Zadaci stručnog povjerenstva su:
- suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno
analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih
posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta
sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
- pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima
postupka davanja koncesije
- prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije,
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju
postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka
davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga
- prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva
o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu
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Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je
zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku
- predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva
- obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
IV

Administrativno - tehničke poslove za potrebe stručnog povjerenstva obavlja Upravni
odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Odsjek za upravljanje
imovinom.
V

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na
području Grada Pule – Pola („Službene novine“ br. 02/16) stavlja se van snage.

KLASA:947-03/16-01/93
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić
Dostaviti:
1. Članovima stručnog povjerenstva
2. Pismohrana, ovdje
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OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje ovog Rješenja predstavljaju odredbe članka 16. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine" br. 69/17), članka 1. i 2. Odluke Županijske skupštine
Istarske županije o povjeravanju ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na
pomorskom dobru ("Službene novine Istarske županije“ br. 13/10) i članka 39. Statuta
Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18).
2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM
Predlaže se donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na
pomorskom dobru na području Grada Pule - Pola, sukladno članku 16. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine" br. 69/17).

3. PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM
Pravni temelj za donošenje Rješenja je odredba članka 16. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine", br. 69/17) kojom je utvrđeno da davatelj koncesije prije početka
postupka davanja koncesije, imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju.
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 vijeće Grada Pule. Budući da je Gradsko vijeće Grada Pule
davatelj koncesije na pomorskom dobru u ime Grada Pule, isto ima zakonsku obvezu
imenovanja Stručnog povjerenstva za koncesiju iz članka 16. Zakona o koncesijama.
Zakon o koncesijama propisuje da davatelj koncesije imenuje članove stručnog
povjerenstva pravne, ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o
predmetu i značajkama koncesije. Broj članova stručnog povjerenstva mora biti neparan,
ali ne smije biti veći od 7 članova, a jednog člana može imenovati Ministarstvo financija.
Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora imati važeći certifikat u području javne
nabave. Na temelju obavijesti Grada Pule o namjeri osnivanja Stručnog povjerenstva,
Ministarstvo financija RH je dopisom Klasa: 951-01/16-02/02, Urbroj: 513-06/02-16-51
od 10. veljače 2016. godine izvijestilo Grad Pulu da ne namjerava imenovati svojeg
predstavnika u stručno povjerenstvo.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
- suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije,
odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije
određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju
uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
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- pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima
postupka davanja koncesije
- prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije,
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju
postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka
davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga
- prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog
odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u
vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro
za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku
- predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva
- obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
Sadašnje stručno povjerenstvo koje broji ukupno 5 članova, imenovano je Odlukom
Gradskog vijeće Grada Pule KLASA: 947-03/16-01/93, URBROJ: 2168/01-03-06-000270-16-5 od 07. ožujka 2016. godine. Budući da uskoro istječe rok od četiri godine na
koje je imenovano sadašnje stručno povjerenstvo, predlaže se imenovanje novog stručnog
povjerenstva s predloženim članovima. Predloženi članovi su zaposlenici Grada Pula Pola, a jedan predloženi član ima važeći certifikat u području javne nabave.
Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje ovog Rješenja.
4. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provođenje ovog Rješenja nije potrebno izdvojiti sredstva iz proračuna Grada Pule.

P.O. GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag. ing. aedif.
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Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o koncesijama (“ Narodne novine“ br.
143/12), članka 1. i 2. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o povjeravanju
ovlaštenja Gradu Puli za davanje koncesija na pomorskom dobru (“Službene novine
Istarske županije“ br. 13/10) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine“
Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj
dana 07. ožujka 2016. godine donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru na području Grada Pule -Pola

I
Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području
Grada Pule - Pola (u daljnjem tekstu: stručno povjerenstvo) u sastavu:
1. Mirna Radolović - predsjednik
2. Željko Pavletić - član
3. Nenad Žufić - član
4. Marco Franjul - član
5. Orijeta Babić - član.
II
Članovi stručnog povjerenstva imenuju se na rok od četiri godine i mogu se ponovno
imenovati.
III
Zadaci stručnog povjerenstva su:
- Pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima
postupka davanja koncesije
- Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju
postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga
- Obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost
će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na
opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za
Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanja koncesije
- obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
IV
Administrativno - tehničke poslove za potrebe stručnog povjerenstva obavlja Upravni
odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu - Odsjek za upravljanje
imovinom.

V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 947-03/16-01/93
Urbroj:2168/01-03-06-00-0270-16-5
Pula, 07. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

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

