
Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću      

 
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

U POSTUPKU DONOŠENJA SREDNJOROČNOG I GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA 
NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 

RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE 
 

Nositelj izrade izvješća: Zlatan Marunić 
Rijeka, 14. listopada 2019. godine 
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Nacrt prijedloga: 
a) Srednjoročnog plana davanja koncesija na 
pomorskom dobru na području Primorsko-
goranske županije za razdoblje od 2020. do 
2022. godine,  
b) Plana davanja koncesija na pomorskom dobru 
na području Primorsko-goranske županije za 
2020. godinu. 
 

– dalje u tekstu Plan. 
 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
akta/dokumenta i provedbu 
savjetovanja  

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze 
Primorsko-goranske županije. 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji 
se njime žele postići uz sažetak 
ključnih pitanja 

Uključivanje javnosti u donošenje Plana radi što 
uspješnijeg upravljanja i gospodarenja pomorskim 
dobrom. 

Objava dokumenata za savjetovanje  
 
https://www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja_s_javnoscu 
 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u 
razdoblju od 12. rujna 2019. godine  do 12. listopada 
2019. godine. 
 

Pregled osnovnih pokazatelja  
uključenosti savjetovanja s javnošću  

Pristiglo 1 očitovanje koje je podnijela Općina Lovran. 
 
Ukupno su podnesena 1 prijedlog i mišljenja, od čega 1 
prijedloga i mišljenja na pojedinačne odredbe iz Plana. 
 
Od 1 prijedloga i mišljenja 1 je prihvaćen i bit će 
razmotren pri donošenju Plana. 
 
U odnosu na 1 prijedlog i mišljenje na pojedinačne 
odredbe, prihvaćen je 1 prijedlog i mišljenje (100%). 
 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

Prilaže se tablica prihvaćene primjedbe – Prilog 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja_s_javnoscu


Prilog: Pregled prihvaćene primjedbe 
 

R 
B 

Sudionik 
savjetovanja 

(ime i prezime 
pojedinca, 

naziv 
organizacije) 

Članak ili 
drugi dio 
nacrta na 

koji se 
odnosi 

prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili 
mišljenja 

Status prijedloga 
ili mišljenja 

(prihvaćanje s  
obrazloženjem)  

1. Općina 
Lovran 

Upućuje se 
primjedba na 
predloženu 
lokaciju za 
davanje 
koncesije i to 
na plažu 
Medveja u 
Općini 
Lovran 
 

Općina Lovran nije suglasna s davanjem 
koncesije za gospodarsko korištenje plaže 
Medveja: 
„Uvidom u nacrt prijedloga Srednjoročnog 
plana davanja koncesija na pomorskom 
dobru na području Primorsko-goranske 
županije za razdoblje od 2020 do 2022 
godine i Plana davanja koncesija na 
pomorskom dobru na području Primorsko-
goranske županije za 2020. godinu, 
utvrđeno je da se dodjela koncesija u 
navedenom razdoblju predviđa i za 
područje plaže Medveja u Općini Lovran.  
Smatramo da prijedlozi navedenih 
dokumenata u tom dijelu nisu opravdani iz 
više razloga: 
o na području plaže još uvijek nije u 

cijelosti upisano pomorsko dobro jer je 
na površini od 6.462 m2 upisano 
vlasništvo „Liburnia Riviera Hoteli d.d. 
Opatija,  

o pokrenut je postupak promjene 
granice pomorskog doba na jednom 
dijelu plaže na kojem se nalaze 
objekti-spremišta u vlasništvu fizičkih 
soba,  

o u tijeku je postupak usklađivanja 
prostorno planske dokumentacije, 
kojom bi se između ostalog, na tom 
prostoru uskladile granice  lučkog 
područja, a što je opet u vezi s 
spomenutim prijedlogom izdvajanja 
dijela područja iz zahvata pomorskog 
dobra na plaži Medveja što utječe i na 
planiranje budućih sadržaja na plaži 
obzirom na ograničenja koja propisuje 
Prostorni plan PGŽ, za najveću 
dopuštenu bruto razvijenu ukupnu 
površinu kopnenog dijela plaže do 1%, 
ali ne više od 100 m2. 

Prihvaća se 
prijedlog Općine 
Lovran da se 
plaža Medveja 
izuzme iz Plana 
radi razloga koje 
je navela Općina 
Lovran. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


