
Z A P I S N I K 
64. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije 

održanog dana 6. listopada 2014. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,00 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenik Župana Marko 
Boras Mandić, zamjenica Župana Marina Medarić, Krešimir Parat, Goran Petrc, Nada 
Milošević, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Valerij Jurešić, Branka Ivandić, Dragica Marač, Melita Raukar, doc.dr.sc. Đulija 
Malatestinić, mr.sc. Ermina Duraj, Erik Fabijanić, Davor Mihelčić, mr.sc. Sonja Šišić, 
ravnateljica Javne ustanove „Priroda“, Damir Vrhovnik voditelj Projektnog tima za 
vođenje razvojnog projekta streljana „Kovačevo“.. 

 
Na sjednici je razmatran sljedeći 

 

D N E V N I     R E D 
 

1. Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 
2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih 
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene 
ustanove na području Primorsko-goranske  županije u 2014. godini  
 

3. a) II. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta streljana 
„Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje 
razvojnog projekta streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle 

4. Informacija o prijedlogu projekata turističke valorizacije zaštićene prirodne 
baštine na području Primorsko-goranske županije 
 

5. Prijedlog namjere sufinanciranja provedbe projekta uzgoja tetrijeba gluhana u 
Gorskom kotaru u sklopu programa LIFE  
 

6. Informacija o prijedlogu idejno-tehničkog rješenja budućeg Centra za posjetitelje 
Beli 
 

7. Izvješće o prisilnoj naplati nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate 
naknade za upotrebu pomorskog dobra 
 

8. a) Informacija o aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske 
županije u razdoblju od ožujka 2009. do rujna 2014. godine 
b) Prijedlog odluke o imenovanju i opozivu predstavnika i zamjenika predstavnika 
Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-
goranske županije 
 

9. Razmatranje ponude Stanka Brgleza za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina 
zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
 

10. Razmatranje ponude Martina Tarabocchia i Marije Vudragović za ostvarivanje 
prava prvokupa nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara 

 

11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu 
sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje  
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta radi gradnje i 
održavanja lučke podgradnje 



Točka 1. 
Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 

2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 

 Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske 

županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, te se prosljeđuje  
Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje. 
 

 
Točka 2. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih 
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene 

ustanove na području Primorsko-goranske  županije u 2014. godini 
 
 Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Donose se I. Izmjene i dopune Popisa prioriteta za raspored sredstava 
utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 
zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske županije u 2014. godini.  

(I. Izmjene i dopune Popisa prioriteta sastavni su dio ovog Zaključka.) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da I. Izmjene i dopune Popisa 
prioriteta iz točke 1. ovog Zaključka bez odgode dostavi na suglasnost Ministarstvu 
zdravlja te da po dobivenoj suglasnosti izradi prijedloge dodatka ugovora o korištenju 
sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini.    

 
 

Točka 3. 
a) II. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta streljana „Kovačevo“ 

na Grobničkom polju – Općina Čavle 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje 
razvojnog projekta streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle 

 
 Nakon rasprave donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se II. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta 

Streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle  
 
2. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje 

razvojnog projekta Streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle.  
(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka) 
 
3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da izradi 

Dodatak III. Ugovoru broj 15/8/2013 o sufinanciranju Streljačkog centra Grobnik, kojim 
se produžuje rok izrade usluga na realizaciji projekta zaključno s 15. prosincem 2014. 
godine 

4. Raspoređuju se sredstva planirana u Proračunu Primorsko-goranske županije 
za 2014. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj s 



pozicije: 80071501 3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 
institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, u iznosu od 330.000,00 kuna 
Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice namjenski za izradu projektne 
dokumentacije za Međunarodni streljački centar Grobnik. 

 
5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 

najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja ovog Zaključka izradi 
ugovor o namjenskom korištenju sredstava iz točke 4. ovog Zaključka.  
 

 
Točka 4. 

Informacija o prijedlogu projekata turističke valorizacije zaštićene prirodne 
baštine na području Primorsko-goranske županije 

 
Nakon rasprave donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Informacija o prijedlogu projekata turističke valorizacije zaštićene 

prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije, i to za sljedeće projekte: 
• Projekt „Centar za velike zvijeri“  (Stara Sušica) 
• Projekt „Panova staza“ (Kamačnik) 
• Projekt „Centar za posjetitelje Beli“ (Beli) 

 
 

Točka 5. 
Prijedlog namjere sufinanciranja provedbe projekta uzgoja tetrijeba gluhana u 

Gorskom kotaru u sklopu programa LIFE 
 

Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Primorsko-goranska županija podržava provedbu i sufinanciranje projekta uzgoja 
tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru u sklopu programa LIFE u ukupnom trogodišnjem 
iznosu do 33.600,00 €ura. 
 

2. Ovlašćuje se Petar Mamula, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije da 
potpiše obrazac CO-FINANCER PROFILE AND COMMITMENT FORM čije će 
potvrđivanje biti razmatrano u slučaju da kandidirani projekt uzgoja tetrijeba gluhana u 
Gorskom kotaru bude odobren od strane EU komisije. 

(Obrazac CO-FINANCER PROFILE AND COMMITMENT FORM sastavni je dio 
ovog Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da izvijesti 
Župana odmah po saznanju da li je projekt iz točke 1. ovog Zaključka odobren od strane 
EU komisije. 

 
Točka 6.  

Informacija o prijedlogu idejno-tehničkog rješenja budućeg  
Centra za posjetitelje Beli 

 
Nakon rasprave donesen je sljedeći 



 

 
Z a k l j u č a k 

 

1. Prihvaća se Informacija o prijedlogu idejno-tehničkog rješenja budućeg Centra 
za posjetitelje Beli. 

 
2. Zadužuje Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša da 

zatraži od Javne ustanove „Priroda“ da po izradi projektno-tehničke dokumentacije u 
suradnji s Primorsko-goranskom županijom kandidira projekt rekonstrukcije i uređenja 
Centra za posjetitelje Beli na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa 
Fonda za razvoj turizma, a koji je otvoren do 31. listopada 2014. godine.  
 
 

Točka 7. 
Izvješće o prisilnoj naplati nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate 

naknade za upotrebu pomorskog dobra 
 

Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u ča k 
  

1. Prihvaća se Izvješće o tijeku prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih 
potraživanja s osnova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje od 
2009.-2012. godine. 

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zatraži od 

Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dostavu podataka temeljem kojih će se 
moći pokrenuti postupak prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s osnova 
naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za 2014. godinu. 
 

 
Točka 8. 

a) Informacija o aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske 
županije u razdoblju od ožujka 2009. do rujna 2014. godine 

b) Prijedlog odluke o imenovanju i opozivu predstavnika i zamjenika predstavnika 
Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-

goranske županije 
 

Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o aktivnostima Gospodarsko-socijalnog vijeća 
Primorsko-goranske županije u razdoblju od ožujka 2009. do rujna 2014. godine. 

 

2. Donosi se Odluka o imenovanju i opozivu predstavnika i zamjenika 
predstavnika Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-
goranske županije. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u 
suradnji s predsjednikom Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije i 
tajnikom Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije pripremi 



sazivanje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije u roku 
od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 

 
 

Točka 9. 
Razmatranje ponude Stanka Brgleza za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina 

zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
 

Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Ne prihvaća se ponuda Stanka Brgleza radi korištenja prava prvokupa 
nekretnina na otoku Susku, i to: 

• k.č. 664/1 ZGR zk.ul. 1461, k.o. Susak, upisano kao kuća od slame, 
katastarske površine 28m2. 

• k.č. 664/2 ZGR zk.ul. 1461, k.o. Susak, upisano kao kuća od kamena, 
katastarske površine 28m2. 

po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 35.000,00 USD (trideset pet tisuća dolara). 
 
2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 

Zaključak u roku od 8 dana od dana njegova donošenja dostavi podnositelju ponude za 
prvokup i ostalim pravnim  osobama, sukladno odredbama članka 37. stavka 4. Zakona 
o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 
 

Točka 10. 
Razmatranje ponude Martina Tarabocchia i Marije Vudragović za ostvarivanje 

prava prvokupa nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju  
kulturnih dobara 

 
Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Ne prihvaća se ponuda Martina Tarabocchia i Marije Vudragović radi 
korištenja prava prvokupa suvlasničkih udjela na otoku Susku, i to: 

• k.č. 360/1 ZGR zk.ul. 2585, k.o. Susak, upisano kao zgrada katastarske 
površine 44m2 u suvlasništvu jednakih omjera Martina Tarabocchia i 
Marije Vudragović. 

• k.č. 358/2 ZGR zk.ul. 3242, k.o. Susak, upisano kao kuća katastarske 
površine 26m2 u suvlasništvu jednakih omjera Martina Tarabocchia i 
Marije Vudragović. 

po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 76.000,00 USD (sedamdeset šest tisuća 
dolara). 
 
2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 

Zaključak u roku od 8 dana od dana njegova donošenja dostavi podnositelju ponude za 
prvokup i ostalim pravnim  osobama, sukladno odredbama članka 37. stavka 4. Zakona 
o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 
 

 



Točka 11. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu 

sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta radi gradnje i 

održavanja lučke podgradnje 
 

Nakon rasprave donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za 
raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 
2. Donosi se Odluka o imenovanju povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i 

održavanja lučke podgradnje. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 
Sjednica je zaključena u 16,00 sati. 

 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 
Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/14-01/36 
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-2 
Rijeka, 6. listopada  2014.  
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