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

održanog dana 27.listopada 2014. godine 
 
 Kolegij Župana u 14, 10 sati otvorila zamjenica Župan Marina Medarić.   
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, zamjenik 
Župana Marko Boras Mandić, Goran Petrc, Krešimir Parat, Gerhard Lempl, 
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita 
Raukar, doc.dr.sc. Đulija Malatestinić,  Dragica Marač, Valerij Jurešić, Zdravko Lisac 
iz Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, mr.sc. Ermina Duraj, Erik 
Fabijanić i Davor Mihelčić. 

 

 
Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije za 
2014. godinu 

2. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog 
prostora u ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka 

 b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog 
 natječaja za prodaju poslovnog prostora u ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka 

3. Prijedlog II. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov 
nezavičajne divljači u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2014. godine 

 
 

Točka 1. 
Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije  

za 2014. godinu 
 

 Župan je donio slijedeći 
Z a k l j u č a k  

 

 Donosi se Odluka o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije za 
2014. godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 2. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog  

prostora u ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka 
b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje  

javnog natječaja za prodaju poslovnog prostora u ulici Janka Polić 
Kamova 19, Rijeka 
 

 Župan je donio slijedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog 
prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka. 



(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
2. Donosi se Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog    

natječaja za prodaju poslovnog prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
3. Zadužuje se Povjerenstvo iz točke 2. ovog Zaključka da, u roku od 30 dana 

od dana stupanja na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka, izvrši objavu javnog 
natječaja u Novom listu i web stranici Primorsko-goranske županije.   
 
 

Točka 3. 
Prijedlog II. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov 

nezavičajne divljači u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2014. godine 
 

 Župan je donio slijedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2014. godinu, Razdjel 8 - Upravni odjel za turizam, 
poduzetništvo i ruralni razvoj, pozicija: 80 06 03 01 – Tekuće donacije u novcu u 
ukupnom iznosu od 78.000,00 kuna (slovima: sedamdesetosamtisuća) namjenski za 
isplatu poticaja za izvršeni izlov nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 
razdoblju od 01. travnja do 30. rujna 2014. godine, slijedećim korisnicima: 

• Lovačkom društvu „Orebica“ Krk………………...      30.400,00 kuna  
• Lovačkom društvu „Orebica“ Cres………………..     12.800,00 kuna  
• Udruga „Pramenka“ Orlec  …………………………     7.600,00 kuna 
• Lovačkom društvu „Halmac“ Nerezine……………    16.200,00 kuna 
• Lovačkom društvu „Šljuka “ Belej…………………..     7.000,00 kuna 
• Lovačkom društvu „Vepar“ Njivice………………….     1.000,00 kuna    
• Lovačkom društvu „Kamenjarka“ Mali Lošinj  …….     3.000,00 kuna                                                                                     

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
temeljem prethodno zaključenih ugovora o isplati poticaja za izvršeni izlov 
nezavičajne divljači ostvaren u 2014. godini s korisnicima iz točke 1. ovoga 
Zaključka, izradi zahtjev za doznaku sredstava korisnicima najkasnije u roku od 15 
dana od dana donošenja ovog Zaključka. 
 
 

Sjednica je zaključena u 14, 35 sati. 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/14-01/39 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-2 
Rijeka, 27. listopada 2014.     
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