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

održanog dana 12. siječnja 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,00 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.    
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenik Župana Marko 
Boras Mandić, zamjenik Župana Petar Mamula, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Gerhard Lempl, Branka Ivandić, Melita Raukar, doc.dr.sc. Đulija 
Malatestinić,  Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Biljana Stipetić 
Kalinić iz Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
 
Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
 

 
1. a) Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na  

    pripremi i provedbi EU projekata 
b) Izvješće o ocijenjenim projektnim prijedlozima temeljem Upute o prikupljanju i 

ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji 
2. Prijedlog izmjena i dopuna Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 
3. Prijedlog upute o postupanju upravnih tijela Primorsko-goranske županije 

prilikom planiranja, dodjele i izvještavanja o državnim potporama i potporama 
male vrijednosti 

4. Informacija o provedbi projekta županijske riznice 
5. Informacija o zajedničkom stavu u vezi s osnivanjem koordinacijskog tijela za 

zajedničko vođenje razvojnih projekata 
6. Informacija o daljnjem raspolaganju stanovima u vlasništvu Primorsko-goranske 

županije na području Gorskog kotara 
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokrivanje rashoda za subvenciju 

kamata na poduzetničke kredite u 2015. godini 
8. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga rasporeda 

odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od 
elementarne nepogodne na području Gorskog kotara u veljači 2014. godini 

9. Razmatranje ponude Nataše Milošić za ostvarivanje prava prvokupa nekretnine 
kč. zgr. 385, zk. ul. 1444, k.o. Ćunski na otoku Male Srakane 

10. Prijedlog za pokroviteljstvo nad manifestacijom „Rijeka psihologije“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Točka 1. 
a) Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na  

pripremi i provedbi EU projekata 
b) Izvješće o ocijenjenim projektnim prijedlozima temeljem Upute o 

prikupljanju i ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj 
županiji 
 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske 
županije na pripremi i provedbi EU projekata. 

2. Prihvaća se Izvješće o ocijenjenim projektnim prijedlozima temeljem Upute 
o prikupljanju i ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji  

 
 

Točka 2. 
Prijedlog izmjena i dopuna Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga 

 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donose se Izmjene i dopune Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili 
usluga. 

(Izmjene i dopune Upute sastavni su dio ovog Zaključka.) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da u roku od 8 
dana izradi pročišćeni tekst Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga i 
dostavi ga upravnim odjelima. 

3. Zadužuju se upravni odjeli koji su proračunski nadležni pravnim osobama 
kojima je Primorsko-goranska županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima 
Županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju da istima 
dostave primjerak pročišćenog teksta Upute iz točke 2. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 3. 
Prijedlog upute o postupanju upravnih tijela Primorsko-goranske županije 

prilikom planiranja, dodjele i izvještavanja o državnim potporama i potporama 
male vrijednosti 

 

          Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Uputa o postupanju upravnih tijela Primorsko-goranske županije 
prilikom planiranja, dodjele i izvještavanja o državnim potporama i potporama male 
vrijednosti  

(Uputa je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

2. Donošenjem ovog Zaključkom prestaje važiti Zaključak Župana od 30. rujna 
2013. godine (KLASA: 022-04/13-01/37; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-6). 



3. Uputa iz točke 1. ovog Zaključka ponovo će se razmatrati na sjednici 
Kolegija Župana u slučaju da upravna tijela dostave Upravnom odjelu za proračun, 
financije i nabavu (edi.licul@pgz.hr) do 15. siječnja 2015. godine do 15,00 sati 
primjedbe i prijedloge na tekst Upute. 

 
 

Točka 4. 
Informacija o provedbi projekta županijske riznice 

 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o provedbi Projekta županijske riznice. 
2. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za 

odgoj i obrazovanje da do 31.12.2015. godine provedu sve potrebne aktivnosti 
vezano uz proširenje funkcionalnosti županijske riznice kod osnovnih i srednjih 
škola te učeničkih domova. 

3. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za 
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša da do 31.12.2015. godine 
provedu sve potrebne aktivnosti vezano uz proširenje funkcionalnosti 
županijske riznice kod JU Priroda i JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. 

4. Stavljaju se van snage točke 2. i 3. Zaključka Župana od 13. siječnja 2014. 
godine (KLASA:  022-04/14-01/1, URBROJ:  2170/1-01-01/6-14-6) .     

 
 

Točka 5. 
Informacija o zajedničkom stavu u vezi s osnivanjem koordinacijskog tijela za 

zajedničko vođenje razvojnih projekata 
 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o zajedničkom stavu pročelnika Upravnog odjela  
za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Upravnog odjela za regionalni razvoj, 
upravljanje projektima i infrastrukturu, Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku 
kulturu i Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu u vezi s osnivanjem 
koordinacijskog tijela za zajedničko vođenje projekata: Streljana „Kovačevo“, 
Automotodrom Grobnik i Sportsko-rekreacijski centar „Platak“. 

2. Ocjenjuje se da zbog različitog stanja izgrađenosti i statusa upravljanja 
projekata iz točke 1. ovog Zaključka osnivanje koordinacijskog tijela za zajedničko 
vođenje istih ne bi bilo svrsishodno. 
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Točka 6. 
Informacija o daljnjem raspolaganju stanovima u vlasništvu  
Primorsko-goranske županije na području Gorskog kotara 

 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o daljnjem raspolaganju stanovima u vlasništvu 
Primorsko-goranske županije na području Gorskog kotara.  

2. Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija voljna darovati stanove i  to: 
• Općini Mrkopalj, stan broj 1. na I. katu u zgradi ambulante u Mrkoplju (veličine 

90,51m2

• Općini Skrad, stanove broj 1. i  2. na I. katu u zgradi ambulante u Skradu 
(veličine 91,50m

) 

2 i 72,57 m2

3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u 
roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi potrebne akte vezano 
uz pripremu postupka darovanja stanova iz točke 2. ovog Zaključka.  

). 

 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokrivanje rashoda za subvenciju 

kamata na poduzetničke kredite u 2015. godini 
 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za pokrivanje rashoda za 
subvenciju kamata na poduzetničke kredite koji se financiraju iz namjenskih prihoda 
na teret ostalih proračunskih prihoda u 2015.godini.  
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

  
 

Točka 8.  
Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga rasporeda 

odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta 
od elementarne nepogodne na području Gorskog kotara u veljači 2014. godini 

 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga rasporeda 
odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od 
elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

 



Točka 9. 
Razmatranje ponude Nataše Milošić za ostvarivanje prava prvokupa nekretnine 

kč. zgr. 385, zk. ul. 1444, k.o. Ćunski na otoku Male Srakane 
 

          Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Ne prihvaća se ponuda Nataše Milošić radi korištenja prava prvokupa 
nekretnine kč. zgr. 385, zk. ul. 1444, k.o. Ćunski koja se nalazi na otoku Male 
Srakane, a koji otok je u kategoriji malog, povremeno nastanjenog i nenastanjenog 
otoka, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 28.000,00 EUR (dvadeset osam tisuća 
eura). 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak u roku od 8 dana od dana njegova donošenja dostavi podnositeljici ponude 
za prvokup sukladno odredbi čl. 35.a stavka 5. Zakona o otocima. 

 
 

Točka 10. 
Prijedlog za pokroviteljstvo nad manifestacijom „Rijeka psihologije“ 

 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Primorsko-goranska županija prihvaća pokroviteljstvo nad manifestacijom 
«Rijeka psihologije». 

2. Utvrđuje se da će Primorsko-goranska županija sufinancirati troškove 
organizacije manifestacije iz točke 1. ovoga Zaključka s iznosom od 10.000,00 kuna. 

3. Financijska sredstva iz točke 2. ovoga Zaključka osigurana su u Proračunu 
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu u sklopu aktivnosti 110203 
 Pokroviteljstva Župana i Skupštine, podskupini 366 Pomoći proračunskim 
korisnicima drugih proračuna, a doznačit će se Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci. 

4. Zadužuje se Ured Županije da s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci 
zaključi ugovor o sufinanciranju programa kojim će se regulirati međusobna prava i 
obveze. 
 

 
Sjednica je zaključena u 14,50 sati. 

 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 
Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/1 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 12. siječnja 2015.     
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