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

održanog dana 23. veljače 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina,  zamjenica Župana 
Marina Medarić, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada Milošević, Gerhard Lempl, 
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, 
Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić,  Erik Fabijanić, Dražen Žgaljić 
(projekt „Mala barka“ iz firme Logo team), Ermina Duraj  i Davor Mihelčić. 

 
 

Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. a) Izvješće o provedbi programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u  
        domovima socijalne skrbi u 2014. godini 
   b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa radno- 
       okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2015. godini 
2. a) Izvješće o provedbi programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju  
       „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2014. godini 
    b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne ž 
        terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2015.    
       godini 
3. a) Izvješće o provedbi programa izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u JLS s  
        područja Gorskog kotara u 2014. godini 
   b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa  
       izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u JLS s područja Gorskog kotara u 2015.  
      godini 
4.  Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 
    a) Osnovne škole dr. Josipa Pančića, Bribir 
    b) Osnovne škole Kostrena, Kostrena 
5. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice  
    Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
6. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika   
    nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za prvih šest mjeseci 2015.    
    godine 
7. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Sv.Anton, pojas Porat-Vantačić 
    b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Krk-grad, pojas Lojp Krk-plaža Ježevac  
    c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Krk-grad, pojas plaža Ježevac-AC Ježevac 
    d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj, pojas AC Čikat – Prolaz Most 
    e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra Prijedloga izmjene granice  
         pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce, područje bazeni Selce  
      f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  



         dobra na dijelu k.o. Supetarska draga, pojas Gonar sjever – Fuža 
     g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
         dobra na dijelu k.o. Supetarska draga i k.o. Lopar, pojas Mlinica - Vardaškolj  
     h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog     
         dobra na dijelu k.o. Volosko, pojas Volosko - Preluk  
      i) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
         dobra na dijelu k.o. Mošćenice, područje plaže Sv. Ivan, Mošćenička Draga 
8. Izvješće Projektnog tima za praćenje izrade Regionalnog programa uređenja i  
     upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije 
9. Prijedlog provedbe projekta „MALA BARKA“ 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske  
      županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „CLAUSTRA – Kameni  
      branici Rimskog carstva“ 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za davanje u zakup  
      k.č. br. 120/1 k.o. Veli Lošinj dječjem vrtiću „Cvrčak“ iz Malog Lošinja 
12. Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i  
      onkologiju (Stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka  za razdoblje  
      studeni 2014.g. – veljača 2015.g. 
13. a) Informacija o inicijativi Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi za kolektivno  
          pregovaranje i zaključenje novog kolektivnog ugovora 
     b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Pregovaračkog  
          odbora Primorsko-goranske županije za kolektivne pregovore s Hrvatskim  
         sindikatom djelatnika u kulturi 
14. Nacrt prijedloga  Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora  
     Trgovačkog društva Ekopus d.o.o.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Točka 1. 
a) Izvješće o provedbi programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u  
    domovima socijalne skrbi u 2014. godini 
b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa radno- 

okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2015. godini 
 
Župan je donio   

 

Z a k l j u č a k 
 

  1. Prihvaća se Izvješće o provedbi programa radno-okupacijskih aktivnosti 
korisnika u domovima socijalne skrbi u 2014. godini. 
 2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu, razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, 
pozicija 43 03 02 „Radno-okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne 



skrbi PGŽ“ u iznosu od 212.000,00 kuna, za provedbu programa radno-okupacijskih 
aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2015. godini, kako slijedi: 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 77.000,00 kuna i to: 
30.000,00 kuna za plaće za redovan rad (43030204/3111); 28.000,00 kuna 
za materijal i sirovine (43030205/3222), 10.000,00 kuna za sitni inventar i 
auto gume (43030207/3225) i 9.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj 
(43030208/4221);  

 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 30.000,00 kuna i to: 
20.000,00 kuna za materijal i sirovine (43030205/3222) i 10.000,00 kuna za 
uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (43030206/4227); 

 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 35.000,00 kuna i to: 
15.000,00 kuna za materijal i sirovine (43030205/3222); 17.500,00 kuna za 
uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (43030206/4227) i 2.500,00 
kuna za sitni inventar i auto gume (43030207/3225); 

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od 20.000,00 
kuna i to: 20.000,00 kuna za materijal i sirovine (43030205/3222); 

 Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica iznos od 50.000,00 kuna i to: 
22.500,00 kuna za materijal i sirovine (43030205/3222); 12.500,00 kuna za 
uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (43030206/4227); 5.000,00 
kuna za sitni inventar i auto gume (43030207/3225) i 10.000,00 kuna za 
uredsku opremu i namještaj (43030208/4221). 

 3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 2. ovoga Zaključka. 

 
Točka 2. 

 a) Izvješće o provedbi programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju  
     „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2014. godini 
 b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne  
     terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u  
     2015. godini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Župan je donio   
  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi programa fizikalne terapije u Centru za 
rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica i Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli 
Lošinj u 2014. godini. 
 2. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, pozicija 43 03 15 „Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za 
rehabilitaciju „Fortica““ u iznosu od 84.900,00 kuna, za provedbu programa fizikalne 
terapije u 2015. godini, kako slijedi: 

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od 42.450,00 kn 
(pozicija 43 03 15 04 / 3111 Plaće za redovan rad); 



 Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica iznos od 42.450,00 kn (pozicija 43 
03 15 03 / 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge). 

 3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 15 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 2. ovoga Zaključka. 

 
Točka 3. 

a) Izvješće o provedbi programa izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u JLS  
s područja Gorskog kotara u 2014. godini 

   b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa  
       izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u JLS s područja Gorskog kotara u  
       2015. godini 
  
 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Prihvaća se Izvješće o provedbi programa izvaninstitucijske skrbi (pomoć u 
kući) u Jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara u 2014. godini. 
 2. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, pozicija 43 04 22 „Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS“ za 
provedbu programa pomoći u kući u jedinicama lokalne samouprave s područja 
Gorskog kotara u 2015. godini, kako slijedi: 

 Grad Delnice: 75.000,00 kn (od čega 23.000,00 kn za nabavu vozila za 
potrebe pružatelja usluge pomoći u kući), 

 Grad Vrbovsko: 57.000,00 kn,  
 Grad Čabar: 38.000,00 kn, 
 Općina Skrad: 15.000.00 kn,  
 Općina Lokve: 15.000,00 kn.  

 3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 15 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 2. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 

a) Osnovne škole dr. Josipa Pančića, Bribir 
b) Osnovne škole Kostrena, Kostrena 

 
 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune 
Statuta: 

a) Osnovne škole dr. Josipa Pančića, Bribir 
b) Osnovne škole Kostrena, Kostrena. 

 (Odluke su sastavni dio ovoga Zaključka.)  
 
 
 



Točka 5. 
Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice 

Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
 

 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se raspored sredstava u iznosu od 1.650.000,00 kuna namijenjen 
za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske 
županije u 2015. godini. 

2. Sredstva za redovnu djelatnost iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se s 
pozicije 12020201 „Aktivnosti zaštite od požara - Tekuće donacije (Vatrogasna 
zajednica PGŽ)“ na žiro-račun Vatrogasne zajednice broj HR12 2492008–
1100050823 kod Imex banke u četiri rate slijedećom dinamikom: 

- do 06. ožujka 2015. godine iznos od 450.000,00 kuna, 
- do 30. travnja 2015. godine iznos od 400.000,00 kuna, 
- do 31. srpnja 2015. godine iznos od 400.000,00 kuna, 
- do 31. listopada 2015. godine iznos od 400.000,00 kuna. 
3. Zadužuje se Ured Županije da u roku 8 dana od dana donošenja ovog 

Zaključka sklopi s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije pisani 
ugovor o financiranju.  

4. Zadužuje se Ured Županije da zatraži od Vatrogasne zajednice Primorsko-
goranske županije da najkasnije u roku od 8 dana od prihvaćanja/potvrđivanja 
Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014. godinu na Skupštini Vatrogasne 
zajednice Primorsko-goranske županije, odluku o prihvaćanju/potvrđivanju dostavi 
Primorsko-goranskoj županiji.  
 

Točka 6. 
Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i 
predstavnika nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju  

za prvih šest mjeseci 2015. godine 
 

 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Prihvaća se prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu za troškove obavljanja administrativnih poslova 
pri radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ za prvih šest mjeseci 2015. 
godine s pozicije 11.01.02.03. “ Tekuće donacije vijećima nacionalnih manjina ” 
predloženog od Ureda Županije. 
 2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu – Ured Županije,  pozicija 11.01.02.03.“ Tekuće donacije 
vijećima nacionalnih manjina” u iznosu od 158.250,00 kuna i to: 
Vijeću albanske nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 16.750,00 kuna 
Vijeću bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 16.250,00 kuna 
Vijeću crnogorske nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 15.250,00 kuna 
Vijeću romske nacionalne manjine u PGŽ - 15.250,00 kuna 
Vijeću slovenske nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 15.750,00 kuna 
Vijeću srpske nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 21.250,00 kuna 
Vijeću talijanske nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 16.250,00 kuna 
 



Predstavniku češke nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 8.000,00 kuna 
Predstavniku mađarske nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 8.750,00 kuna 
Predstavniku makedonske nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 8.750,00 kuna 
Predstavniku njemačke nacionalne manjine u PGŽ - ukupno 8.000,00 kuna 
Predstavniku slovačke nacionalne manjine u PGŽ - 8.000,00 kuna 
 3. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 15 dana pripremi i zaključi ugovore 
s krajnjim korisnicima o prijenosu i namjenskom korištenju proračunskih sredstava iz 
točke 2. ovog Zaključka i da najkasnije 7 dana nakon potpisivanja ugovora pripremi 
isplatu odobrenih sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ 
za prvih šest mjeseci 2015. godine. 
 

Točka 7.  
a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice   
    pomorskog dobra na dijelu k.o. Sv.Anton, pojas Porat-Vantačić 
b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice    
    pomorskog  dobra na dijelu k.o. Krk-grad, pojas Lojp Krk-plaža Ježevac  
c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
    pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk-grad, pojas plaža Ježevac-AC Ježevac 
d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice    
     pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj, pojas AC Čikat – Prolaz Most 
e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra Prijedloga izmjene granice  
    pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce, područje bazeni Selce  
f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
    pomorskog  dobra na dijelu k.o. Supetarska draga, pojas Gonar sjever –  
    Fuža 
g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
    pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska draga i k.o. Lopar, pojas Mlinica -   
    Vardaškolj  
h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
        pomorskog     
        dobra na dijelu k.o. Volosko, pojas Volosko - Preluk  
i) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
        pomorskog dobra na dijelu k.o. Mošćenice, područje plaže Sv. Ivan,   
        Mošćenička Draga 
 
 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 11 i 12, 14 i 15, 44 i 46, 47 i 49, 51 i 52 Prijedloga granice pomorskog dobra 
na dijelu k.o. SV.ANTON, POJAS PORAT-VANTAČIĆI, a sukladno dokumentaciji 
pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-
goranskoj županiji. 

b) Prijedlog iz točke 1a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u 
Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 28. listopada 2014.godine. 

2. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 6 i 9 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. KRK-GRAD, POJAS 
LOJP KRK-PLAŽA JEŽEVAC, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane 
Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  



b) Prijedlog iz točke 2a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u 
Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 28. listopada 2014.godine. 

3. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 4 i 5 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. KRK-GRAD, POJAS 
PLAŽA JEŽEVAC-AC JEŽEVAC, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane 
Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 3a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u 
Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 28. listopada 2014.godine. 

4. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 5 i 6 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. MALI LOŠINJ, 
POJAS AC ČIKAT–PROLAZ MOST, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od 
strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 4a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u 
Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 28. listopada 2014.godine. 

5. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 4d i 4e Prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na dijelu K.O. SELCE, 
PODRUČJE BAZENI SELCE, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane 
Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 5a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 21. studenog 
2014.godine. 

6. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 16 i 17, 18 i 19, 20 i 21 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. 
SUPETARSKA DRAGA, POJAS GONAR SJEVER - FUŽA, a sukladno dokumentaciji 
pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-
goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 6a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 21. studenog 
2014.godine. 

7. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 34 i 35, 37 i 38, 39 i 40, 43 i 44 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu 
K.O. SUPETARSKA DRAGA i K.O. LOPAR, POJAS MLINICA - VARDAŠKOLJ, a 
sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 7a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 21. studenog 
2014.godine. 

8. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 6 i 15 dijelu Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. VOLOSKO, 
POJAS VOLOSKO - PRELUK, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane 
Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 8a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 



dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 11. prosinca 
2014.godine. 

9. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 8 i 9, 10 i 11, 12 i 13, 14 i 15 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu 
K.O. MOŠĆENICE, PODRUČJE PLAŽE SV. IVAN, MOŠĆENIČKA DRAGA, a 
sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 9a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 11. prosinca 
2014.godine. 

10. Zadužuje se Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-
goranskoj županiji da prijedloge za smanjenje pojasa pomorskog dobra iz točaka od 
1 do 9 ovog Zaključka u roku od 60 dana dostavi Povjerenstvu za granice 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zajedno s pripadajućem prijedlogom 
granice pomorskog dobra. 

 
Točka 8. 

Izvješće Projektnog tima za praćenje izrade Regionalnog programa uređenja i 
upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije 

 
 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta 
"Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-
goranske županije“. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
Županu u roku od 15 (petnaest) dana od dana verifikacije (ovjere) konačne verzije 
Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području 
Primorsko-goranske županije“ dostavi informaciju o istom s Nacrtom prijedloga 
Odluke o usvajanju Regionalnog programa. 

 
 
 

Točka 9. 
Prijedlog provedbe projekta „MALA BARKA“ 

 
 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se prijedlog provede projekta „Mala barka“, odobrenog u okviru 
trećeg poziva u okviru programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007.- 2013. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u 
suradnji s Turističkom zajednicom Kvarner, Općinom Izola i Turističkom zajednicom 
Izola ažurira projektnu dokumentaciju vezanu za provedbu projekta iz točke 1. ovog 
Zaključka te ju dostavi ovlaštenoj osobi Primorsko-goranske županije na ovjeru. 
Projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti Zajedničkom tehničkom tajništvu 
Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. najkasnije do 27. veljače 2015. 
godine. 



3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da prije 
potpisivanja Ugovora o sufinanciranju projekta „Mala barka“ sa svim parterima na 
projektu sklopi Partnerski sporazum.  

4. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u I. 
izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
osigura potrebna sredstva za provedbu projekta. 

5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u 
suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i nabavu poduzme sve aktivnosti 
vezane uz otvaranje posebnog računa i vođenja financijskog dijela cjelokupnog 
projekta. 

 
Točka 10. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika  
Primorsko-goranske-županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu 

„CLAUSTRA – Kameni branici Rimskog carstva“ 
 
 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-
goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu CLAUSTRA. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 11. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za davanje u zakup 

k.č. br. 120/1 k.o. Veli Lošinj dječjem vrtiću „Cvrčak“ iz Malog Lošinja 
 

Župan je donio            
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za davanje u 
zakup Dječjem vrtiću „Cvrčak“ iz Malog Lošinja nekretnine, označene kao k.č. br. 
120/1, upisane u z.k. ul. 229, k.o. Veli Lošinj  
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

Točka 12. 
Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i 

onkologiju (Stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka  za razdoblje 
studeni 2014.g. – veljača 2015.g. 

 
Župan je donio   

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za 
radioterapiju i onkologiju (stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka – lokalitet 
Rijeka za razdoblje studeni 2014g. – veljača 2015.g. 

2. Zadužuje se Povjerenstvo za pripremu i provedbu prioritetnih ulaganja 
sredstava Primorsko-goranske županije u Klinički bolnički centar Rijeka da 
do 15. lipnja 2015.g. izvijesti Župana o daljnjim provedenim aktivnostima. 

 
 



 
Točka 13.  

a) Informacija o inicijativi Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi za kolektivno  
    pregovaranje i zaključenje novog kolektivnog ugovora 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Pregovaračkog  
    odbora Primorsko-goranske županije za kolektivne pregovore s Hrvatskim  

sindikatom djelatnika u kulturi 
 

Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Primorsko-goranska županija pristupa pregovaranju oko zaključivanja 
Kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture kojima je Primorsko-
goranska županija osnivač. 

2. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Pregovaračkog 
odbora Primorsko-goranske županije za kolektivne pregovore sa Hrvatskim 
sindikatom djelatnika u kulturi. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
  

Točka 14. 
Nacrt prijedloga  Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora 

Trgovačkog društva Ekopus d.o.o. 
 

 Župan je donio   
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora 
trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i odlučivanje. 
 

 
Sjednica je zaključena u  15,10 sati. 

 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/7 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 23. veljače 2015.     
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