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

održanog dana 9. ožujka 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, Melita 
Raukar, doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij 
Jurešić,  Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj  i Davor Mihelčić. 

 
 
 

Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za  
    starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je  
    osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini 
2. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i  
   financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za  
   socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
3.Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske  
   županije u 2014. godini 
4. Nacrt prijedloga mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Doma za  
   starije i nemoćne osobe u Kostreni 
5. a) Izvješće o prikupljanju ponuda banaka za iskazivanje interesa za uključivanje u  
        provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do  
        uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ 
 b) Nacrt prijedloga Odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamate iz  
     Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2012. – 2025. godine za  
     Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta"Kreditom do uspjeha  
    2014.",Mjera 1.–„Kreditom do konkurentnosti“ 
 c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za poduzetničke kredite prema  
      Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha  
       2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ 
   d) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog  
       natječaja za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do  
       uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ 
   e) Prijedlog poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka Javnog  
       natječaja  za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom  
       do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ 
6. a) Izvješće o radu: 
          •brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 15. ožujka 2014. do 31.  
           prosinca 2014. godine 
         •ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca  
          2014. godine 
    b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske  



        županije u 2015. godini brodicom EKO 13/4 
7. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016.  
    godinu na području Primorsko-goranske županije 
8. a) Prijedlog odluke o davanju prava korištenja garsonijere na adresi Lopar 487,    
       zk.ul. 1408, k.o. Lopar u vlasništvu Primorsko-goranske županije Domu  
       zdravlja  Primorsko-goranske županije   
   b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske  
       županije za davanje u najam garsonijere u Loparu na adresi Lopar 487, zk.ul.  
       1408, k.o. Lopar  
9. Razmatranje ponude Mirjane Nešić za ostvarivanje prava prvokupa na  
      suvlasničkom dijelu nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih  
      dobara 
10. Prijedlog odluke o rashodu i prodaji službenog vozila 
11. a) Informacija o Zakonu o pravu na pristup informacijama i obvezama koje u  
          njegovoj primjeni proizlaze za tijela Županije 
     b) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pravu na pristup  
         informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije 
    c) Nacrt prijedloga Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava  
        istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske  
       županije 
12. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa pravnih osoba od  
      posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju 
13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg  
      ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže  
      Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica 
14. Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i  
      ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za  
     2014. godinu 
15. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za  
      izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija 
16. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta  
          ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna  
          onečišćenja mora“ 
     b) Godišnji plan rada ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za  
         reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu 
     c) Godišnji financijski plan ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za  
         reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu 
    d) Prijedlog rasporeda novčanih sredstva osiguranih u Proračunu Primorsko- 
        goranske županije za 2015. godinu   
    e) Prijedlog odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća ustanove  
      „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja  
       mora“ 
 



        županije u 2015. godini brodicom EKO 13/4 
7. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016.  
    godinu na području Primorsko-goranske županije 
8. a) Prijedlog odluke o davanju prava korištenja garsonijere na adresi Lopar 487,    
       zk.ul. 1408, k.o. Lopar u vlasništvu Primorsko-goranske županije Domu  
       zdravlja  Primorsko-goranske županije   
   b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske  
       županije za davanje u najam garsonijere u Loparu na adresi Lopar 487, zk.ul.  
       1408, k.o. Lopar  
9. Razmatranje ponude Mirjane Nešić za ostvarivanje prava prvokupa na  
      suvlasničkom dijelu nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih  
      dobara 
10. Prijedlog odluke o rashodu i prodaji službenog vozila 
11. a) Informacija o Zakonu o pravu na pristup informacijama i obvezama koje u  
          njegovoj primjeni proizlaze za tijela Županije 
     b) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pravu na pristup  
         informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije 
    c) Nacrt prijedloga Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava  
        istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske  
       županije 
12. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa pravnih osoba od  
      posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju 
13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg  
      ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže  
      Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica 
14. Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i  
      ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za  
     2014. godinu 
15. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za  
      izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija 
16. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta  
          ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna  
          onečišćenja mora“ 
     b) Godišnji plan rada ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za  
         reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu 
     c) Godišnji financijski plan ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za  
         reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu 
    d) Prijedlog rasporeda novčanih sredstva osiguranih u Proračunu Primorsko- 
        goranske županije za 2015. godinu   
    e) Prijedlog odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća ustanove  
      „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja  
       mora“ 
 
 
 

Točka 1. 
Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova 

za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova 
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini 

 

 Župan je donio sljedeći 



 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja 
domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje 
domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini, te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da zatraži od 
domova za starije i nemoćne osobe da dostave financijske planove za 2015. godinu 
usklađene s Odlukom iz točke 1. ovog Zaključka.  

3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da zatraži od 
domova za starije i nemoćne osobe da dostavljaju mjesečne izvještaje o prihodima i 
rashodima za protekli mjesec, najkasnije do 10. u tekućem mjesecu. 

4. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da doznaku 
sredstava za rashode za zaposlene domovima doznačuje do 5.-og u mjesecu, dok za 
materijalne rashode poslovanja doznačuje direktno dobavljačima dva puta u 
mjesecu, a prema predanim zahtjevima za plaćanjem domova za starije osobe putem 
sustava riznice, uz dostavu potrebne dokumentacije. 
 

 
Točka 2. 

Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda 

sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. 
godini 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava 
centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini, te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  

2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da zatraži od centara 
za socijalnu skrb da dostave financijske planove za 2015. godinu usklađene s 
Odlukom iz točke 1. ovog Zaključka. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da zatraži od centara 
za socijalnu skrb da dva puta mjesečno dostavljaju zahtjev - izvješće o stvarno 
nastalim materijalnim i financijskim rashodima za proteklo razdoblje, na za to 
propisanom obrascu i sa specifikacijom računa, temeljem kojih će se vršiti doznaka 
sredstava. 
 

 
Točka 3. 

Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske 
županije u 2014. godini 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

  Prihvaća se Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 
Primorsko-goranske županije u 2014. godini i prosljeđuje Županijskoj skupštini na 



prihvaćanje. 
 

 
Točka 4. 

Nacrt prijedloga mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Doma za 
starije i nemoćne osobe u Kostreni 

 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Predlaže se Županijskoj skupštini davanje pozitivnog mišljenja na prijedlog 
Općine Kostrena kao korisnika izvlaštenja, da je izgradnja javne građevine Doma za 
starije i nemoćne osobe u Kostreni, na k.č.br. 5222/4, 5223/1, 5225, 3596, 3577, 
5224, 3592, 3593, 3594, 3595 k.o. Kostrena-Lucija ukupne površine od 13188 m2 u 
interesu Republike Hrvatske, budući je predmetna izgradnja u skladu s 
pravomoćnom lokacijskom dozvolom.  

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Županijske skupštine dostavi podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od 
dana njegova donošenja. 

 
 

Točka 5. 
a) Izvješće o prikupljanju ponuda banaka za iskazivanje interesa za 

uključivanje u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja 
poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom 
do konkurentnosti“ 

b) Nacrt prijedloga Odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju  
kamate iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2012. – 
2025. godine za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i 
obrta"Kreditom do uspjeha 2014.",Mjera 1.–„K 

c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za poduzetničke kredite  
prema Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta 
„Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ 

     d) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog  
         natječaja za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta  
         „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ 
     e) Prijedlog poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka Javnog  
         natječaja  za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta      
       „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o prikupljanju ponuda banaka  za iskazivanje interesa 
za uključivanje u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta 
"Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“. 

2. Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati uključivanje Primorsko-
goranske županije u provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i 
obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“. 



3. Predlaže se Županijskoj skupštini da se Program poboljšanog kreditiranja 
poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do 
konkurentnosti“ provodi sa sljedećim bankama: 
 Slatinska banka, d.d. 
 Croatia banka, d.d. 
 Hrvatska poštanska banka, 
 Veneto banka, d.d. 
 Privredna banka Zagreb, 
 Erste&Steirmarkische Bank d.d., 
 Zagrebačka banka d.d. 

 4. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju 
kamate iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2012. – 2025. 
godine za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do 
uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti" i upućuje Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 5. Predlaže se Županijskoj skupštini da se: 
Za provedbu Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom 
do uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti" osiguraju novčana 
sredstva za subvenciju kamata na odobrene kredite i to kako slijedi: 

(1) Primorsko-goranska županija mora u Proračunu Primorsko-goranske 
županije osigurati potrebna novčana sredstva za subvenciju kamata za 
odobrene kredite tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne 
otplate i to: 
 dva (2) postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje 

proizvodne djelatnosti, 
 dva (2) postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje 

uslužne djelatnosti. 
 

(2) Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske mora u Državnom 
proračunu osigurati potrebna novčana sredstva za subvenciju kamata za 
odobrene kredite tijekom čitavog vremena vraćanja kredita do konačne 
otplate i to: 
 dva (2) postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje 

proizvodne djelatnosti, 
 jedan (1) postotni poen za namjenu kredita vezanu uz obavljanje 

uslužne djelatnosti. 
 

(3) Novčana sredstva za subvenciju kamate uz kreditni potencijal od 
12.000.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu Primorsko-goranske 
županije i Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2015. - 
2025. godine u iznosima kako slijedi: 

Broj 

godina 
Godina 

IZNOSI SUBVENCIJE KAMATE U KUNAMA 

Primorsko-
goranska 
županija 

Ministarstvo 
poduzetništva i 

obrta 
Ukupno 

0 2015. 120.000,00 120.000,00 240.000,00



1. 2016. 240.000,00 240.000,00 480.000,00

2. 2017. 216.000,00 216.000,00 432.000,00

3. 2018. 192.000,00 192.000,00 384.000,00

4. 2019. 168.000,00 168.000,00 336.000,00

5. 2020. 144.000,00 144.000,00 288.000,00

6. 2021. 120.000,00 120.000,00 240.000,00

7. 2022. 96.000,00 96.000,00 192.000,00

8. 2023. 72.000,00 72.000,00 144.000,00

9. 2024. 48.000,00 48.000,00 96.000,00

10. 2025. 24.000,00 24.000,00 48.000,00

Ukupno 1.440.000,00 1.440.000,00 2.880.000,00

 

6. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za Poduzetničke kredite 
prema Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do 
uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
7. Donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja 

za Poduzetničke kredite prema Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i 
obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“. 

 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
8. Donosi se Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za 

Poduzetničke kredite prema Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i 
obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“. 

 (Poslovnik je sastavni dio ovog Zaključka). 
9. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u 

roku od 60 dana od prihvaćanja točke 2. ovog Zaključka pripremi ugovore o provedbi 
Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 
2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ između Primorsko-goranske 
županije, Ministarstva poduzetništva i obrta i banaka, ugovore o provedbi i načinu 
provedbe Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do 
uspjeha 2014.", Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ između Primorsko-goranske 
županije i banaka i objavi Javni natječaj prema Odluci iz točke 6. ovog Zaključka. 
 
 

Točka 6. 
 a) Izvješće o radu: 
      •brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 15. ožujka 2014. do 31.  
       prosinca 2014. godine 
     •ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31.  
       prosinca 2014. godine 
 b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske  
     županije u 2015. godini brodicom EKO 13/4 
 

 Župan je donio sljedeći 
 



Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za 
razdoblje od 15. ožujka 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine. 

2. Prihvaća se Izvješće o radu ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. 
siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine. 

3. Prihvaća se Plan redovitog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-
goranske županije u 2015. godini brodicom  ECO13/4 registarske oznake 547 RK. 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016. 

godinu na području Primorsko-goranske županije 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za 
školsku 2015./2016. godinu. 

Tablični prikaz Prijedloga plana upisa učenika u I. razred srednje škole za 
školsku 2015./2016. godinu sastavni je dio ovoga Zaključka. 

2. U skladu s ovim Zaključkom dat će se srednjim školama, kojima je 
Primorsko-goranska županija osnivač, suglasnost na prijedlog plana upisa učenika u 
I. razred srednje škole za školsku 2015./2016. godinu u aplikaciji NISpuSŠ 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

 
3. Proračunska sredstva za troškove objave natječaja za upis učenika u prvi 

razred srednje škole u školskoj 2015./2016. godini u iznosu do 30.000,00 kn 
planirana su na pozicijama 53030116 i 53050113 Proračuna Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu. 

 
 

Točka 8. 
a) Prijedlog odluke o davanju prava korištenja garsonijere na adresi Lopar 487,    
    zk.ul. 1408, k.o. Lopar u vlasništvu Primorsko-goranske županije Domu  
    zdravlja Primorsko-goranske županije    
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske  
     županije za davanje u najam garsonijere u Loparu na adresi Lopar 487, zk.ul.    
     1408, k.o. Lopar 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju prava korištenja garsonijere na adresi Lopar 
487, z.k.ul. 1408, k.o. Lopar u vlasništvu Primorsko-goranske županije Domu zdravlja 
Primorsko-goranske županije. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske 

županije za davanje u najam garsonijere u Loparu na adresi Lopar 487, zk.ul. 1408, 
k.o. Lopar. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 



3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
pripremi Dodatak Ugovoru o davanju prava korištenja nekretnina u vlasništvu 
Primorsko-goranske županije Domu zdravlja Primorsko-goranske županije u roku od 
15 dana od dana stupanja na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka  9. 
Razmatranje ponude Mirjane Nešić za ostvarivanje prava prvokupa na 
suvlasničkom dijelu nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju 

kulturnih dobara 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da ne 
prihvati ponudu Mirjane Nešić za korištenje prava prvokupa na suvlasničkom dijelu 
nekretnine koji predstavlja 2/14 dijela nekretnine označene kao k.č. br. GRČ. 117, 
upisane u zk. tijelo br. I, zk. ul. br. 837, k.o. Opatija, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu 
od 230.000,00 EUR (dvjesto trideset tisuća eura) što u kunskoj protuvrijednosti na 
dan zaprimanja ove ponude po srednjem tečaju HNB-a, iznosi 1.773.776,00 kn 
(jedan milijun sedamsto sedamdeset tri tisuće sedamsto sedamdeset i šest kuna). 

          2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Županijske skupštine, u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja, 
dostavi podnositelju ponude za prvokup i ostalim ovlaštenicima prava prvokupa 
sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 
 

Točka 10. 
Prijedlog odluke o rashodu i prodaji službenog vozila 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o rashodu i prodaji službenog vozila. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u 
roku od 15 dana objavi oglas o prodaji službenog vozila marke Seat Leon 
prikupljanjem ponuda. 

 
 

Točka 11. 
a) Informacija o Zakonu o pravu na pristup informacijama i obvezama koje u  
    njegovoj primjeni proizlaze za tijela Županije 
b) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pravu na pristup  
    informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije 
c) Nacrt prijedloga Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava  
    istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske  
    županije 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 



 

1. Prihvaća se Informacija o Zakonu o pravu na pristup informacijama i 
obvezama koje u njegovoj primjeni proizlaze za tijela Županije te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pravu na 
pristup informacija kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  

3. a) Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju broja osoba kojima se 
osigurava   istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatanje i usvajanje. 

   b) Zadužuje se Ured Županije da Odluku pod a) postavi na internetske 
stranice Primorsko-goranske županije u roku od 5 dana od dana njenog stupanja na 
snagu.  

 
 

Točka 12. 
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa pravnih osoba 

od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih 
osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 13. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica, kojeg je utvrdilo Stručno 
povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji. 

 
 

Točka 14. 
Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 
ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji 

za 2014. godinu 
 

.  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 



Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja 
odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije 
za 2014. godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije 
na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 15. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom 
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija, 
te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  

(Odluka je sastavni dio Zaključka).  
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-

goranskoj županiji da po stupanju na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka objavi 
Obavijest o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske“.  
 

 
Točka 16. 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta  
    ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na  
    iznenadna onečišćenja mora“ 
b) Godišnji plan rada ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za  
    reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu  
c) Godišnji financijski plan ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar  
     za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu 
d) Prijedlog rasporeda novčanih sredstva osiguranih u Proračunu Primorsko- 
    goranske županije za 2015. godinu   
e) Prijedlog odluke o naknadama za rad članova Upravnog vijeća ustanove  
    „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna    
    onečišćenja mora“ 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta ustanove 
„Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja 
mora“  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
2. Prihvaća se Godišnji plan rada ustanove „Jadranski edukativno-istraživački 

centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu kojeg je 
Upravno vijeće Ustanove prihvatilo na sjednici od 4. ožujka 2015. godine. 

3. Prihvaća se Godišnji financijski plan ustanove „Jadranski edukativno-
istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. godinu 
kojeg je Upravno vijeće Ustanove prihvatilo na sjednici od 4. ožujka 2015. godine. 



4. Raspoređuju se novčana sredstva  osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godine, Razdjel 07, Upravni odjel za pomorsko dobro, 
promet i veze, pozicija 70 02 13 25/3811-projekt HAZADR-tekuće donacije u novcu, 
ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna 
onečišćenja mora“ u iznosu od 405.450,00 (slovima: četristopettisuća 
četristopedeset), kuna namjenski za pokrivanje troškova rada ustanove „Jadranski 
edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ 
sukladno Godišnjem financijskom planu Centra za 2015. godinu. 

5. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od 8 
dana zaključi ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom 
iz točke 4. ovog Zaključka.  

6. Donosi se Odluka o naknadama za rad članova Upravnog vijeća ustanove 
„Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja 
mora“ 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključak). 
 

 
 

Sjednica je zaključena u  14,55 sati. 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/9 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 9. ožujka 2015.     






















































