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

održanog dana 27. travnja 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar Mamula, 
Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada Milošević, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. Koraljka 
Vahtar Jurković, Branka Ivandić, doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, mr.sc. Edita Stilin, 
Valerij Jurešić, doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Melita Raukar, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina 
Duraj, Davor Mihelčić i Georg Žeželić, ravnatelj Županijske uprave za ceste. 

 
 

Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije 

za 2014. godinu 
 

2. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje 
siječanj – prosinac 2014. godine 
 

3. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 
2014. godinu 
b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun 
financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 
2014. godinu 
c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske 
županije za 2014. godinu 
 

4. a) Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko–
goranske županije 
b) Nacrt prijedloga Plana zaštite i spašavanja Primorsko–goranske županije 
c) Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće 
koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.-Terminal Omišalj i DINA-
Petrokemija d.d. Omišalj 
d) Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće 
koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o.-TE Rijeka i INA 
Industrija nafte d.d.-  Rafinerija nafte Rijeka 
e) Prijedlog odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 
osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije 
 

5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije 
za luku posebne namjene – brodogradnja Pičuljan 
 

6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju 
koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli 
Bok, otok Cres 

 



7. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu 
akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica 

 

8. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok 
Unije, Grad Mali Lošinj 

 

9. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, 
Grad Mali Lošinj 
 

10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali 
Zabodarski, Grad Mali Lošinj 
 

11. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez 
na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj 

 

12. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., 
Grad Mali Lošinj 
 

13. Prijedlog plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – 
Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. Godini 

 
14. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema 

projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. 
godinu 
b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za 
sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o imenovanju 
ravnatelja ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na 
iznenadna onečišćenja mora“ 
 

16. Prijedlog sufinanciranja turističkih manifestacija „Žabarska noć“ i „Bundevijada“  
 

17. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje 
Primorsko-goranske županije 

18. Prijedlog za pokroviteljstvom nad 18. Sportskim igrama dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata u Viškovu 
 

19. Prijedlog za pokroviteljstvom Sajma franšiza, financijskih i konzultantskih usluga – 
Opatija 2015 

 

20. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za člana 
projektnog tima Hrvatskih voda za izradu studijsko-projektne dokumentacije za 
izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracija Rab – 
Supetarska Draga - Lopar sredstvima Europske unije 
 
 
 
 

 



Točka 1. 
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske 

županije za 2014. godinu 
 

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

 
Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-

goranske županije za 2014. godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 2. 
Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje 

siječanj – prosinac 2014. godine 
 

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

 
Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko–goranske županije za 

razdoblje 01. siječanj – 31. prosinac 2014. godine. 

 
 

Točka 3. 
a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 

2014. godinu 
b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun 
financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 

2014. godinu 
c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-

goranske županije za 2014. godinu 
 

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

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske 

županije za 2014. g. koje obuhvaća: 
 

 Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za 2014. godinu 

 Izvješće o redovnom i izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta 
za 2014. godinu 

te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji obračun 
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. 
godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

3. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste za 
ceste Primorsko-goranske županije za 2014. g. te se prosljeđuje Županijskoj skupštini 
na razmatranje i usvajanje. 



 

 
Točka 4. 

a) Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području 

Primorsko–goranske županije 
b) Nacrt prijedloga Plana zaštite i spašavanja Primorsko–goranske županije 

c) Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće 
koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.-Terminal Omišalj i DINA-

Petrokemija d.d. Omišalj 
d) Nacrt prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće 
koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o.-TE Rijeka i INA 

Industrija nafte d.d.- Rafinerija nafte Rijeka 
e) Prijedlog odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske 
županije 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

 1. Utvrđuje se: 
a) Prijedlog procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko–
goranske županije, 
b) Prijedlog  plana zaštite i spašavanja Primorsko–goranske županije, 
c) Prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja 
uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.-Terminal Omišalj i DINA-
Petrokemija d.d. Omišalj, 
d) Prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja 
uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o.-TE Rijeka i INA 
Industrija nafte d.d.-  Rafinerija nafte Rijeka, 
te se prosljeđuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 

  2. Donosi se Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i 
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske 
županije. 
  (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 5. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos 

koncesije za luku posebne namjene – brodogradnja Pičuljan 
 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos 
koncesije za luku posebne namjene – Brodogradnja Pičuljan koju je utvrdilo Stručno 
povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na 
sjednici od 7. Travnja 2015. godine, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 



 
Točka 6. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju 
koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli 

Bok, otok Cres 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali 
Veli Bok, otok Cres koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom 
dobru u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 7. Travnja 2015. godine, te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 7. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu 

akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica 
 

 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 postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu 
akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica, te se prosljeđuje Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

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 na pomorskom dobru za postavljanje i 
gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže 
Rova u Općini Malinska-Dubašnica u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske“.  

 
 

Točka 8. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok 
Unije, Grad Mali Lošinj 

 
 
 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 luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok 
Unije, Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 



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 na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko 
korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj u 
„Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  

 
 
 

Točka 9. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok 

Ilovik, Grad Mali Lošinj 
 

. 
 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 luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, 
Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

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 na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko 
korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj u 
„Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  
 
 

Točka 10. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali 
Zabodarski, Grad Mali Lošinj 

 
 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 luke posebne namjene, sidrišta u uvali 
Zabodarski, Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-

goranske županije da po stupanju na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka objavi 
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko 
korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj u 
„Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  
 
 

Točka 11. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez 
na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj 

 



 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 luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na 
otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 
 

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 na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko 
korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali 
Lošinj u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  

 
 

Točka 12. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica 
II., Grad Mali Lošinj 

 
 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 luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., 
Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

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 na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko 
korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj u 
„Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  
 

Točka 13. 
Prijedlog plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – 

Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. Godini 
 
 Župan je donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – 
Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini. 

     (Plan aktivnosti sastavni je dio ovog Zaključka). 
 

 
 

Točka 14. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema 

projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
za 2015. godinu 



b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za 
sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 

  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema 
projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
2. Donosi se Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za 

sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 

projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka sklopi ugovore o 
odabranim prijaviteljima sukladno odlukama iz točke 1. i 2. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 15. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o imenovanju 

ravnatelja ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na 
iznenadna onečišćenja mora“ 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o imenovanju 
ravnatelja ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na 
iznenadna onečišćenja mora“. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 16. 

Prijedlog sufinanciranja turističkih manifestacija „Žabarska noć“ i „Bundevijada“ 
 
  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se sufinanciranje turističke manifestacije Žabarska noć u 2015. 
godini. 

 
2. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 

županije za 2015. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, pozicija 80 07 01 01 / 3811 – Tekuće donacije u novcu – Potpora razvitku 
selektivnih oblika turizma, u iznosu od 12.500,00 kuna Turističkoj zajednici Općine 
Lokve, namjenski za sufinanciranje manifestacije Žabarska noć. 

3. Prihvaća se sufinanciranje turističke manifestacije Bundevijada u 2015. godini. 
 



4. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, pozicija 80 07 01 01 / 3811 – Tekuće donacije u novcu – Potpora razvitku 
selektivnih oblika turizma, u iznosu od 12.500,00 kuna Turističkoj zajednici Grada 
Vrbovsko, namjenski za sufinanciranje manifestacije Bundevijada. 

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

najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka izradi odgovarajuće 
ugovore o namjenskom korištenju novčanih sredstava iz točke 2. i 4. ovog Zaključka. 

 
  

Točka 17. 
Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno 

uređenje Primorsko-goranske županije 
 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o dodjeli priznanja Primorsko–goranske županije Javnoj 
ustanovi ,,Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije'' 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 18. 
Prijedlog za pokroviteljstvom nad 18. Sportskim igrama dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata u Viškovu 
 
. 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se prijedlog Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, 
Podružnica Primorsko-goranske županije za pokroviteljstvo i financijsku potporu 
Primorsko-goranske županije 18. Sportskih igara dragovoljaca i veterana Domovinskog 
rata, koje se održavaju u Viškovu 16. svibnja 2015. godine. 
 

2. Za manifestaciju iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 20.000,00 
kuna, koji će se isplatit na žiro račun Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 
RH, Podružnica Primorsko-goranske županije, IBAN HR57 2340 0091 4100 3960 6, na 
teret pozicije 11020302 Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće donacije u novcu. 
 

3.  Zadužuje se Ured Županije da najkasnije u roku od petnaest dana od 
donošenja ovog Zaključka zaključi ugovor s krajnjim korisnikom iz točke 2. ovog 
Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 
 
 

Točka 19. 
Prijedlog za pokroviteljstvom Sajma franšiza, financijskih i konzultantskih usluga 

– Opatija 2015 
 



 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se prijedlog Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore 
Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Bulevar oslobođenja 23, za pokroviteljstvo Sajma franšiza, 
financijskih i konzultantskih usluga Opatija 2015, kojeg će Komora u suradnji s 
Hrvatskom udrugom za franšizno poslovanje, organizirati u Opatiji, u hotelu Royal 29. i 
30. svibnja 2015. godine. 

 
2. Za manifestaciju iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 66.000,00 

kuna koji tereti poziciju 11020302 - Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće 
donacije u novcu, a doznačiti će se na žiro račun HGK - Županijske komore Rijeka 
IBAN HR 14 2340 0091 1002 4129 5  nakon zaključenja Ugovora o pokroviteljstvu. 

 
3. Zadužuje se Ured Županije da najkasnije u roku od petnaest dana od 

donošenja ovog Zaključka zaključi ugovor s krajnjim korisnikom iz točke 2. ovog 
Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 

 
 

Točka 20. 
Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za 

člana projektnog tima Hrvatskih voda za izradu studijsko-projektne 
dokumentacije za izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području 

aglomeracija Rab – Supetarska Draga - Lopar sredstvima Europske unije 
 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za 
člana projektnog tima Hrvatskih voda za izradu studijsko-projektne dokumentacije za 
izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracija Rab – 
Supetarska Draga - Lopar sredstvima Europske unije.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 15,00 sati. 

 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/15 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 27. travnja  2015.     




























