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

održanog dana 5. listopada 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,20 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenik Župana Petar 
Mamula, Krešimir Parat, Berislav Tulić, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, 
doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Đulija 
Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Žarko Komadina iz 
Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, 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 izmjeni 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 
2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama 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 
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih  
    minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene  
    ustanove na području Primorsko-goranske  županije u 2015. godini  
4. Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i  
    onkologiju (Stare zgrade, Vila gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka  za razdoblje  
    lipanj – rujan 2015.g. 
5. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za  
    preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije PGŽ u  
    razdoblju od 2016.do 2021.g.za rekonstrukciju i nadogradnju bjekta„H"medicinsko- 
    rehabilitacijskog centra Thalassotherapija Crikvenica 
6. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Cres-grad, pojas Melin 
   b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
       dobra na dijelu k.o. Cres-grad, pojas uvala Piskel - uvala Dražica 
   c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
      dobra na dijelu k.o. Valun, pojas Valun - uvala Raca 
    d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Sveti Anton, pojas Lojp Porat – hotel Pinia Porat 
    e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
       dobra na dijelu k.o. Jadranovo i k.o. Dramalj, pojas tn Kačjak – plaža Lanterna 
    f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Omišalj-Njivice, uvala Sepen 
    g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice  
        pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, pojas Lojp Lopar – rt Lopižina   
    h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice  
       pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, uvala Crkvena dražica   



    i) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice  
       pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, uvala Javorno 
7. Prijedlog odluke o donaciji eko-setova s opremom županijskim lučkim upravama 
8. Prijedlog rasporeda sredstava za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  
9. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i  
      provedbi EU projekata  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Točka 1. 
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni 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 izmjeni 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 dostavu financijskih planova za 2015. godinu, usklađenih s 
Odlukom iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 
Točka 2. 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama 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 izmjenama 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 osobe da dostave financijske planove za 2015. godinu usklađene s 
Odlukom iz točke 1. ovog Zaključka.  

 
Točka 3. 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava 
utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 

zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske  županije u 2015. 
godini 

 

 . 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuju se I. Izmjene i dopune Popisa prioriteta za raspored sredstava 
utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 
zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini.  

(I. Izmjene i dopune Popisa prioriteta sastavni su dio ovog Zaključka.) 
2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da I. Izmjene i dopune Popisa 

prioriteta iz točke 1. ovog Zaključka bez odgode dostavi na suglasnost Ministarstvu 
zdravlja te da po dobivenoj suglasnosti izradi prijedloge dodatka ugovora o korištenju 
sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini.    
  



Točka 4. 
Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i 

onkologiju (Stare zgrade, Vila gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka  za razdoblje 
lipanj – rujan 2015.g. 

 

   
Župan je donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  
 

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

 
Točka 5. 

Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za 
preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije PGŽ u 

razdoblju od 2016.do 2021.g.za rekonstrukciju i nadogradnju 
bjekta„H"medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapija Crikvenica 

 

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

 

 Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji 
Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije 
Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021. godine za rekonstrukciju 
i nadogradnju Objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie 
Crikvenica te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Točka 6. 
a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  

pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres-grad, pojas Melin 
b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  

pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres-grad, pojas uvala Piskel - uvala 
Dražica 

c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun, pojas Valun - uvala Raca 

d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
pomorskog dobra na dijelu k.o. Sveti Anton, pojas Lojp Porat – hotel 
Pinia Porat 

e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo i k.o. Dramalj, pojas tn Kačjak 
– plaža Lanterna 

f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  
pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj-Njivice, uvala Sepen 

g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene  
granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, pojas Lojp Lopar – rt 
Lopižina   

h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene  
granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, uvala Crkvena dražica   

i) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene  
granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, uvala Javorno 



 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
  

1. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 2 i 3, 4 i 5, 6 i 7, 8 i 9 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. 
CRES-GRAD, POJAS MELIN, 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 15. lipnja 2015. godine. 

2. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 6 i 
7, te na više mjesta između točaka 14 i 58 Prijedloga granice pomorskog dobra na 
dijelu K.O. CRES-GRAD, POJAS UVALA PISKEL – UVALA DRAŽICA, a sukladno 
dokumentaciji pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u 
Primorsko-goranskoj županiji.  

a) Prijedlog iz točke 2a 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 01. travnja 2015. godine. 

3. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 5 i 
6, 7 i 8 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. VALUN, POJAS VALUN – 
UVALA RACA, 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 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 15. lipnja 2015. godine. 

4. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 3 i 5 
Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. SVETI ANTON, POJAS LOJP 
PORAT – HOTEL PINIA PORAT, 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 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 9. srpnja 2015. godine. 

5. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 8 i 
9, 19 i 20, Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. JADRANOVO I K.O. 
DRAMALJ, POJAS TN KAČJAK – PLAŽA LANTERNA, 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 9. srpnja 2015. godine. 

6. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 5 i 6 
Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. OMIŠALJ - NJIVICE, UVALA 
SEPEN, 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 1. travnja 2015. godine. 

7. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 13 i 
14 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. LOPAR, POJAS LOJP 



LOPAR-RT LOPIŽINA, 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 3. srpnja 2015. godine. 

8. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 13 i 
18, 20 i 28, Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. LOPAR,  UVALA 
CRKVENA DRAŽICA, 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 3. srpnja 2015. godine. 

9. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 7 i 
11  Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. LOPAR, UVALA JAVORNO, 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 3. srpnja 2015. 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 7. 

Prijedlog odluke o donaciji eko-setova s opremom županijskim lučkim 
upravama 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o donaciji eko-setova s opremom županijskim lučkim 
upravama  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od 8 

dana izradi odgovarajuće ugovore o donaciji za eko-setove s opremom sa 
županijskim lučkim upravama iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog rasporeda sredstava za kapitalne donacije neprofitnim 

organizacijama 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu za ukupno 6 projekata neprofitnih organizacija u vidu 
kapitalne donacije u ukupnom iznosu od 141.000,00 kuna na slijedeći način: 
 

Red. Korisnik projekta Naziv projekta Iznos  



broj u kn 

1. 
Planinarsko društvo Kamenjak 
- Rijeka  

Uređenje sobe za domara u 
planinarskoj kući u Frbežarima (Tršće) 

7.500,00 

2. 
Umjetnička organizacija Kotar 
teatar - Delnice 

Opremanje Radničkog doma u 
Delnicama (nabava razglasa i rasvjete) 

20.000,00 

3. 
Športski penjački klub 
„Rirockclimbing“-  Rijeka  

Avanturistička staza Medveja EcoNest 
(opremanje stijene i izrada info-panoa) 

7.500,00 

4. Savez izviđača Pule 
Uređenje kupaonice u Izviđačkom domu 

„Bukov vrh“ (kod Skrada) 
6.000,00 

5. 
Ženski benediktinski Samostan 
svetog Petra - Cres  

Uređenje južnog pročelja samostana 
svetog Petra u Cresu 

80.000,00 

6. 
JU Nacionalni park Risnjak – 
Crni Lug 

Uređenje okoliša Planinarskog doma na 
Risnjaku (nabava klupa i stolova) 

20.000,00 

 

2. Sredstva za projekte kapitalne pomoći navedene u članku 1. ovog Zaključka 
za redni broj od 1. do 5. (ukupno 121.000,00 kuna) isplatit će se s pozicije 11040303 
„Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“ na žiro račun neprofitnih 
organizacija, tek po predočenju dokaza o namjenskom trošenju sredstava. 

3. Sredstva za projekt kapitalne pomoći navedene u članku 1. ovog Zaključka 
za redni broj 6 (20.000,00 kuna) isplatit će se s pozicije 11040321 „Kapitalne pomoći 
proračunskim korisnicima drugih proračuna“ na žiro račun JU Nacionalni park 
Risnjak, tek po predočenju dokaza o namjenskom trošenju sredstava. 

4. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 5 dana zaključi ugovore o 
kapitalnoj donaciji s korisnicima iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
Točka 9. 

Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na 
pripremi i provedbi EU projekata 

 

.  
 Župan je donio 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. Utvrđuje se da je Javna ustanova Priroda izvršila prijavu za sufinanciranje 
daljnje realizacije projekta Centra za posjetitelje Beli na Javni poziv Ministarstva 
turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem 
Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini. 

3. Utvrđuje se da je Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i 
upravljanje projektima izvršio prijavu projekata „Izgradnja Akumulacije 2 u zoni 
Radeševo na području Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra 
Platak“ i „Centar za posjetitelje Platak“ na Javni poziv Ministarstva turizma za 
podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja 
javne turističke infrastrukture u 2015. godini. 

 
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 

 



 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/35 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 5. listopada  2015.     






















