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

održanog dana 26. listopada 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,15 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenik Župana Petar 
Mamula, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, Nada Milošević, Krešimir Parat, 
Berislav Tulić, Goran Petrc, doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, 
izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, 
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, mr.sc. Ermina Duraj, Erik Fabijanić i Davor 
Mihelčić. 

 
 

 Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
 

1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj - 
rujan 2015. godine 
 
 

2. a) Informacija o provedbi projekta „Centar za dobrobit životinja“ 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa za izgradnju i 
gospodarsko korištenje objekata „Centra za dobrobit životinja“ u Općini Klana 
 
 

3. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za troškove ogrjeva 
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva  

 
 

4. Prijedlog odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti 
nekretnina Primorsko-goranske županije  

 

  



Točka 1. 
Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj 

- rujan 2015. godine 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 
razdoblje siječanj – rujan 2015. godine. 

 
 

Točka 2. 
a) Informacija o provedbi projekta „Centar za dobrobit životinja“ 

b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa za izgradnju i 
gospodarsko korištenje objekata „Centra za dobrobit životinja“ u Općini Klana 

 
Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k  

 
1.  Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „Centar za dobrobit životinja“.  

 
2. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za iskaz interesa 

(neobvezujući) za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata „Centra za dobrobit 
životinja“. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka na web stranici 
Primorsko-goranske županije i u dva dnevna glasila objavi javni poziv za iskaz interesa 
(neobvezujući) za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata „Centra za dobrobit 
životinja“. 

 
 
 

Točka 3. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za troškove 

ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva 
 

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

 
1. Sredstvima Proračuna Županije za 2015. godinu osigurat će se isplata 

naknade za troškove ogrjeva u 2015. godini (u jednokratnom iznosu od 950,00 kn po 
korisniku)  za dodatnih 38 korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada 
Rijeke koji se griju na drva, za koje sredstva za isplatu ove naknade nisu osigurana u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske. 
  

2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga Zaključka u iznosu od 36.100,00 kn 
osigurana su na poziciji Proračuna 43 04 22 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi 
u JLS. 
  

3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana od 
donošenja ovoga Zaključka donese rješenja o priznavanju prava na naknadu za 



troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade, sukladno točki 1. ovoga 
Zaključka. 
 4. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u daljnjem roku od 8 
dana jedinicama lokalne samouprave doznači sredstva za isplatu naknade krajnjim 
korisnicima, sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 
 

 
Točka 4. 

Prijedlog odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu 
vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu 
vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
da u roku od 15 dana od stupanja na snagu Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta 
nekretnina pripremi prijedlog Odluke o ovlaštenju službenika za rad u informacijskom 
sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine te dostavi Županu na potpis.  

 
 Ujedno, Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k  

 
Utvrđuje se da je na sjednici Kolegija Župana prezentiran materijal „Nacrt 

prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. 
godinu i 2018. godinu - 1. čitanje (radni materijal)“. 

 
 
Sjednica je zaključena u  15,15 sati. 

 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/38 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 26. listopada  2015.     














