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

održanog dana 20. lipnja 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorila zamjenica Župana Marina Medarić. 

 
Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, zamjenik 

Župana Marko Boras Mandić, Krešimir Parat, Nada Milošević, Melita Raukar, 
izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Erik Fabijanić, prof.dr.sc. Leon Grubišić i 
doc.dr.sc. Igor Isajlović iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split i Davor Mihelčić. 

 
Na sjednici je razmatran sljedeći 

 
D N E V N I     R E D 

 
1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 

2016. godinu 
2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 

dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad 
Opatija  

3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija 

4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke davanju koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija 

5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred 
hotela Savoy, Grad Opatija 

6. Davanje mišljena na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu G.P.P. „Mikić“ na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone 
ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela„Malin“ 

7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici 

8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica 

9. Informacija o rezultatima projekta „ECO SEA integrirano upravljanje, zaštita i 
poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa” 
odobrenog za (su) financiranje iz sredstava IPA programa jadranske 
prekogranične suradnje  

10. Prijedlog dodjele novčanih nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog 
stvaralaštva za 2015. godinu 

11. a) Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu PAB-
WET  
b) Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu 
SEAP2030  

12. Prijedlog odluke o određivanju Službenika za informiranje u Primorsko-
goranskoj županiji 



13. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Fran Krsto 
Frankopan“, Krk za stjecanje prava vlasništva nekretnine od Općine Vrbnik, 
bez naknade 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Fran Krsto 
Frankopan“, Krk za osnivanje prava građenja u korist Općine Vrbnik, bez 
naknade  

14. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
(• Jasna Kordić, dr.med. dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine) 

15. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje izgrađenog aquagana na području Vele plaže, Općina 
Baška, otok Krk  

 
 

Točka 1. 
Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije  

za 2016. godinu 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donose se II. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije 
za 2016. godinu. 

(II. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2016. 
godinu  sastavni su dio ovog Zaključka.) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da u roku od 8 
dana od dana donošenja ovog Zaključka, u suradnji s Uredom Županije, na 
internetskim stranicama Primorsko-goranske županije objavi pročišćeni tekst Plana 
nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu koji sadrži osnovi Plan nabave 
te njegove II. izmjene i dopune, bez nabava koje predstavljaju izuzeća od Zakona o 
javnoj nabavi. 

 
Točka 2. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad 

Opatija 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na  
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, 
Grad Opatija, koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru 
u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 6. lipnja 2016. godine. 

 
Točka 3. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija 

 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 



Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na  
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Kristal, Grad 
Opatija, koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u 
Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 6. lipnja 2016. godine. 

 
Točka 4. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke davanju koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija 

 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na  
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Istra, Grad Opatija, 
koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-
goranskoj županiji na sjednici od 6. lipnja 2016. godine. 

 
Točka 5. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred 

hotela Savoy, Grad Opatija 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju 
koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže 
ispred hotela Savoy, Grad Opatija koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije 
na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 6. lipnja 2016. 
godine. 

 
Točka 6. 

Davanje mišljena na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu G.P.P. „Mikić“ na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone 

ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela„Malin“ 
 

Uvodno izlaganje podnijela je Nada Milošević. 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
trgovačkom društvu G.P.P. „Mikić“ d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone 
ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica, 
kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u 
Primorsko-goranskoj županiji. 

 
Točka 7. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici 
 



 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici, kojeg je utvrdilo Stručno 
povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji 

 
Točka 8. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica, kojeg je utvrdilo 
Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj 
županiji. 

 
Točka 9. 

Informacija o rezultatima projekta „ECO SEA integrirano upravljanje, zaštita i 
poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa” 
odobrenog za (su) financiranje iz sredstava IPA programa jadranske 

prekogranične suradnje 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o rezultatima projekta "ECOSEA: Integrirano 
upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih 
resursa" odobrenog za (su) financiranje iz sredstava IPA programa jadranske 
prekogranične suradnje.  

2. Primorsko-goranska županija ocjenjuje pozitivnim uključivanje mjera iz 
prijedloga Lokalnog plana upravljanja obnovljivim pridnenim resursima Primorsko-
goranske županije baziranog na ekosustavnom pristupu u ribarstvu kao osobitost 
ovog područja u postojeći Nacionalni plan za koćarski ribolov, kao i u budući 
Regionalni plan za Jadransko more, a sve s ciljem da se prepoznaju specifičnosti 
ribolova i resursa na području Primorsko-goranske županije, odnosno ribolovne zone 
E. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da Studiju o 
stanju obnovljivih ribljih resursa na području Primorsko-goranske županije zajedno s 
prijedlogom Lokalnog plana iz točke 2. ovog Zaključka dostavi na razmatranje 
Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za ribarstvo. 

4. S obzirom na važnost marikulture kao brzo rastuće gospodarske grane te 
razvojne potencijale Primorsko-goranske županije u ovom sektoru zadužuje se 
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u suradnji s Javnom ustanovom 
Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije razmotri mogućnost (su) 
financiranja izrade Studije kojom bi se provela revizija lokaliteta navedenih u 



Prostornom planu Primorsko-goranske županije za uzgoj ribe, školjaka i rakova s 
mogućnošću povećanja proizvodnje na postojećim uzgajalištima ili uspostave novih 
uzgajališta s većim godišnjim kapacitetom proizvodnje iz EU fondova.  

 
Točka 10. 

Prijedlog dodjele novčanih nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog 
stvaralaštva za 2015. godinu 

 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Nagrade za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za postignuća na 
državnoj i međunarodnoj razini u 2015. godini, dodjeljuju se: 

Red. 
br. 

Naziv i sjedište pravne, ime, 
prezime i prebivalište fizičke 

osobe - nagrađeni 
Nagrade se dodjeljuju za postignuće Iznos/kn 

1. 
HKD Teatar - Međunarodni 
festival malih scena, Rijeka 

za Nagradu Veljko Maričić za najbolju 
predstavu u cjelini za predstavu Aleksandra 
Zec dodijeljenu na Međunarodnom festivalu 
malih scena u Rijeci  

25.000,00

2. Anamarija Knego, Kastav 

za Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju 
opernu ulogu za ulogu Gospođice Jessel u 
operi The turn of the screw, B. Brittena, 
ansambla opere HNK-a 

5.000,00

3. Tanja Smoje, Rijeka 
za jednu od pet ravnopravnih glumačkih 
nagrada Večernjeg lista za najbolje kreacije za 
ulogu u predstavi Životinjska farma 

5.000,00

4. Dalibor Fugošić, Škrljevo 

Nagrada Veljko Maričić za najbolji design 
svjetla za predstavu Aleksandra Zec HKD-e 
Teatra, dodijeljena na Međunarodnom festivalu 
malih scena u Rijeci

5.000,00

5. HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka  na osnovu nagrade svoje zaposlenice 
Anamarije Knego 

5.000,00

6. HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka  na osnovu nagrade svoje zaposlenice Tanje 
Smoje 

5.000,00

7. HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka  na osnovu nagrade svoga zaposlenika 
Dalibora Fugošića  

5.000,00

8. Goran Filipec, Rijeka 

za Nagradu Milka Trnina Hrvatskog društva 
glazbenih umjetnika za najbolju promociju 
hrvatske glazbe u vrhunskoj glazbenoj 
interpretaciji 

5.000,00

9. 
Glazbena udruga klapa 
„Vinčace“, Novi Vinodolski 

za osvojeno Prvo mjesto na Festivalu 
dalmatinskih klapa u Omišu 

25.000,00

10. Plesna udruga Ri Dance, Rijeka 
za Nagradu za najbolju izvedbu za predstavu 
Žene na 26. susretu hrvatskih plesnih 
ansambala 

25.000,00

11. 
Pjevački zbor mladih „Josip 
Kaplan“, Rijeka 

za Zlatnu plaketu na Međunarodnom natjecanju 
zborova Aurora Cantat za klasičnu zborsku 
glazbu i folklornu zborsku glazbu održanom u 
Karlovcu 

25.000,00

I. UKUPNO DRŽAVNA RAZINA   135.000,00



  MEĐUNARODNA RAZINA     

1. 
Udruga Kanat - Ženska klapa 
Kastav, Kastav 

za Zlatnu diplomu na Međunarodnom 
zborskom festivalu Torre del Lago Puccini u 
kategoriji A3 - Ženski zborovi 

25.000,00

2. Aleksandar Tomulić, Rijeka 

za Zlatnu medalju na Međunarodnom kružnom 
salonu fotografije (FIAP) u Indiji, 1. nagrada na 
Međunarodnoj izložbi fotografija "Čovjek i 
fotoaparat" 

5.000,00

3. Ana Vivoda, Rijeka 
za Posebno priznanje žirija na međunarodnom 
bijenalu grafike Jose Guadalupe Posada 

5.000,00

II. 
UKUPNO MEĐUDRŽAVNA 

RAZINA
  35.000,00

  
SVEUKUPNO  I. + II.   170.000,00

 
2. Nagrade iz točke 1. ovog Zaključka u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna 

isplatit će se s pozicije Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu  51 04 08 
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da u roku od 
30 dana pripremi prijedlog izmjene Pravilnika o nagrađivanju kvalitete kulturnog 
stvaralaštva u dijelu koji se odnosi na postupak predlaganja dodjele nagrada. 

 
Točka 11. 

a) Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu PAB-WET 
b) Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu SEAP2030 

 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se prijedlog za sudjelovanjem Primorsko-goranske županije u projektu 
PAB-WET. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da po eventualnom odabiru projekta PAB-WET za sufinanciranje iz 
Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa, pripremi informaciju o 
istom za Kolegij Župana te da u suradnji s vodećim partnerom pripremi prijedlog 
Sporazuma o partnerstvu na projektu PAB-WET. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da po eventualnom odabiru projekta PAB-WET za sufinanciranje iz 
Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa i potpisivanju Sporazuma o 
partnerstvu na projektu PAB-WET, predloži osiguravanje proračunskih sredstava 
potrebnih za provedbu predmetnog projekta.  

 
Točka 12. 

Prijedlog odluke o određivanju Službenika za informiranje u  
Primorsko-goranskoj županiji 

 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 



Donosi se Odluka o određivanju Službenika za informiranje u Primorsko-
goranskoj županiji.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 13. 
a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Fran Krsto  

Frankopan“, Krk za stjecanje prava vlasništva nekretnine od Općine 
Vrbnik, bez naknade 

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Fran Krsto  
Frankopan“, Krk za osnivanje prava građenja u korist Općine Vrbnik, bez 
naknade 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Fran Krsto 
Frankopan“, Krk, za stjecanje prava vlasništva nekretnine od Općine Vrbnik,  bez 
naknade.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.)  
 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Fran Krsto 
Frankopan“, Krk, za osnivanje prava građenja u korist Općine Vrbnik,  bez naknade.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.)  
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da od Osnovne škole 
„Fran Krsto Frankopan“, Krk zatraži da, nakon zaključenja Ugovora iz točke 1. i 2. 
ovog Zaključka, presliku istih dostavi na uvid Upravnom odjelu. 

 
Točka 14. 

Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
(• Jasna Kordić, dr.med. dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine) 

 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene 
službe – Jasna Kordić, dr.med. dent., zdravstvena djelatnost dentalne  medicine.  
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
Točka 15. 

Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje izgrađenog aquagana na području Vele plaže, Općina 

Baška, otok Krk 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje izgrađenog aquagana na području Vele plaže, 
Općina Baška, otok Krk, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje 
i usvajanje. 

2. Sastavni dio Odluke iz točke 1. ovog Zaključka čini Dokumentacija za 
nadmetanje koja će po stupanju na snagu Odluke o namjeri davanja koncesije 
na pomorskom dobru činiti sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije 



i biti će objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske“. 
 

 
 

Sjednica je zaključena u  15,15sati. 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/24 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 20. lipnja 2016.     
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