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

održanog dana 25. srpnja 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina. 
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Đulija 
Malatestinić, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Valerij Jurešić, Dragica Marač, doc.dr.sc. 
Koraljka Vahtar Jurković, Krešimir Parat, Zlatan Marunić, Tamara Carević Baraba, Erik 
Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj 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 - 
lipanj 2016. godine 
 

2. Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko–goranske županije za  razdoblje 
siječanj – lipanj 2016. godine 
 

3. a) Izvješće o realizaciji Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-
2015. za 2015. godinu 
b) Informacija o ocijenjenim razvojnim projektima sukladno Uputi o prikupljanju i 
ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji 
 

4. Prijedlog izmjena Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od 
posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini 
 
 

5. Prijedlog potpore omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova Primorsko–goranske 
županije za 2016. godinu  
 

6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju 
stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija 
 

7. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Radnu 
skupinu za izradu Zakona o otocima 
 

 

8. Prijedlog izmjena i dopuna izvješća o izvršenju financijskog doprinosa iz fonda 
solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od 
elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj s izjavom o opravdanosti izdataka 

 

9. Nacrt 
a)  Prijedloga srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na 

području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine 
b) Prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 

Primorsko–goranske županije za 2017. godinu  
 

10. Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu pilot projekta lokalnog razvoja otok Cres 
 
 
 



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

- lipanj 2016. 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 – lipanj 2016. godine. 
 

Točka 2. 
Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko–goranske županije za  razdoblje 

siječanj – lipanj 2016. 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 – 30. lipanj 2016. godine. 

 
 

Točka 3. 
a) Izvješće o realizaciji Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-

2015. za 2015. godinu 
b) Informacija o ocijenjenim razvojnim projektima sukladno Uputi o prikupljanju i 

ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Razvojne strategije Primorsko-goranske 

županije 2011.-2015. za 2015. godinu.  
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da dostavi Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka, najkasnije do 31. srpnja 2016. godine. 
 

3. Prihvaća se Izvješće o ocijenjenim razvojnim projektima sukladno Uputi o 
prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: 
022-04/15-01/20, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-7 od 25. svibnja 2015. godine). 

 
 

Točka 4. 
Prijedlog izmjena Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od 

posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini 
 

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

 



1. Donose se Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom 
kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini. 

(Izmjene Programa su sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da u skladu s 
osiguranim sredstvima u Proračunu za 2016. pripremi ugovor s Goranskim sportskim 
centrom d.o.o za održavanje odgovarajućih sportskih objekata, u roku od 15 dana. 
 
 

Točka 5. 
Prijedlog potpore omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova Primorsko–

goranske županije za 2016. godinu 
 
. 
Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuju se iznosi za potporu omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova 
PGŽ za 2016. godinu na sljedeći način: Županijski nogometni savez 100.000,00 kuna, 
Košarkaški klub Kvarner 15.000,00 kuna, Košarkaški klub Škrljevo 15.000 kuna, 
Vaterpolski klub Primorje EB za mušku i žensku sekciju 20.000 kuna, Ženski rukometni 
klub Zamet 15.000,00 kuna, Rukometni klub Zamet 15.000 kuna, Muški odbojkaški klub 
„Rijeka“ 20.000 kuna. 

 
2. Sredstva za potporu sportskim klubovima, u ukupnom iznosu od 200.000,00 

kuna, isplatiti će se s pozicije 51050703 „Potpora omladinskim „pogonima“ prvoligaških 
klubova PGŽ“- proračuna Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu za 2016. 
godinu. 

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da izradi ugovore 

o rasporedu sredstava s korisnicima iz Točke 1. ovog Zaključka.  
 

 
Točka 6. 

Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju 
stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija 

 
Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Sredstva Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu u iznosu od 

96.100,00 osigurana na A430316 „Edukacija djelatnika domova za starije osobe“ 
raspoređuju se domovima za starije osobe kojih je osnivač Primorsko-goranska 
županija za podmirenje troškova implementacije i održavanja sustava kvalitete E-qualin 
i troškova stručnog usavršavanje radnika domova, u iznosima kako slijedi:    

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka: 24.025,00 kn 
 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk: 24.025,00 kn 
 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija: 24.025,00 kn 
 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj: 24.025,00 kn 

 



 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana od 
dana donošenja ovoga Zaključka pripremi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 

Radnu skupinu za izradu Zakona o otocima 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o imenovanju predstavnice Primorsko-goranske županije u 
Radnu skupinu za izradu Zakona o otocima. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Ured Županje da Odluku iz točke 1. ovog Zaključka zajedno s 
kontakt podacima predloženice dostavi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije putem elektronske pošte na adresu otoci@mrrfeu.hr, najkasnije do 29. 
srpnja 2016. godine. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog izmjena i dopuna Izvješća o izvršenju financijskog doprinosa iz Fonda 

solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od 
elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj s izjavom o opravdanosti izdataka 

 
Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donose se Izmjene i dopune Izvješća o izvršenju financijskog doprinosa iz 
Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta 
od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj s Izjavom o opravdanosti izdataka. 

(Izmjene i Dopune Izvješća s Izjavom sastavni su dio ovog Zaključka). 
 
2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-

goranske županije da u roku od 15 (petnaest) od dana donošenja ovog Zaključka 
otpremi Izmjene i dopune Izvješća s Izjavom Ministarstvu gospodarstva Republike 
Hrvatske. 

 
Točka 9. 

Nacrt 
a) Prijedloga srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na 
području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine 

b) Prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 
Primorsko–goranske županije za 2017. godinu 

 
Župan je donio sljedeći 
 

 
Z a k l j u č a k 



 1. a) Utvrđuje se Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom 
dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine. 

 b) Utvrđuje se Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. 
  

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-
goranske županije da na temelju Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije 
s javnošću u 2016. godini („Službene novine“ broj 37/15 i 11/16) utvrđene Prijedloge 
planova iz točke 1. ovog Zaključka, javno objavi na web stranicama Primorsko-goranske 
županije, te da po proteku roka od 30 dana, ostavljanog za savjetovanje s javnošću 
planove, s eventualnim prijedlozima i dopunama, u mjesecu rujnu uputi na Kolegij 
Župana na konačno utvrđivanje.    
 

Točka 10. 
Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu pilot projekta lokalnog razvoja  

otok Cres 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

 1. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 
2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša 31 03 04 01 – „Tekuće pomoći JLS“ za sufinanciranje Pilot projekta lokalnog 
razvoja Otok Cres u iznosu od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna). 
   

  2. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
da u roku 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi ugovor s Gradom 
Cresom o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava.  

 

 

 

 

 

Sjednica je zaključena u  14,30 sati. 

 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/29 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 25. srpnja 2016.   


















































































