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

održanog dana 29. kolovoza 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.  

 
Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana 

Marina Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Melita Raukar, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, izv.prof.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj 
i Davor Mihelčić. 

 

 
  Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

 
D N E V N I     R E D 

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske  
    županije za 2016. godinu 
2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru  
    za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali  
    Podkujni otok Unije, Grad Mali Lošinj 
3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru  
    za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab 
4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu  
    pomorskog dobra trgovačkom društvu HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.  
    za izgradnju i održavanje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Mel, Grad Rab 
5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu  
    pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica - Krk 
6. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za  
    gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski 
7.a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab  
       za zaključivanje ugovora o građenju za izvođenje građevinskih radova na  
       trajektnom pristaništvu u luci Lopar 
   b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab  
       za zaključivanje ugovora o građenju za izvođenje građevinskih radova na  
       trajektnom pristaništvu u luci Lopar 
8. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za  
      provedbu Programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne  
      skrbi u 2016. godini 
9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava jedinicama lokalne samouprave u  
      sklopu programa "Županija prijatelj djece" 
10. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb  
      Primorsko-goranske županije 
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje     
      ovisnosti Primorsko-goranske županije 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o II. izmjenama i dopunama  
      Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja  
      Primorsko-goranske županije 
13. Prijedlog raspodjele dopunskih sredstava za financiranje troškova rada vijeća i  



      predstavnika nacionalnih manjina za Primorsko-goransku župniju za 2016.  
      godinu 
14. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o  
      zaštiti prirode 
15. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji  
      Primorsko-goranske županije za 2105. godinu 
 
 
 
 
 
 
 

 
Točka 1. 

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  
Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu 

 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, te se prosljeđuje  Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 2. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 

dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u 
uvali Podkujni otok Unije, Grad Mali Lošinj 

 
 

 Župan je donio 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 luke posebne namjene, 
sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj koju je utvrdilo Stručno 
povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na 
sjednici od 2. kolovoza 2016. godine. 

 
 

Točka 3. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 

dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, 
Grad Rab 

 
 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 



Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na  
pomorskom dobru za Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab, koju je 
utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-
goranskoj županiji na sjednici od 26. kolovoza 2016. godine. 

 
 

Točka 4. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu 

upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu HEP operator distribucijskog 
sustava d.o.o. za izgradnju i održavanje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 

kV Mel, Grad Rab 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije za 
posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu HEP, Operator 
distribucijskog sustava d.o.o., Ul. Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za izgradnju i 
održavanje 20 kV  kabelskog priključka  TS 20/0,4 kv  Mel, Grad Rab koju je utvrdilo 
Stručno povjerenstvo za koncesije na sjednici od 26. srpnja 2016. godine. 

 
 
 

Točka 5. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu 
upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV 

Crikvenica - Krk 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije za 
posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV 
Crikvenica – Krk koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na sjednici od 26. 
srpnja 2016. godine. 

 
 

Točka 6. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi 
Vinodolski 

 

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 gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi 
Vinodolski, 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 
gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski, 
u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  

 
 

Točka 7. 
a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke 

uprave Rab za zaključivanje ugovora o građenju za izvođenje 
građevinskih radova na trajektnom pristaništvu u luci Lopar 

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke 
uprave Rab za zaključivanje ugovora o građenju za izvođenje 
građevinskih radova na trajektnom pristaništvu u luci Lopar 

 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1.  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Rab za zaključivanje Ugovora o građenju za izvođenje građevinskih radova na 
trajektnom pristaništu u luci Lopar. 
(Odluka je sastavni dio Zaključka) 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Rab za zaključivanje Ugovora o građenju za izvođenje građevinskih radova na 
trajektnom pristaništu u luci Lopar. 
(Odluka je sastavni dio Zaključka) 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da od Županijske 
lučke uprave Rab zatraži dostavu jednog primjerka zaključenih Ugovora iz 
točke 1. i 2. ovog Zaključka. 

4. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze  da ovaj 
Zaključak i Odluku  iz točke 1. i 2. ovog  Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj 
upravi Rab. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za 

provedbu Programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima 
socijalne skrbi u 2016. godini 

 

 Župan je donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 
 

1. U točki 1. Zaključka Župana Primorsko-goranske županije KLASA:022-
04/16-01/4, URBROJ:2170/1-01-01/5-16-19 od 1. 2. 2016. godine. podtočka 1. 
mijenja se i glasi: 

„Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 77.000,00 kn i to:  
 40.000,00 kn za plaće za redovan rad (43030204/3111),  
 22.000,00 kn za materijal i sirovine (43030205/3222) i  
 15.000,00 kn za energiju (43030210/3223);“.  

 

Podtočka 3. mijenja se i glasi: 
„Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 35.000,00 kn i to:  
 15.000,00 kn za materijal i sirovine (43030205/3222), 



 17.500,00 kn za uredsku opremu i namještaj (43030208/4221) i 
 2.500,00 kn za sitni inventar i auto gume (43030207/3225);“.  

 

 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 15 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi dodatke ugovora o raspoređenim 
proračunskim sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava jedinicama lokalne samouprave u 

sklopu programa "Županija prijatelj djece" 
 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko- goranske 
županije za 2016. godinu , razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, pozicija 43 05 01 01 3631/Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  u 
iznosu od 7.500,00 kn Općini Matulji za osiguravanje školskog pribora i drugih 
školskih potrepština trojcima obitelji Lenžer. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 15 dana od 
dana donošenja ovog Zaključka sklopi ugovor o namjenskom trošenju 
raspoređenih sredstava iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 10. 
Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb 

Primorsko-goranske županije 
 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb 
Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 
 

Točka 11. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje 

ovisnosti Primorsko-goranske županije 
 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje 
ovisnosti na području Primorsko-goranske županije. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

Točka 12. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o II. izmjenama i dopunama 



Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma 
zdravlja Primorsko-goranske županije 

 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o II. izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma 
zdravlja Primorsko-goranske županije. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 
 

Točka 13. 
Prijedlog raspodjele dopunskih sredstava za financiranje troškova rada vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za 2016. 
godinu 

 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Prijedlog dopunskog rasporeda sredstava iz Proračuna 
Primorsko-goranske županije za 2016. godinu za troškove rada vijeća i predstavnika/ 
predstavnica nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2016. godinu. 
 2. Raspoređuju se dopunska sredstva (ukupno 53.000,00 kuna) osigurana u 
Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu – Ured Županije u Glavi 4 -
Vijeća nacionalnih manjina – program 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina  i 
to: 

Vijeću albanske nacionalne manjine u PGŽ     7.000,00 kuna 
Vijeću bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ  10.000,00 kuna 
Vijeću crnogorske nacionalne manjine u PGŽ    2.000,00 kuna 
Vijeću romske nacionalne manjine u PGŽ     2.000,00 kuna 
Vijeću makedonske nacionalne manjine u PGŽ    2.000,00 kuna 
Vijeću slovenske nacionalne manjine u PGŽ    5.000,00 kuna 
Vijeću srpske nacionalne manjine u PGŽ   21.000,00 kuna 
Vijeću talijanske nacionalne manjine u PGŽ    4.000,00 kuna 

 

 3. Raspoređuju se dopunska sredstva (ukupno 3.000,00 kuna) osigurana u 
Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu – Ured Županije u Glavi  2 
- Ured Županije na poziciji 12030403 Tekuće donacije u novcu - predstavnici 
nacionalnih manjina i to: 

Predstavnici češke nacionalne manjine u PGŽ     1.000,00 kuna 
Predstavnici mađarske nacionalne manjine u PGŽ  2.000,00 kuna 

 

 4. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 15 dana pripremi i zaključi aneks 
ugovora s krajnjim korisnicima o prijenosu i namjenskom korištenju proračunskih 
sredstava iz točke 2. i 3. ovog Zaključka. 

 
Točka 14. 

Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o 



zaštiti prirode 
 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Ne prihvaća se ponuda korištenja prava prvokupa u predmetu ponude 
Dragice Klobučar i Darka Tomca za prodaju nekretnina koje su vlasnici u ½ dijela 
svaki, u Nacionalnom parku Risnjak, označene kao:  

 k.č. 2279 sjenokoša Kraj u Ravnu, površine 777 m2 
 k.č. 2280 oranica Kraj u Ravnu, površine 496 m2 
 k.č. 2281 sjenokoša Kraj u Ravnu, površine 1065 m2 
 k.č. 2282 pašnjak Kraj u Ravnu, površine 13549 m2 
 k.č. 2283 oranica Kraj u Ravnu, površine 816 m2 
 k.č. 2285 sjenokoša Kraj u Ravnu, površine 3000 m2 
 k.č. 2286 oranica Kraj u Ravnu, površine 3640 m2 
 k.č. 2287 šuma Kraj u Ravnu, površine 10056 m2 
 k.č. 2936 šuma u Kraju, površine 21968 m2 
 k.č. 2941 sjenokoša Pod koritom u Konjcovi njivi, površine 2784 m2 

sve upisane u zk.ul. 768, k.o. Hrib, ukupne površine 58151 m2 po ukupnoj 
kupoprodajnoj cijeni od 12 kn/m2, odnosno 697.812,00 (šesto devedeset sedam 
tisuća osamsto dvanaest) kuna. 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Župana, u roku od 8 dana od dana donošenja, dostavi ovlaštenim 
osobama, sukladno odredbi članka 165. Zakona o zaštiti prirode. 

 
 

Točka 15. 
Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj 

reviziji Primorsko-goranske županije za 2105. Godinu 
 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj 
financijskoj reviziji Primorsko–goranske županije za 2015. godinu te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini Primorsko–goranske županije na razmatranje 
i prihvaćanje. 

2. Utvrđuje se da je Državni ured za reviziju u Izvješću  o obavljenoj financijskoj 
reviziji Primorsko–goranske županije za 2015. godinu izrazio bezuvjetno 
mišljenje.  

3. Zadužuju se: Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, Upravni odjel za 
gospodarenje imovinom i opće poslove i Upravni odjel za kulturu, sport i 
tehničku kulturu da, u skladu s Očitovanjem na nalaze iz Nacrta izvješća o 
obavljenoj financijskoj reviziji Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, 
putem Ureda unutarnje revizije, do 10. listopada 2016. godine dostave pisano 
izvješće o poduzetim mjerama po točkama Nalaza iz Izvješća DUR-a, 
navedena u obrascu Plan provedbe naloga i preporuka, a koja se odnose na 
njihov djelokrug rada, kako slijedi: 



 Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, po točci 1. Nalaza – Potraživanja 
u suradnji sa svim ostalim upravnim tijelima kroz planirane aktivnosti za 
provedbu preporuke; 

 Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove, po točci 2. Nalaza – 
Rashodi i izdaci (2.1 rashodi za zaposlene) 

 Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, po točci 2. Nalaza – Rashodi i 
izdaci (2.2. rashodi za tekuće donacije) 

 
 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 
 
 
 

 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/31 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 29. kolovoza 2016.     
 
 
 
 












