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

održanog dana 5. rujna 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,20 sati otvorio zamjenik Župana Marko Boras Mandić.  

 

Sjednici su prisustvovali: zamjenik Župana Marko Boras Mandić, zamjenica 
Župana Marina Medarić, Goran Petrc, Nada Milošević, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar 
Jurković, Krešimir Parat, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević 
Baraba, Berislav Tulić, Gordana Radošević, Dragica Marač, 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. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i 
provedbi EU projekata 
 

2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju 
financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 
2016. godinu 
 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika s 
oborinskom odvodnjom i nogostupom na LC 58098, dionica Batomalj – D 102 
 

4. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica 
 

5. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica 
 

6. Informacija o organiziranju pripravnosti barokomore tijekom turističke sezone u 
razdoblju od 01.06.2015. – 31.10.2015. godine 
 

7. a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izbor najboljih inovacija 
b) Utvrđivanje teksta natječaja za izbor osoba s područja Primorsko-goranske 
županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima 
u 2016. Godini 
 

8. Prijedlog odluke o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 
manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju 
u 2016. godini 

9. a) Informacija o dodatno odobrenim sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije 
za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u 
veljači 2014. godine  
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava  Fonda 
solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na 
području Gorskog kotara u veljači 2014. godine 
 

10. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-
goranske županije u Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 
masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac 

 
 

 



Točka 1. 
Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i 

provedbi EU projekata 
 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

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

 

 
Točka 2. 

Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o 
izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske 

županije za 2016. godinu 
 

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

 
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji Izvještaj o 

izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije 
za 2016. godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 

Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika s 
oborinskom odvodnjom i nogostupom na LC 58098, dionica Batomalj – D 102 

 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika s 
oborinskom odvodnjom i nogostupom na LC 58098, dionica Batomalj – D102, s 
tvrtkom "L.E. – M.I.L.“ d.o.o. iz Ozlja.  

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 
 
 

Točka 4. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica 
 

 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 plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica, 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 bit će 
objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“. 
 

Točka 5. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica 
 

 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 plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica, 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“. 

 
 

Točka 6. 
Informacija o organiziranju pripravnosti barokomore tijekom turističke sezone u 

razdoblju od 01.06.2015. – 31.10.2015. godine 
 
Donesen je sljedeći 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Informacija o organiziranju pripravnosti barokomore tijekom turističke 
sezone u razdoblju od 01.06.2015. – 31.10.2015. godine. 

 
 

Točka 7. 
a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izbor najboljih 

inovacija 
b) Utvrđivanje teksta natječaja za izbor osoba s područja Primorsko-goranske 

županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim 
sredstvima u 2016. godini 

 
Donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donosi se Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izbor najboljih 
inovacija.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 



2. Prihvaća se tekst Natječaja za izbor osoba s područja Primorsko-goranske 
županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u  
2016. 

(Tekst Natječaja sastavni je dio ovog Zaključka).  
 

3. Prihvaća se tekst Obrasca prijave za Natječaj za 2016.g. iz točke 2. ovog 
Zaključka.  

(Tekst Obrasca je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

4. Zadužuje se  Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija da u 2016. godini putem 
Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavi Natječaj za izbor osoba 
s područja Primorsko-goranske županije g. čiji će se razvoj inovacija sufinancirati 
bespovratnim poticajnim sredstvima u 2016.godini. u «Novom listu» i na Internet  
stranicama Primorsko-goranske županije, odmah po donošenju Zaključka Župana.  

 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 

manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku 
županiju u 2016. godini 

 
Donesen je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, 
(su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-
goransku županiju u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 

2. Raspoređena sredstva iz Odluke iz članka 1. ovog Zaključka isplatit će se 
korisnicima temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju na sljedeći način: 

 jednokratnom isplatom nakon dostave potpisanog i ovjerenog ugovora i to 
najkasnije u roku od 15 dana prije početka održavanja manifestacije ili događaja 

 za kapitalnu donaciju jednokratnom isplatom nakon  dostavljenog izvještaja i 
predočenja dokaza o namjenskom korištenju odobrenih sredstava 
 

3. Zadužuje se Ured Županije da Odluku iz točke 1. ovog Zaključka objavi na 
mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije u roku 15 dana od dana njenog 
donošenja. 
 

4. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 30 dana sklopi ugovore o 
sufinanciranju s prijaviteljima za odobrena sredstva po Odluci iz točke 1. ovog 
Zaključka. 

 
 
 

Točka 9. 
a) Informacija o dodatno odobrenim sredstvima Fonda solidarnosti Europske 

unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara 
u veljači 2014. godine 

b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda 
solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na 

području Gorskog kotara u veljači 2014. godine 



Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o dodatno odobrenim sredstvima Fonda solidarnosti 
Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području gorskog 
kotara u veljači 2014. godine. 
 2. Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava 
Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na 
području Gorskog kotara u veljači 2014. godine 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
  3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-
goranske županije da u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ovog Zaključka 
zaključi Dodatak ugovoru o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti 
Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih 
nepogoda u Republici Hrvatskoj s Gradom Delnice, Gradom Vrbovsko, Općinom Brod 
Moravice, Općinom Fužine, Općinom Lokve, Općinom Ravna Gora i Županijskom 
upravom za ceste Primorsko-granske županije o korištenju raspoređenih sredstva 
sukladno Odluci iz točke 2. ovog Zaključka. 
 
 

Točka 10. 
Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-

goranske županije u Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 
masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste  

Zagreb-Karlovac 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
Donosi se Odluka o imenovanju predstavnice i zamjenice predstavnice 

Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 
Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 

 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/33 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 12. rujna 2016.     






















