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

održanog dana 17. listopada 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,20 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.  

 
Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 

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

 
 

  Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
 

 

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2016. 
godine 
 

2. Informacija o ugroženosti smrekovih šuma potkornjakom na području Gorskog kotara 
 

3. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole 
Čavle 
 

4. a) IV. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta streljana „Kovačevo“ 
na Grobničkom polju – Općina Čavle 
b) Prijedlog prostorno programske idejne Studije izgradnje Međunarodnog 
streljačkog centra Grobnik sa dodatnim sadržajima (sportsko rekreativni park 
Grobnik) 
c) Prijedlog odluke o prestanku rada Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta 
streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle 
d) Prijedlog za sufinanciranje izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
Općine Čavle 
e) Prijedlog daljnjeg vođenja projekta    
 

5. a) Informacija o projektu »Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana« - Mala 
barka 2 
b) Prijedlog ugovora o sufinanciranju provedbe projekta »Očuvanje pomorske baštine 
Sjevernog Jadrana« - Mala barka 2 

 

6. Izvješće o provedbi projekta “Otok Unije – samoodrživi otok” 
 

7. Informacija s prijedlogom poboljšanja prometnih rješenja na prometnicama na 
području Primorsko-goranske županije (državne, županijske i nerazvrstane ceste) 
izgradnjom kružnih raskrižja i nedostajućih prometnih traka  
 
 

8. Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije za 2016. 
godinu 

 

9. Prijedlog upute o utvrđivanju procedure obračuna i naplate prihoda Primorsko-
goranske županije 

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



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

 

12. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica 

 

13. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad 
Krk 

 

14. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća, 
Općina Omišalj 

 

15. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, 
otok Cres, Grad mali Lošinj 

 

16. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića do 
uvale Sv. Marko, Grad Mali Lošinj 

 

17. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
operativni tim za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma IPS 
typographus (l.) osmerozubi smrekin pisar  

 
 

.  
 

 



Točka 1. 
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 

2016. godine 
 

Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 

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

(III. 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 
I. i II. izmjene i dopune, bez nabava koje predstavljaju izuzeća od Zakona o javnoj 
nabavi. 

 
Točka 2. 

Informacija o ugroženosti smrekovih šuma potkornjakom 
na području Gorskog kotara 

 Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se Informacija o ugroženosti smrekovih šuma potkornjakom na 
području Gorskog kotara i prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje. 

 
2. Traži se od Ministarstva poljoprivrede hitno donošenje Naredbe o provedbi 

mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) - 
osmerozubi smrekin pisar i operativnog Akcijskog plana za njezinu provedbu.  

 
3. Traži se od Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog šumarskog instituta, 

Savjetodavne službe i Hrvatskih šuma d.o.o. da izrade Akcijski plan pošumljavanja 
šumskih područja koje će se sanirati radi obnove šumskog fonda. 

  
4. Traži se od Ministarstva poljoprivrede da u što kraćem roku postupi izradi 

izmjena Zakona o šumama u pravcu omogućavanja interventnog djelovanja u slučaju 
veće ugroze šuma i šumskih površina bez obzira na vlasništvo. 

 
5. Predlaže se Ministarstvu poljoprivrede i „Hrvatskim šumama“ da razmotre 

decentralizirani model organiziranja i upravljanja državnim šumama. 
 

 

Točka 3. 
Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade  

Osnovne škole Čavle 
 

Župan je donio 
Z a k l j u č a k 



Utvrđuje se Prijedlog Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade 
Osnovne škole Čavle, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 
Točka 4. 

a) IV. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta streljana 
„Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle 

b) Prijedlog prostorno programske idejne Studije izgradnje Međunarodnog 
streljačkog centra Grobnik sa dodatnim sadržajima (sportsko rekreativni park 

Grobnik) 
c) Prijedlog odluke o prestanku rada Projektnog tima za vođenje razvojnog 

projekta streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle 
d) Prijedlog za sufinanciranje izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog 

plana Općine Čavle 
e) Prijedlog daljnjeg vođenja projekta 

 
Župan je donio 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se IV. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta 

Streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle. 
 

2. Stavlja se van snage dio točke 2. Zaključka KLASA: 022-04/13-01/19, 
URBROJ:2170/1-01-01/5-13-25 od 13. svibnja 2013. koji glasi. 
„Prihvaća se prijedlog idejno – tehničkog i arhitektonskog rješenja sportsko turističkog 
Međunarodnog streljačkog centra Grobnik“. 
 

3. Prihvaća se prijedlog prostorno programske idejne studije izgradnje 
međunarodnog streljačkog centra Grobnik sa dodatnim sadržajima (Sportsko rekreativni 
park Grobnik), izrađen u prosincu 2015. godine od arhitektonskog biroa Turato d.o.o. 
 

4. Donosi se Odluka o prestanku rada Projektnog tima za vođenje razvojnog 
projekta Streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

5. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2016. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, pozicija 80071509 3632; Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 
70.000,00 (sedamdesettisuća) kuna Općini Čavle za  sufinanciranje izrade IV.  ciljanih 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle.    

6. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da sastavi 
prijedlog ugovora s Općinom Čavle o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava iz 
točke 5. ovog Zaključka najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 
 

7. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u 
suradnji s Općinom Čavle i GSC d.o.o. Delnice razmotri daljnje vođenje projekta 
međunarodnog streljačkog centra Grobnik (Sportsko rekreativni park Grobnik) putem 
Urbane aglomeracije Rijeka čiji je član Općina Čavle. 

 
 



Točka 5. 
a) Informacija o projektu »Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana«  

- Mala barka 2 
b) Prijedlog ugovora o sufinanciranju provedbe projekta »Očuvanje pomorske 

baštine Sjevernog Jadrana« - Mala barka 2 
 

  Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se Informacija o projektu „Očuvanje pomorske baštine Sjevernog 
Jadrana“ – Mala Barka 2 odobrenog u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih 
prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A  Slovenija – Hrvatska 2014.-2020 i 
prosljeđuje se Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

2. Prihvaća se prijedlog Ugovora o sufinanciranju provedbe projekta »Očuvanje 
pomorske baštine sjevernog Jadrana« - Mala Barka 2 i ovlašćuje se Župan na njegovo 
potpisivanje. 
 (Prijedlog Ugovora je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 6. 
Izvješće o provedbi projekta “Otok Unije – samoodrživi otok” 

 

 Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „Unije – samoodrživi otok“ tijekom 
2016. godine. 
 

2. Prihvaćaju se izmjene i dopune Dinamičkog plana realizacije projekta „Unije – 
samoodrživi otok“ sukladno Prilogu koji je sastavni dio ovog Zaključka. 
 

3. U Zaključku Župana Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/16-01/16, 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-43) od 25. travnja 2016. godine točka 1. mijenja se  i 
glasi: 

“Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije 
za 2016. godinu u razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i 
upravljanje projektima na poziciji 90 03 09 03 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 
financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom iznosu 
od 25.000,00 kn TD REA Kvarner d.o.o. za ishođenje dokumentacije u svrhu gradnje 
podne fotonaponske elektrane snage 1 MW na otoku Unije.” 
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi Dodatak 
1. Ugovoru o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije u svrhu gradnje podne 
fotonaponske elektrane na otoku Unije.   

 
Točka 7. 

Informacija s prijedlogom poboljšanja prometnih rješenja na prometnicama na 
području Primorsko-goranske županije (državne, županijske i nerazvrstane ceste) 

izgradnjom kružnih raskrižja i nedostajućih prometnih traka 
 

 Župan je donio 



 
Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se Informacija s prijedlogom poboljšanja prometnih rješenja na 
prometnicama na području Primorsko-goranske županije (državne, županijske i 
nerazvrstane ceste) izgradnjom kružnih tokova i nedostajućih prometnih traka 

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da do 31. 

prosinca 2016. godine provede odgovarajuću promidžbeno-edukacijske kampanju u 
cilju upoznavanja vozača s pravilima ponašanja u kružnim raskrižjima.  
 
 3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da prijedlog 
nedostajućih kružnih raskrižja dostavi „Hrvatskim cestama“ kako bi  iste uvrstili u svoje 
planove gradnje. 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije 

 za 2016. godinu 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije za 
2016. godinu.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 

Točka 9. 
Prijedlog upute o utvrđivanju procedure obračuna i naplate prihoda  

Primorsko-goranske županije 
 

 Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Uputa o provođenju procedure obračuna i naplate prihoda  Primorsko-

goranske županije  
(Uputa je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 10. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica 
 

 Župan je donio 
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 Balustrada 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 11. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica 
 

 Župan je donio 
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 Balustrada 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 bit će 
objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“. 

 
 

Točka 12. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica 
 

 Župan je donio 
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 Balustrada 3, 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 13. 

Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na  

Dunatu, Grad Krk 
 

 Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 

za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad 
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 bit će 
objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“. 

 
 

Točka 14. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća, 

Općina Omišalj 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom 
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća, 
Općina Omišalj, 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 15. 

Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali 

Kaldonta, otok Cres, Grad mali Lošinj 
 

 Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 

za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, 
otok Cres, Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 
2. Sastavni dio Odluke iz točke 1. ovog Zaključka čini Dokumentacija za 

nadmetanje koja će se po stupanju predmetne Odluke činiti sastavni dio Obavijesti o 
namjeri davanja koncesije i biti će objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske“. 
 

Točka 16. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića 
do uvale Sv. Marko, Grad Mali Lošinj 

 
 Župan je donio 

Z a k l j u č a k 
 



1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića do 
uvale Sv. Marko, Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 

 
2. Sastavni dio Odluke iz točke 1. ovog Zaključka čini Dokumentacija za 

nadmetanje koja će se po stupanju predmetne Odluke činiti sastavni dio Obavijesti o 
namjeri davanja koncesije i biti će objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske“.  

Točka 17. 
Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 

operativni tim za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma IPS 
typographus (l.) osmerozubi smrekin pisar 

 
 Župan je donio 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
Operativni tim za sprečavanje i suzbijanje štetnog organizma ips typographus (l.) 
osmerozubni smrekin pisar. 

 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u  15,40 sati. 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/38 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 17. listopada 2016.     






















































