
Z A P I S N I K 
12. sjednice ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Primorsko-goranske županije održane 

30. listopada  2014. godine 
 
 

Sjednicu je u 10,10 sati otvorio Erik Fabijanić, predsjednik Županijske 
skupštine Primorsko-goranske županije i utvrdio da je sjednici nazočan  41 član 
Skupštine. 

 
 Nakon naknadnih dolazaka sjednici je bilo nazočno 44 članova Skupštine. 
 

Sjednici su nazočni: Mario Alempijević, Aljoša Babić, Dinko Beaković, David 
Bregovac, Sonja Brozović-Cuculić, Milivoj Brozina, Damir Brusić, Majda Burić, Franjo 
Butorac, Darko Crnković, Dina Domijan, Đuro Dragosavac, Erik Fabijanić, Gordana 
Gerić Paulić, Gabrijela Gorjanac Kapša, Branko Grašo, Ivan Jakšić, Zdenko Kirša, 
Ela Korica, Dušan Kotur, Jelena Krpan, Hrvoje Maračić, Robert Maršanić, Marko 
Mataja Mafrici, Adam Mešanović, Željko Plazonić, Andrej Poropat, Loris Rak, Josip 
Rupčić, Bojan Simonič, Tatjana Smeraldo, Srđan Srdoč, Ines Strenja-Linić,  Đanino 
Sučić, Miodrag Šarac, Lea Šarunić, Sanja Tamarut, Zdravko Tomac, Jagoda Ugrin, 
Petar Valovičić, Darijo Vasilić, Sanjin Vrkić, Tomislava Zečević Pedić i Ivo Zrilić. 
  
 

ERIK FABIJANIĆ navodi da je dana 15. listopada 2014. godine proslijeđen 
„Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. 
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu“, a 17. listopada 2014. godine proslijeđen 
je prijedlog dnevnog reda s pripadajućim materijalima, dok je 22. listopada 2014. 
godine proslijeđen prijedlog za dopunu dnevnog reda točkama: 

 

1. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj 

2. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i 
gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk 

3. Razmatranje ponude Jakomine Sutora za ostvarivanje prava prvokupa 
nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
 

Navodi sa su navedene točke sukladno članku 127. Poslovnika Županijske 
skupštine postale sastavnim dijelom dnevnog reda. 

 
 Također, predsjednik navodi da je dana 17. listopada 2014. godine dostavljen i 
zapisnik sa 11. sjednice od 18. rujna 2014. godine.  
 Budući da na zapisnik nije bilo primjedbi, predsjednik Skupštine je utvrdio da 
je zapisnik usvojen. 
 
           Predsjednik navodi da su danas na klupe dostavljeni  zaključci radnih tijela, 
amandman Župana na Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske 
županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016 godinu, odgovori na pitanja i 
prethodno mišljenje Grada Malog Lošinja vezano uz namjeru davanja koncesije za 
gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat. 
            
         Nakon iznijetog, predsjednik je stavio na glasovanje prijedlog dnevnog reda te 
je Županijska skpuština jednoglasno (35 „ZA“) usvojila dnevni red kako slijedi 



D N E V N I    R E D 
 

1. a) Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i početku  
          obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine Primorsko- 
          goranske županije 

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana  
         Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana  
         Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 
 

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 
2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 

3. a) Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko- 
    goranske županije za 2013. godinu 
b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu  
    Primorsko-goranske županije za 2013. godinu 
c) Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-

planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije 
 

4. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis u Selcu, 
Grad Crikvenica 
 

5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase 
ispred restorana „More&more“, Grad Rab 

 

6. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu  
 

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika 
na području Primorsko-goranske županije 

 

8. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj 

 

9. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i 
gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk 

 

10. Razmatranje ponude Jakomine Sutora za ostvarivanje prava prvokupa 
nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

 
 
 
 
  



Točka 1. 
a) Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i 

početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupštine 
Primorsko-goranske županije 

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana  
Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana  

          Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 
 

          ERIK FABIJANIĆ navodi da je predlagatelj Mandatni odbor, a da je           
Prijedlog razmotrio Odbor za statutarno-pravna pitanja (bez primjedbi). 
 

          Uvodno izlaganje podnijela je ELA KORICA, predsjednica Mandatnog odbora 
 

          U raspravi su sudjelovali Željko Plazonić i Erik Fabijanić. 
          Nakon rasprave, Županijska skupština je jednoglasno (40 „ZA“) donijela 
sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Prihvaća se Izvješće o početku mirovanja mandata člana Županijske 
skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine 
Primorsko-goranske županije.  
 2. Donosi se Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana 
Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske 
skupštine Primorsko-goranske županije, 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
        Člankom 6. i 7. Poslovnika Županijske skupštine propisana je procedura nakon 
što se članici Skupštine potvrdi mandat. 
         Članica Skupštine kojoj je potvrđen mandat (Jagoda Ugrin) dala je prisegu i istu 
potpisala u tekstu koji je određen Poslovnikom.  

 
 

Točka 2. 
Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. 

godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
 

           ERIK FABIJANIĆ navodi da je Prijedlog razmotrio Odbor za gospodarski 
razvoj i infrastrukturu (podržavaju), Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu 
(podržavaju), Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo (podržavaju), Odbor za 
ljudska prava i nacionalne manjine (podržavaju), Odbor za sport i tehničku kulturu 
(podržavaju), Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju (podržavaju), Odbor za 
statutarno-pravna pitanja (bez primjedbi), Odbor za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša (podržavaju), Odbor za kulturu (podržavaju), Odbor za socijalnu skrb 
(podržavaju), Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo (podržavaju), Odbor za znanost 
i tehnologije (podržavaju), Odbor za pomorsko dobro i morske luke (podržavaju), 
Odbor za proračun i financije (podržavaju), Odbor za turizam (podržavaju), Odbor za 
zdravstvo (podržavaju). 
          Nadalje, navodi da je dana 27. listopada 2104. godine Župan podnio 
amandman koji je postao sastavnim dijelom Prijedloga II. izmjena i dopuna 
Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.  
 

           Uvodno izlaganje podnio je  KREŠIMIR PARAT, pročelnik Upravnog odjela 
za proračun, financije i nabavu.  



  U raspravi su sudjelovali Dina Domijan, Josip Rupčić, Marko Mataja 
Mafrici, Željko Plazonić, Majda Burić, Dinko Beaković, Robert Maršanić, Jelena 
Krpan, Ivan Jakšić, Branko Grašo, Franjo Butorac, Goran Petrc, Đulija Malatestinić, 
Nada Milošević, Berislav Tulić, Branka Ivandić, Valerij Jurešić, Krešimir Parat, Župan 
Zlatko Komadina i Erik Fabijanić.  
 

 Nakon rasprave, Županijska skupština je većinom glasova (23 „ZA“, 13 
„PROTIV“ i 5 „SUZDRŽANIH“) donijela sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
            

Donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 
2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.  

(Izmjene i dopune Proračuna su sastavni dio ovog Zaključka) 
 

 
Točka 3. 

a) Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko- 
goranske županije za 2013. godinu 

b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku 
poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu 

c) Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-
planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije 

 

 ERIK FABIJANIĆ navodi da je Prijedlog razmotrio Odbor za gospodarski 
razvoj i infrastrukturu (podržavaju), Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu 
(podržavaju), Odbor za statutarno-pravna pitanja (bez primjedbi), te da je Odbor za 
izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja dao pozitivno mišljenje na Prijedlog 
odluke pod c). 

 

 Uvodno izlaganje podnio je DALIBOR ŠOŠTARIĆ, ravnatelj Centra za 
brdsko-planinsku poljoprivredu. 
 

 U raspravi su sudjelovali David Bregovac, Srđan Srdoč, Branko Grašo, 
Dalibor Šoštarić, Berislav Tulić i Erik Fabijanić.  
 

 Nakon rasprave, Županijska skupština je donijela sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu 
Primorsko-goranske županije za 2013. godinu. 
 2. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku 
poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu. 
 3. Donosi se Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-
planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 Zaključak pod 1. donijet je većinom glasova (35 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“), pod 
2. većinom glasova (33 „ZA“, 5 „SUZDRŽANIH“), pod 3. jednoglasno (38 „ZA“). 

  
 
 
 
 



Točka 4. 
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis u 

Selcu, Grad Crikvenica 
 

           ERIK FABIJANIĆ navodi da je Prijedlog razmotrio Odbor za gospodarski 
razvoj i infrastrukturu (podržavaju), Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu 
(podržavaju), Odbor za statutarno-pravna pitanja (bez primjedbi), Odbor za pomorsko 
dobro i morske luke (podržavaju), Odbor za proračun i financije (podržavaju). 
 

 U raspravi su sudjelovali Ivo Zrilić, Loris Rak, Nada Milošević i Erik 
Fabijanić. 
 Nakon rasprave, Županijska skupština je jednoglasno (37 „ZA“) donijela 
sljedeći  

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce,  Grad 
Crikvenica. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)  
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 u „Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske“.  

 
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase 

ispred restorana „More&more“, Grad Rab 
 

           ERIK FABIJANIĆ navodi da je predlagatelj Stručno povjerenstvo za koncesije 
Primorsko-goranske županije, te da je Prijedlog razmotrio Odbor za gospodarski 
razvoj i infrastrukturu (podržavaju), Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu 
(podržavaju), Odbor za statutarno-pravna pitanja (bez primjedbi), Odbor za pomorsko 
dobro i morske luke (podržavaju), Odbor za proračun i financije (podržavaju), a 
Župan je dao pozitivno mišljenje.  
 

 Uvodno izlaganje podnio je LORIS RAK, zamjenik predsjednika Stručnog 
povjerenstva za koncesije. 
 

 U raspravi su sudjelovali Dinko Beaković, Loris Rak i Erik Fabijanić. 
 

 Nakon rasprave, Županijska skupština je većinom glasova (36 „ZA“ i 1 
„SUZDRŽAN“) donijela sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
  

      1. Donosi se Odluka o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred 
restorana „More&More“, Grad Rab. 
          (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
         2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-
goranske županije da po izvršnosti Odluke iz točke 1. ovog Zaključka izradi i dostavi 
Dodatak ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i 



terase ispred restorana „More&More“ Eduardu Miščeviću, Iblerov trg 9, Zagreb, OIB: 
36740284586, stečajnom upravitelju imovine dužnika pojedinca Anke Rubelj, vl. 
RUBELJ GRILL UGOSTITELJSTVO t.p. u stečaju, Zagreb, Dolac 2, na potpisivanje. 

  

 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih 

Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 

           ERIK FABIJANIĆ navodi da je Prijedlog razmotrio Odbor za lokalnu i 
regionalnu samoupravu (podržavaju), Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo 
(podržavaju), Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine (podržavaju), Odbor za 
statutarno-pravna pitanja (bez primjedbi), Odbor za socijalnu skrb (podržavaju). 

 

 Uvodno izlaganje podnio je  KRISTIAN ČARAPIĆ, predsjednik Savjeta 
mladih.  
 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednogalsno (37 „ZA“) donijela sljedeći  
 

 
Z a k l j u č a k  

 

 Donosi se Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 

mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije 
 

          ERIK FABIJANIĆ navodi da je Prijedlog razmotrio Odbor za ljudska prava i 
nacionalne manjine (podržavaju), Odbor za statutarno-pravna pitanja (bez primjedbi), 
Odbor za zdravstvo (podržavaju), te da je Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu 
povelja i priznanja dao pozitivno mišljenje.  

 

 U raspravi su sudjelovali Ines Strenja Linić, Đulija Malatestinić i Erik 
Fabijanić. 
 

 Nakona rasprave, Županijska skupština je jednoglasno (36 „ZA“) donijela 
sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 
mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije. 

 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj 
 

           ERIK FABIJANIĆ navodi da je Prijedlog razmotrio Odbor za statutarno-
pravna pitanja (bez primjedbi), Odbor za pomorsko dobro i morske luke (podržavaju) 



 

 Uvodno izlaganje podnijela je NADA MILOŠEVIĆ, pročelnica Upravnog 
odjela za pomorsko dobro, promet i veze.  
 

 U raspravi su sudjelovali Đanino Sučić, Nada Milošević i Erik Fabijanić.  
 

 Nakon rasprave, Županijska skupština je jednoglasno (36 „ZA“) donijela 
sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
  

           1.Donosi se Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaža u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj.      
 (Odluka je sastavni dio Zaključka). 

 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 u „Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske“.  

 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i 

gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk 
 

           ERIK FABIJANIĆ navodi da je predlagatelj Stručno povjerenstvo za koncesije 
Primorsko-goranske županije, da je Prijedlog razmotrio Odbor za statutarno-pravna 
pitanja (bez primjedbi), Odbor za pomorsko dobro i morske luke (podržavaju) te da je 
Župan dao pozitivno mišljenje.  
 

 Županijska skupština je bez rapsrave, jednoglasno (36 „ZA“) donijelo sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i 
gospodarsko korištenje ribogojilišta, otok Plavnik, Grad Krk. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da po 
izvršnosti Odluke iz točke 1. ovog Zaključka sačini Ugovor o koncesiji, ta da ga u 
roku od 15 dana od dana izvršnosti ponudi Najpovoljnijem ponuditelju na 
potpisivanje. 
 
 

Točka 10. 
Razmatranje ponude Jakomine Sutora za ostvarivanje prava prvokupa 
nekretnina zaštićenih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

 

          ERIK FABIJANIĆ navodi da je materijal razmotrio Odbor za statutarno-pravna 
pitanja (bez primjedbi), Odbor za kulturu (podržavaju). 
 

         Županijska skuština je bez rasprave, jednoglasno (36 „ZA“) donijela sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Ne prihvaća se ponuda Jakomine Sutora radi korištenja prava prvokupa 
nekretnina oznaka k.č. 913 ZGR i k.č. 9309/1, zk.ul. 3842, k.o. Susak, opisanih kao 
zgrada, bez označene zemljišno knjižne površine, katastarske površine 20 m2, te 
kuća zemljišno knjižne površine 94 m2, oranica zemljišno knjižne površine 645 m2 i 



dvorište zemljišno knjižne površine 500 m2 na otoku Susku po kupoprodajnoj cijeni u 
iznosu od 180.000,00 EUR (sto osamdeset tisuća eura). 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Županijske skupštine, u roku od 8 dana od dana njegova donošenja, 
dostavi podnositelju ponude za prvokup i ostalim pravnim  osobama, sukladno 
odredbama članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 

 


