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ČLANOVIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

- svima – 
 
 

Na temelju članka 41. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 
broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 120. Poslovnika Županijske 
skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – 
pročišćeni tekst), s a z i v a m  

 

28. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
Primorsko-goranske županije 

za četvrtak, 9. lipnja  2016. godine s početkom u 10,00 sati. 
Sjednica će se održati u Konferencijskoj sali „Transadria“ u Rijeci, Riva 

Boduli 1.  
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. 
godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

2. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok 
Unije, Grad Mali Lošinj 

3. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže Veli Mel u Kamporu, Grad Rab 

4. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra 
trgovačkom društvu „Ponikve-voda“ d.o.o. za izgradnju i korištenje CS 6 sa 
sigurnosnim preljevom u uvali Vodotoč, Općina Omišalj 

5. Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje na 
području Grada Rijeke, podsustav Kantrida-Zamet, vod K1, K1.1 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali 
Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj 

7. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina 
Omišalj  

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja 
u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području 
Primorsko-goranske županije 

9. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2015. godinu 
10. Izvješće o provedbi programa javno zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih 

čimbenika okoliša u 2015. godini 



11. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske 
rivijere 

12. Prijedlog odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području 
Primorsko-goranske županije 

13. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje 
u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 „Rab“ i VIII/129 „Dubračina“ 

14. Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
15. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih 

Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
16. Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
17. Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije za 2014. i 

2015. godinu 
18. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za 2015. 

godinu 
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb 

Primorsko-goranske županije 
20. a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera  

     zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije 
 b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju  
     Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije 

21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog 
suda u Rijeci 

22. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Škole za 
primijenjenu umjetnost u Rijeci 

23. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne 
škole Brod Moravice 

24. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 
škole Ivana Rabljanina Rab 

25. Prijedlog odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 
Malinska-Dubašnica 

 
 
 
 

NAPOMENA: Cjeloviti materijali (s prilozima) uz točke 2. – 8. nalaze se na mrežnim  
                      stranicama Primorsko-goranske županije.  
                      Materijal uz točke 21., 23., 24. i 25. dostavit će se naknadno. 
 
 
 
 

Predsjednik 
 
  Erik Fabijanić 

 
Dostaviti: 

1. Županu Zlatku Komadini  
2. zamjenicima Župana 
3. pročelnicima upravnih tijela 
4. članovima Odbora za statutarno-pravna pitanja 

5. predsjednicima radnih tijela 
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 Sukladno članku 120. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske 
županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) 
obavještavamo Vas da će se 28. sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske 
županije održati dana  9. lipnja 2016. godine.  
 
 U prilogu dostavljamo dnevni red sjednice, a materijal za pojedine točke dnevnog 
reda mogu se naći na web. stranici Primorsko-goranske županije – www.pgz.hr. 
 
 
 S poštovanjem, 
  

 

     

                   

                

          Predsjednik 
 
 

                                                                      Erik Fabijanić 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Jedinicama lokalne samouprave s područja 
    Primorsko-goranske županije 
2. Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Rijeka 
3. Obrtničkoj komori Rijeka 
4. Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije 
5. Političkim strankama zastupljenim u  
    Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije 
6. Zastupnicima Hrvatskog sabora s područja 
    Primorsko-goranske županije 
7.Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina 
    s područja Primorsko-goranske županije 
8. Medijima 
 
 

http://www.pgz.hr/

