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

održanog dana 13. travnja 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Branka Ivandić, doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, 
Valerij Jurešić, Melita Raukar, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. a) Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i 

provedbi EU projekata 
b) Izvješće o ocijenjenim projektnim prijedlozima temeljem Upute o prikupljanju i 
ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji 
 

2. a) Informacija o provedbi strateškog projekta „Alterenergy-održivost energije za 
male jadranske zajednice“ 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske 
županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu „Alterenergy-
održivost energije za male jadranske zajednice“ 

 

3. Prijedlog odluke o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma radi dodjele 
kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti „Sufinanciranje 
kapitalnih projekata razvoja turizma“ u 2015. godini 
 

4. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2015./2016. godinu 
 

5. Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-
goranske županije u 2014. Godini 

 

6. a) Izvješće o provedenim aktivnostima i financijska izvješća HGSS-stanica Rijeka i 
Delnice za 2014. godinu 

b) Programske aktivnosti HGSS-stanica Rijeka i Delnice u 2015. godini 
c) Prijedlog rasporeda sredstava za redovnu djelatnost HGSS -stanica Rijeka i 

Delnice u 2015. Godini 
 

7. Prijedlog raspodjele sredstava temeljem javnog  poziva  gradovima i općinama za 
podnošenje zahtjeva na Program razvoja malih poslovnih zona na području 
Primorsko-goranske županije u 2015. 
 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 
zdravstvene službe  
 Andreja Dužević Srejić, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine 

 

9. Prijedlog za supokroviteljstvo manifestacije “Homo si teć 2015” 
 
 
 
 



Točka 1. 
a) Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na 

pripremi i provedbi EU projekata 
b) Izvješće o ocijenjenim projektnim prijedlozima temeljem Upute o prikupljanju i 

ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji 
 

. 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

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

 
2. Prihvaća se Izvješće o ocijenjenim projektnim prijedlozima temeljem Upute o 

prikupljanju i ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji.  
 
 

Točka 2. 
a) Informacija o provedbi strateškog projekta „Alterenergy-održivost energije za 
male jadranske zajednice“ 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-
goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu 
„Alterenergy-održivost energije za male jadranske zajednice“ 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Prihvaća se Informacija o provedbi strateškog projekta „Alterenergy - održivost 
energije za male jadranske zajednice“ 
 

2. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-
goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu 
„Alterenergy-održivost energije za male jadranske zajednice“. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma radi dodjele 

kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti „Sufinanciranje 
kapitalnih projekata razvoja turizma“ u 2015. godini 

 
 Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donosi se Odluka o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma radi dodjele 
kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti „Sufinanciranje kapitalnih 
projekata razvoja turizma“ u 2015. godini. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 



2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-
goranske županije da rezultate predmetnih javnih poziva objavi na web-stranici Županije 
u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke iz točke 1. ovog Zaključka. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-
goranske županije da zaključi ugovore o namjenskom korištenju raspoređenih 
sredstava s korisnicima navedenim u Odluci iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 4.  
Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku  

2015./2016. godinu 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 
2015./2016. godinu. 
 

2. Utvrđuje se da je ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio kalendar rada 
kojim bi školska 2015./2016. godina trebala početi 07. rujna 2015. godine, a završiti 10. 
lipnja 2016., a zimski praznici trajati od 24. prosinca 2015. do 08. siječnja 2016. godine. 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da u roku od 5 dana od 
donošenja ovog Zaključka obavijesti sve ustanove odgoja i obrazovanja kojima je 
osnivač Županija o Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i 
trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.  
 
 

Točka 5. 
Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-

goranske županije u 2014. godini 
 

. 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
  

Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na 
cestama Primorsko-goranske županije u 2014. godini. 
 

 
Točka 6. 

a) Izvješće o provedenim aktivnostima i financijska izvješća HGSS-stanica 
Rijeka i Delnice za 2014. godinu 

b) Programske aktivnosti HGSS-stanica Rijeka i Delnice u 2015. godini 
c) Prijedlog rasporeda sredstava za redovnu djelatnost HGSS -stanica Rijeka i 

Delnice u 2015. godini 
 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaćaju se izvješća o provedenim aktivnostima i financijska izvješća HGSS 
– Stanica Rijeka i HGSS – Stanica Delnice za 2014. godinu. 



 
2. Prihvaćaju se programi aktivnosti i troškovnici HGSS - Stanica Rijeka i HGSS -

Stanica Delnice za 2015. godinu. 
 

3. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu, Razdjel 1 – Ured Županije u okviru programa „Sustav zaštite i 
spašavanja“, na poziciji 12020301, „Tekuće donacije udrugama od značaja za sustav 
zaštite i spašavanja“, na slijedeći način: 
 

a) Za HGSS - Stanica Rijeka iznos od 120.000,00 kuna u tri rate slijedećom 
dinamikom: 

- do 30. travnja 2015. godine iznos od 50.000,00 kuna, 
- do 30. lipnja 2015. godine iznos od 40.000,00 kuna, 
- do 30. rujna 2015. godine iznos od 30.000,00 kuna. 

 
b) Za HGSS – Stanica Delnice iznos od 55.000,00 kuna u dvije rate slijedećom 

dinamikom: 
         - do 30. travnja 2015. godine iznos od 30.000,00 kuna, 
         - do 31. srpnja 2015. godine iznos od 25.000,00 kuna. 
 

4. Zadužuje se Ured Županije da u roku 8 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka  sklopi s HGSS - Stanicom Rijeka i HGSS – Stanicom Delnice pisane ugovore 
o financiranju redovne djelatnosti.  

 
Točka 7. 

Prijedlog raspodjele sredstava temeljem javnog  poziva  gradovima i općinama za 
podnošenje zahtjeva na Program razvoja malih poslovnih zona na području 

Primorsko-goranske županije u 2015. 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o poništenju Javnog poziva gradovima i općinama za 
podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-
goranske županije u 2015. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u roku 

od 15 dana od donošenja Odluke iz točke 1. ovog Zaključka istu objavi na službenoj 
Internet stranici Primorsko-goranske županije.  
 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 

zdravstvene službe 

 Andreja Dužević Srejić, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne 
medicine 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 



Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 
zdravstvene službe – Andreja Dužević Srejić, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost 
dentalne medicine.  

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 
 

Točka 9. 
Prijedlog za supokroviteljstvo manifestacije “Homo si teć 2015” 

 
 Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1.  Prihvaća se prijedlog Riječkog sportskog saveza, sa sjedištem u Rijeci, 
Verdieva 11, za supokroviteljstvo manifestacije "Homo si teć 2015", koja će se održati u 
Rijeci 18. i 19.  travnja 2015. godine. 

 
2.  Za manifestaciju iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 20.000,00 

kuna koji tereti poziciju 11020302. - Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće 
donacije u novcu, a doznačit će se na žiro račun Riječkog sportskog saveza broj 
2488001 – 1100116312 nakon zaključenja Ugovora o supokroviteljstvu. 

 
3. Zadužuje se Ured Županije da najkasnije u roku od petnaest dana od 

donošenja ovog Zaključka zaključi ugovor s krajnjim korisnikom iz točke 2. ovog 
Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 

 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,55 sati. 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/14 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 13. travnja  2015.     










