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

održanog dana 20. travnja 2015. godine 
 
 
 Kolegij Župana u 14,10 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana 
Marina Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar 
Mamula, 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,  Tamara Carević 
Baraba iz Ureda unutarnje revizije, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
 

Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti i analiza  
    učinkovitosti dodijeljenih potpora Primorsko-goranske županije za 2014. godinu 
2. a) Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Osnovne škole Omišalj 
    b) Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne škole  
        Omišalj 
3. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko- 
    goranske županije na kojima će  se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u  
     2015. godini  
4. Nacrt prijedloga Mišljenja radi utvrđivanje interesa Republike Hrvatske za izgradnju  
    platoa oznake A5 u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo 
5. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu Nacrta prijedloga Odluke o  
    zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području  
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske  
    županije za nabavu medicinske opreme  
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za  
    nabavu  medicinske opreme  
8. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije  
    (stan broj 1. u zgradi ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju) Općini Mrkopalj 
9. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske  
      županije (stanovi 1 i 2 u zgradi ambulante u Skradu) Općini Skrad 
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i  
      sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne  
      zdravstvene službe • Željka Matešić, Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine 
 
 
 
 
 
 
 



Točka 1. 
Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti 

i analiza učinkovitosti dodijeljenih potpora Primorsko-goranske županije za 
2014. godinu 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male 
vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i analiza učinkovitosti 
dodijeljenih potpora Primorsko-goranske županije za 2014. godinu. 

(Izvješće i analiza su sastavni dijelovi ovog Zaključka). 
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da Izvješće iz 

točke 1. ovog Zaključka dostavi Ministarstvu financija u Zakonom propisanom roku.   
 

 
Točka 2. 

a) Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Osnovne škole Omišalj 
b) Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne  
    škole Omišalj 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Omišalj te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne 
škole Omišalj te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

 
Točka 3. 

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko- 
goranske županije na kojima će  se provoditi praćenje kakvoće mora za 

kupanje u 2015. godini 
 

  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na području 
Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za 
kupanje u 2015. godini te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje.  

 
 

Točka 4. 
Nacrt prijedloga Mišljenja radi utvrđivanje interesa Republike Hrvatske za 

izgradnju platoa oznake A5 u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo 
 
 

 

 Župan je donio sljedeći 



Z a k l j u č a k 
 

1. Predlaže se Županijskoj skupštini davanje pozitivnog mišljenja na prijedlog 
Industrijske zone d.o.o. Bakar kao korisnika izvlaštenja, da je  izgradnju platoa 5A u 
Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo na dijelovima nekretnina označenih kao k.č. br. 
1193/1, 7439, 1043/3, 1037/3, 1037/4, 1037/1, 1045/2, 1044/2, 1049/1, 1048/3, 
1048/2, 1048/1, 1055/3, 1057/1, 1059/1, 1060/2, 1061/1, 1193/17, 1193/19, 1075/2, 
1574/141, 1574/40, 1074/5, 1044/1, 1074/4, 7440, 1052, 1051, 1050/1, 1049/2, 
1048/4, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1057/2, 1059/2, 1060/3, 2336/2, 1050/2, 
1055/4, sve k.o Kukuljanovo, u interesu Republike Hrvatske, budući je predmetna 
izgradnja u skladu s pravomoćnom lokacijskom dozvolom. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Županijske skupštine dostavi podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od 
dana njegova donošenja. 
 

 
Točka 5. 

Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za pripremu Nacrta prijedloga 
Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području 

 

.  
 Župan je donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za pripremu Nacrta prijedloga 
Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području.   

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 
 
 

Točka 6.  
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske 

županije za nabavu medicinske opreme 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske 
županije za nabavu medicinske opreme. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za 

nabavu  medicinske opreme 
 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Thalassotherapii Crikvenica za 
nabavu medicinske opreme. 



 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

 
Točka 8. 

Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske 
županije (stan broj 1. u zgradi ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju) Općini 

Mrkopalj 
 

.  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske 
županije (stan 1 u zgradi ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju) Općini Mrkopalj.  

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u 

roku od 15 dana od dana donošenja Odluke pripremi Ugovor o darovanju nekretnine 
iz točke 1. ovog Zaključka i isti dostavi na potpis ugovornim stranama. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske 

županije (stanovi 1 i 2 u zgradi ambulante u Skradu) Općini Skrad 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donosi se Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske 
županije (stanovi 1 i 2 u zgradi ambulante u Skradu) Općini Skrad.  

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u 

roku od 15 dana od dana donošenja Odluke pripremi Ugovor o darovanju nekretnina 
iz točke 1. ovog Zaključka i isti dostavi na potpis ugovornim stranama. 
 
 

Točka 10. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije 
 

.  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

 
Točka 11. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 
zdravstvene službe • Željka Matešić, 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 – Željka Matešić, Grad Rijeka, djelatnost dentalne 
medicine.  

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

 
 

Sjednica je zaključena u  14,35 sati. 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/15 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 20. travnja  2015.     




























































































































































