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

održanog dana 1. lipnja 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,10 sati otvorio zamjenik Župana Marko Boras Mandić.  
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenik Župana Marko Boras Mandić, Goran 
Petrc, Krešimir Parat, Nada Milošević, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar 
Jurković, Branka Ivandić, Melita Raukar, doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica 
Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić i Davor Mihelčić. 

 
Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. Izvješće o financijskom poslovanju osnovnih škola kojih je osnivač Primorsko- 
    goranska županija u 2014. godini 
2. Izvješće o financijskom poslovanju srednjih škola kojih je osnivač Primorsko- 
    goranska županija u 2014. godini 
3. Izvješće o financijskom poslovanju učeničkih domova kojih je osnivač Primorsko- 
    goranska županija u 2014. godini 
4. a) Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske  
        županije za 2014. godinu 
    b) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih  
        uprava Primorsko-goranske županije za 2014. godinu 
5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju novog javnog poziva gradovima i općinama za  
        podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području  
        Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
   b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir programa razvoja malih  
       poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
 6. Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga  
     županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika 
 7. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći  
     u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta 
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Centru za brdsko-planinsku  
     poljoprivredu Primorsko-goranske županije za davanje u zakup poslovnih  
     prostora unutar kompleksa Stara Sušica 
9. Informacija o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016.  
     godinu na području Primorsko-goranske županije 
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 
      a) Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka 
      b) Osnovne škole Čavle, Čavle 
11. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
          dobra na dijelu k.o. Bakar, pojas Dobrica-Montkemija 
     b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice  
         pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar, područje Montkemija 
     c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
         dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj i k.o. Mali Lošinj – Grad, uvala Privlaka – pojas  
        Kadin 
12. Informacija o inicijativi za uspostavu regije Alpe-Adria područjem slobodnim od  



      GMO-a 
13. Informacija o aktivnostima u svezi pristupanja Primorsko-goranske županije  
      "Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne  
       suradnje"   
 
 
 

Točka 1. 
Izvješće o financijskom poslovanju osnovnih škola kojih je osnivač  

Primorsko-goranska županija u 2014. godini 
 

  
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2014. 
godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija.  

2. Viškovi prihoda i primitaka raspoloživi u slijedećem razdoblju osnovnih škola 
kojima je Primorsko-goranska županija osnivač prenose se u 2015. godinu te će se 
utrošiti prema odlukama školskih odbora i utvrđenim namjenama. 

 
Točka 2. 

Izvješće o financijskom poslovanju srednjih škola kojih je osnivač 
 Primorsko-goranska županija u 2014. godini 

 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2014. 
Godinu kojima je Primorsko-goranska županija osnivač. 

2. Viškovi prihoda i primitaka srednjih škola raspoloživi u sljedećem razdoblju 
prenose se u 2015. godinu, te će se utrošiti prema odlukama školskih odbora i 
utvrđenim namjenama.  
 

Točka 3. 
Izvješće o financijskom poslovanju učeničkih domova kojih je osnivač 

Primorsko-goranska županija u 2014. godini 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2014. 
godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija.  

2. Viškovi prihoda i primitaka raspoloživi u slijedećem razdoblju učeničkih 
domova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač prenose se u 2015. godinu 
te će se utrošiti prema odlukama domskih odbora i utvrđenim namjenama. 

 
Točka 4. 

a) Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske 
županije za 2014. godinu 

b) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih 
uprava Primorsko-goranske županije za 2014. godinu 

 

 Donesen je sljedeći 



Z a k l j u č a k 
 

1. Usvajaju se Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2014. 
godinu i to kako slijedi: 
 ŽLU Bakar-Kraljevica; 
 ŽLU Cres; 
 ŽLU Crikvenica; 
 ŽLU Krk; 
 ŽLU Mali Lošinj; 
 ŽLU Novi Vinodolski; 
 ŽLU Opatija-Lovran- Mošćenička Draga; 
 ŽLU Rab. 

2. Usvajaju se Izvještaji o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih 
lučkih uprava za 2014. godinu i to kako slijedi: 
 ŽLU Bakar-Kraljevica; 
 ŽLU Cres; 
 ŽLU Crikvenica; 
 ŽLU Krk; 
 ŽLU Mali Lošinj; 
 ŽLU Novi Vinodolski; 
 ŽLU Opatija-Lovran- Mošćenička Draga; 
 ŽLU Rab. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro,promet i veze da ponovno istakne 
obvezu svim ŽLU da redovno primjenjuju i provode sve zakonske odredbe i 
druge propise koje reguliraju  i utječu na rad  županijskih lučkih uprava, i to 
posebice onih vezanih uz: 
* organizaciju i financijsko računovodstveno poslovanje; 
* upravljanje, gradnju i korištenje luka otvorenih za javni promet u nadležnosti 
lučke  
   uprave; 
* izradu planskih dokumenata  i izvještaja – financijskih planova i planova rada, te  
   izvještaja o radu i financijskih izvješća; 
 * kao i poslovanje u cijelosti, obavljanje svih djelatnosti i aktivnosti obuhvaćene  
    nadležnostima i djelokrugom svog rada;  
 

Točka 5. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju novog javnog poziva gradovima i 

općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih 
zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini 

b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir programa razvoja  
malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. 
godini 
 

.  
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

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

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 



             2. Donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir programa razvoja 
malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga 

županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika 
 

.  
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje 
usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da temeljem 

Odluke iz točke 1. ovog Zaključka pripremi ugovor o namjenskom korištenju 
raspoređenih sredstava najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

 
Točka 7. 

Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih 
pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta 

 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih 
pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da temeljem 

Odluke iz točke 1. ovog Zaključka pripremi ugovor o namjenskom korištenju 
raspoređenih sredstava najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

 
Točka 8. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Centru za brdsko-planinsku 
poljoprivredu Primorsko-goranske županije za davanje u zakup poslovnih 

prostora unutar kompleksa Stara Sušica 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 

  Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti Centru za brdsko-planinsku 
poljoprivredu Primorsko-goranske županije za provedbu javnog natječaja za davanje 
u zakup poslovnog prostora u Staroj Sušici. 
  (Odluka je sastavni dio ovog  Zaključka). 
 

Točka 9. 
Informacija o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016. 

godinu na području Primorsko-goranske županije 
 



.   
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku 
2015./2016. godinu na području Primorsko-goranske županije. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da do 10. lipnja 2015. 
godine objavi objedinjeni tekst natječaja za upis učenika u I. razred srednje 
škole u školskoj 2015./2016. godini za sve škole na području Primorsko-
goranske županije na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije. 

 
Točka 10. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 
a) Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka 

                           b) Osnovne škole Čavle, Čavle 
 

.   
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune 
Statuta: 

a) Elektroindustrijske i obrtničke škole, Rijeka 
b) Osnovne škole Čavle, Čavle 

 (Odluke su sastavni dio ovoga Zaključka.)  
 

Točka 11. 
a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  

pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar, pojas Dobrica-Montkemija 
 b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice  
     pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar, područje Montkemija 
c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice  

pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj i k.o. Mali Lošinj – Grad, uvala 
Privlaka – pojas Kadin 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 

1. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 5 i 6, 7 i 8, 11 i 12, 13 i 14  Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. 
BAKAR, POJAS DOBRICA-MONTKEMIJA, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj 
od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji. 

b) Prijedlog iz točke 1a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog dobra u 
Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 01. travnja 2015. godine. 

2. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 5 i 14 Prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na dijelu K.O. BAKAR, 
PODRUČJE MONTKEMIJA, a sukladno dokumentaciji pripremljenoj od strane 
Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 2a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 01. travnja 2015. godine. 



3. a) Utvrđuje se Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra između 
točaka 12 i 13 Prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu K.O. MALI LOŠINJ I 
MALI LOŠINJ-GRAD, UVALA PRIVLAKA - POJAS KADIN, a sukladno dokumentaciji 
pripremljenoj od strane Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-
goranskoj županiji.  

b) Prijedlog iz točke 3a ovog Zaključka čini sastavni dio priloga prijedloga 
izmjene granice pomorskog dobra utvrđenog od Povjerenstva za granice pomorskog 
dobra u Primorsko-goranskoj županiji na sastanku od dana 01. travnja 2015. godine. 

4. Zadužuje se Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-
goranskoj županiji da prijedloge za smanjenje pojasa pomorskog dobra iz točaka od 
1 do 3 ovog Zaključka u roku od 60 dana dostavi Povjerenstvu za granice 
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zajedno s pripadajućem prijedlogom 
granice pomorskog dobra. 

 
Točka 12. 

Informacija o inicijativi za uspostavu regije Alpe-Adria područjem slobodnim 
od GMO-a 

 

  
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

  1. Prihvaća se informacija o inicijativi za uspostavom regije Alpe-Adria 
područjem slobodnim od GMO-a.    
  2. Podržava se inicijativa za uspostavu regije Alpe-Adria područjem slobodnim 
od GMO-a.    
   3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da ovaj 
Zaključak dostavi Hrvatskoj zajednici županija. 

 
 

Točka 13. 
Informacija o aktivnostima u svezi pristupanja Primorsko-goranske županije 
"Srednjoeuropskom transportnom koridoru europske skupine teritorijalne 

suradnje" 
 

   
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Informacija o aktivnostima u svezi pristupanja Primorsko-goranske 
županije „Srednjoeuropskom transportnom koridoru Europske skupine teritorijalne 
suradnje“ (CETC-EGTC).  

                                              
 

Sjednica je zaključena u  15,10 sati. 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 



 
KLASA: 022-04/15-01/21 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 1. lipnja  2015.     
 






















































