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

održanog dana 21. rujna 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,25 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, Berislav Tulić, doc.dr.sc. 
Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević 
Baraba iz Ureda unutarnje revizije, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, 
Branka Dekanić iz Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Valerij Jurešić, Erik 
Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
  
 
 Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  

1. Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima europskog socijalnog fonda u  
    sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko- 
    goranskoj županiji“ za šk. god. 2015./16.  
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za  
    zaključivanje: 
    • Ugovora o izvođenju radova na izgradnji lučice Grabar, Grad Cres – III. faza 
    • Ugovora o koncesiji br. ZLUC-K-01/2015 za izgradnju i gospodarsko korištenje  
      dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luka  
      Martinšćica, Grad Cres 
3. Prijedlog sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u svezi rekonstrukcije  
    županijske ceste oznake Ž-5161, Mali Lošinj (D 100) - Veli Lošinj, duljine 3,4 km 
4. Prijedlog raspodjele sredstava tekuće donacije pilotskom klubu "Krila Kvarnera" 
5. Nacrt prijedloga mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića  
    Krnjevo  
6. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za  
    odgoj i obrazovanje 
7. Prijedlog izmjene zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za osnivanje  
    Informativno-edukacijskog punkta i realizaciju programa ureda za mlade PGŽ –  
    poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva 
8. Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog  
      natječaja za program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do  
      uspjeha 2014." mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti“ 
9. Prijedlog odluke o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za dodjelu  
      tekućih donacija iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2015. godini  
 
 
 
 
 
 



Točka 1. 
Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima europskog socijalnog 

fonda u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u 
Primorsko-goranskoj županiji“ za šk. god. 2015./16. 

 

 Župan je donio sljedeći 
Z a k l j u č a k  

 

1. Prihvaća se Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima Europskog 
socijalnog fonda u sklopu projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog 
obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ za školsku 2015./2016. godinu u iznosu 
od 2.353.630,27 kuna. 

2. Dio sredstava za financiranje projekta iz točke 1. ovoga Zaključka rasporedit 
će se u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu kako slijedi: 

a) ukupan iznos od 509.000,00 kuna na pozicijama 53020915, 53020916,  
    53020917 i 53020918 za osnovne škole, 
b) ukupan iznos od 206.000,00 kuna na pozicijama 53041304, 53041305,  
    53041306 i 53041307 za srednje škole. 
3. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da zatraži od škola 

navedenih u tabličnom prikazu koji je sastavni dio ovog Zaključka da mjesečno 
dostavljaju obračun plaća pomoćnika u nastavi temeljem kojeg će se svakoj školi 
doznačiti pripadajući iznos.  

 
Točka 2. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje: 

    • Ugovora o izvođenju radova na izgradnji lučice Grabar, Grad Cres – III. faza 
    • Ugovora o koncesiji br. ZLUC-K-01/2015 za izgradnju i gospodarsko  
       korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet  
       županijskog značaja, luka Martinšćica, Grad Cres 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje Ugovora izvođenje radova na izgradnji lučice Grabar, Grad 
Cres – III. faza, evidencijski broj: 1/EV-M. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 

Cres za zaključivanje Ugovora o koncesiji br. ŽLUC-K-01/2015 za izgradnju i 
gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet 
županijskog značaja, luka Martinšćica, Grad Cres. 

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

Županijske lučka uprave Cres zatraži dostavu jednog primjerka zaključenih ugovora 
iz točke 1. i 2. ovog Zaključka. 

4. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze  da ovaj 
Zaključak i odluke  iz točke 1. i 2.  ovog  Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi 
Cres. 

Točka 3. 
Prijedlog sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u svezi rekonstrukcije 
županijske ceste oznake Ž-5161, Mali Lošinj (D 100) - Veli Lošinj, duljine 3,4 km 



 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuje se Prijedlog Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u svezi 
rekonstrukcije županijske ceste oznake Ž-5161, Mali Lošinj (D 100) - Veli Lošinj, 
duljine 3,4 km u 2015. godini. 

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

Sporazuma iz točke 1. ovog Zaključka u roku od 8 dana dostavi sporazumnim 
stranama na potpis.  

 
Točka 4. 

Prijedlog raspodjele sredstava tekuće donacije pilotskom klubu  
"Krila Kvarnera" 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

 1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2013. godinu, Razdjel 7 – Upravni odjel za pomorsko dobro, 
promet i veze, na poziciji 70 04 04 04 / 3811 – „Tekuće donacije u novcu“ Pilotskom 
klubu "Krila Kvarnera u iznosu od 60.000,00 kuna namjenski za sanaciju pukotina na 
poletno-sletnoj stazi Zračnog pristaništa Grobnik. 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da najkasnije 
u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka s krajnjim korisnikom iz točke 
1. ovog Zaključka sklopi ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 

 
 

Točka 5. 
Nacrt prijedloga mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg 

vrtića Krnjevo 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

 1. Predlaže se Županijskoj skupštini davanje pozitivnog mišljenja na prijedlog 
Grada Rijeke kao korisnika izvlaštenja da je izgradnja građevine javne i društvene 
namjene – dječjeg vrtića Krnjevo na adresi Becićeva bb, na nekretninama označenim 
kao k.č. br. 112/2 ZGR, 1146/1, 1147, 1148/1, 1149/1, 1150/2, 1155/7, 1145/2, 
1145/1, 1150/1, 1151/2, 1151/4, 1152/1, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1155/2, 1154/2, sve 
k.o. Zamet, 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 6. 

Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel 
za odgoj i obrazovanje 

 

 Župan je donio sljedeći 
 



Z a k l j u č a k  
 

1. Primorsko-goranska županija će s iznosom od 13.000,00 kn Medicinskoj 
školi u Rijeci sufinancirati rad jednog pomoćnika u nastavi. 

2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga Zaključka isplatit će se s pozicije 
530413 Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da s korisnikom iz točke 
1. ovoga Zaključka u roku od 8 dana sklopi ugovor kojim će se utvrditi međusobna 
prava i obveze. 

 
Točka 7. 

Prijedlog izmjene zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za osnivanje 
Informativno-edukacijskog punkta i realizaciju programa ureda za mlade PGŽ – 

poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. U točki 1. Zaključka Župana Primorsko-goranske Županije KLASA:022-
04/15-01/23, URBROJ:2170/1-01-01/6-15-32 od 15. 6. 2015. godine podtočka 2. 
mijenja se i glasi:  

 „Klubu mladih Rijeka za dovršetak adaptacije poslovnog prostora na adresi 
E. Barčića 9a, Rijeka, namijenjenog edukacijama i druženju mladih, u 
iznosu od 20.000,00 kn“.       

2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi dodatak Ugovoru broj 85/10/2014 o 
namjenskom trošenju raspoređenih sredstava sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka 

javnog natječaja za program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta 
"Kreditom do uspjeha 2014." mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti“ 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

Donose se Izmjene Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka 
Javnog natječaja za Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta 
"Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti“. 

(Izmjene Poslovnika su sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za dodjelu 

tekućih donacija iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za 
dodjelu tekućih donacija iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu.   



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

Primorsko-goranske županije da rezultate predmetnog Javnog poziva objavi na WEB 
stranici Županije u roku od 15 (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.  
 
 
 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,50 sati. 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/33 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 21. rujna  2015.     


















