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

održanog dana 28. rujna 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, Goran Petrc, Krešimir 
Parat, Nada Milošević, Berislav Tulić, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. 
Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, mr.sc. Ermina Duraj, Erik Fabijanić i 
Davor Mihelčić. 

 
 Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  

1. a) Informacija o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina 
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju upravnog tijela Primorsko-goranske županije 
nadležnog za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova vrednovanja 
nekretnina 

2. a) Prijedlog odluke o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora 
br. P002/06/2015 
b) Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u 
Rijeci 

3. Prijedlog  
a) plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 
razdoblju 2016.-2018. 
b) plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 
2016. godini 

4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko 
rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini 

5. a) Informacija o provedbi strateškog projekta „Alterenergy-održivost energije za 
male jadranske zajednice“ 

b) Prijedlog sporazuma o  realizaciji pilot projekta obnovljivih izvora energije na 
objektu dječjeg vrtića Čavlić, Čavle, u sklopu strateškog projekta „Alterenergy“ iz 
programa IPA Jadranske prekogranične suradnje 

6. a) Izvješće o izvršenju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih 
škola u školskoj 2014./2015. godini 
b) Prijedlog financiranja programa produženog boravka za učenike putnike 
osnovnih škola u školskoj 2015./2016. godini 

7. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Malom Lošinju za potrebe provedbe projekta 
„Unije-samoodrživi otok“ 

8. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Opatiji za sufinanciranje izrade 
dokumentacije za vatrogasni dom u Opatiji 

9.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-
goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu HERA 

10. a) Informacija o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 
2015. godini  
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine županijske nagrade povodom Svjetskog 
dana učitelja u 2015. godini 

 
 

 



Točka 1. 
a) Informacija o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina 

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju upravnog tijela Primorsko-goranske županije 
nadležnog za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova vrednovanja 

nekretnina 
 

 .  
 Župan je donio sljedeći 
 

 
Z a k l j u č a k  

 
1. Prihvaća se Informacija o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne 

novine“ broj 78/15). 
 

2. Donosi se Odluka o utvrđivanju upravnog tijela Primorsko-goranske županije 
nadležnog za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova vrednovanja 
nekretnina. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel iz točke 2. ovog Zaključka da u roku od 15 dana od 
dana donošenja ovog Zaključka pripremi prijedlog Odluke o osnivanju Procjeniteljskog 
povjerenstva Primorsko–goranske županije. 
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u roku 
od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka, sukladno točki 2. izradi nacrt prijedloga 
Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-
goranske županije. 

 
Točka 2. 

a) Prijedlog odluke o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu poslovnog 
prostora br. P002/06/2015 

b) Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b 
u Rijeci 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuje se da je davanje u zakup poslovnog prostora na prvom katu poslovne  
zgrade na adresi Ciottina 17b u Rijeci Regionalnoj energetskoj agenciji Kvarner d.o.o. u 
interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka građana Primorsko-goranske 
županije.  

 

2. Donosi se Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu poslovnog 
prostora br. P002/06/2015.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 
17b u Rijeci. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u roku 
od 15 dana od dana donošenja Odluka iz točke 2. i 3. ovog Zaključka pripremi 



sporazum o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. P002/06/2015 te novi 
ugovor o zakupu poslovnog prostora za razdoblje od 05. listopada 2015. godine do 05. 
ožujka 2018. godine. 
 

Točka 3. 
Prijedlog 

a) plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite 
u razdoblju 2016.-2018. 

b) plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite 
u 2016. godini 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne 
zdravstvene zaštite u razdoblju 2016.-2018. godine. 
 (Plan je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
  

2. Donosi se Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne 
zdravstvene zaštite u 2016. godini.   

(Plan je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
  

3. Zadužuje se Ured Županije da planove iz točke 1. i 2. ovog Zaključka dostavi 
Ministarstvu financija do 30. rujna 2015. godine. 

 
Točka 4. 

Prijedlog izmjena i dopuna Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni 
sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini 

 
.  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donose se Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni 
sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini. 

(Izmjene i dopune Plana aktivnosti sastavni su dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 15 (petnaest) dana od donošenja ovog Zaključka pripremi 
Dodatak Ugovoru o financiranju aktivnosti u provedbi projekta Regionalni sportsko 
rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini s Goranskim sportskim centrom 
d.o.o. 

 
 

Točka 5. 
a) Informacija o provedbi strateškog projekta „Alterenergy-održivost energije za 

male jadranske zajednice“ 
b) Prijedlog sporazuma o  realizaciji pilot projekta obnovljivih izvora energije na 

objektu dječjeg vrtića Čavlić, Čavle, u sklopu strateškog projekta „Alterenergy“ iz 
programa IPA Jadranske prekogranične suradnje 

 
 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. Utvrđuje se prijedlog Sporazuma o realizaciji Pilot projekta obnovljivih izvora 
energije na objektu Dječjeg vrtića Čavlić, Čavle, u sklopu strateškog projekta 
„ALTERENERGY“ iz Programa IPA jadranske prekogranične suradnje. 

(Prijedlog Sporazuma je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da organizira potpisivanje Sporazuma iz točke 2. ovog Zaključka sa svim 
sporazumnim stranama. 
 

Točka 6. 
a) Izvješće o izvršenju programa produženog boravka za učenike putnike 

osnovnih škola u školskoj 2014./2015. godini 
b) Prijedlog financiranja programa produženog boravka za učenike putnike 

osnovnih škola u školskoj 2015./2016. godini 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa produženog boravka za učenike 
putnike osnovnih škola u školskoj 2014./2015. godini. 

 

2. Prihvaća se prijedlog financiranja Programa produženog boravka za učenike 
putnike osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine. Program će se 
provoditi u 14 osnovnih škola i to:   

 9 škola s područja Gorskog kotara: OŠ Petar Zrinski - Čabar (Matična škola, PŠ 
Gerovo), OŠ Ivana Gorana Kovačića - Delnice, OŠ Fran Krsto Frankopan - Brod 
na Kupi, OŠ Ivana Gorana Kovačića - Vrbovsko (PŠ Severin na Kupi, PŠ 
Moravice), OŠ Ivanke Trohar - Fužine, OŠ Skrad – Skrad, OŠ Dr.Branimira 
Markovića - Ravna Gora, OŠ Brod Moravice - Brod Moravice, OŠ Mrkopalj - 
Mrkopalj; 

 3 otočne škole: OŠ Fran Krsto Frankopan - Krk (Matična škola, PŠ Vrh, PŠ 
Vrbnik, PŠ Punat, PŠ Baška, PŠ Malinska), OŠ Omišalj – Omišalj (Matična 
škola, PŠ Dobrinj), OŠ Frane Petrića - Cres;  

 2 škole s drugih područja: OŠ Ivana Mažuranića - Novi Vinodolski, OŠ D. 
Gervais Brešca. 

 

3. Program će se financirati po slijedećim kriterijima: 
 

 1 do 3 sata dnevno Programa po skupini učenika, sukladno tablici u Prilogu 1. 
koja je sastavni dio ovog Zaključka,      

 financiranje jednog sata Programa s iznosom od 70,00 kuna bruto, 
 financiranje Programa unatrag za protekli mjesec, temeljem iskaza škola o 

ostvarenom broju sati, dostavljenog do 5. u mjesecu, a za mjesec prosinac 
dostavljenog najkasnije do 17. prosinca 2015. godine,  

 u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine financiranje najviše 13 
tjedana Programa (razdoblje od 21. rujna do 23. prosinca 2015. godine). 

 



4. Program produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u prvom 
polugodištu školske 2015./2016. godine financirat će se s ukupnim iznosom od 
241.150,00 kuna. Sredstva za financiranje Programa osigurana su na poziciji 530202 
Proračuna za 2015. godinu, razdjel 05 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, sukladno 
Tablici 1 koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

5. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da sa svakom školom 
zaključi Ugovor o financiranju Programa produženog boravka za učenike-putnike za 
prvo polugodište školske 2015./2016. godine. 

 
Točka 7. 

Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Malom Lošinju za potrebe provedbe 
projekta „Unije-samoodrživi otok“ 

 
 Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  
 

1. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije 
za 2015. godinu u razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i 
upravljanje projektima na poziciji 90 03 09 04 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 
u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, Gradu Malom Lošinju za rekonstrukciju javne 
rasvjete u projektu izgradnje energetski učinkovite rasvjete na otoku Unije u dijelu 
nabave rasvjetnih tijela s nosačima za ugradnju. 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka, pripremi Ugovor 
za namjensko korištenje raspoređenih sredstava iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Opatiji za sufinanciranje izrade 

dokumentacije za vatrogasni dom u Opatiji 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

 1. Prihvaća se zamolba Grada Opatije, za sufinanciranje izrade dokumentacije za 
izgradnju novog Vatrogasnog doma u Opatiji. 
 

 2.  Za namjenu iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 100.000,00 kuna 
koji tereti poziciju Ureda Županije 11040109. „Tekuće pomoći unutar općeg proračuna“, 
te će se doznačiti Gradu Opatiji na žiroračun IBAN HR 57 2360 0001 8302 0000 0, 
nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju. 
 

 3. Zadužuje se Ured Županije da s krajnjim korisnikom iz točke 2. ovog Zaključka 
u roku od 15 dana provede postupak prijenosa i namjenskog korištenja raspoređenih 
sredstava. 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-

goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu 
HERA 



 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-
goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu HERA. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

Točka 10. 

a) Informacija o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 
2015. godini 

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine županijske nagrade povodom Svjetskog 
dana učitelja u 2015. godini 

 
 Župan je donio sljedeći 
 
  

Z a k l j u č a k  
 

1. a) Prihvaća se Informacija o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog 
dana učitelja u 2015. godini. 

b) U 2015. godini Županijsku nagradu, a sukladno odluci Županijskog 
povjerenstva za dodjelu Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja, dobit će 
deset odgojno-obrazovnih djelatnika i tri odgojno-obrazovne ustanove, prema popisu 
koji je sastavni dio ovoga Zaključka.  

 
2. Donosi se Odluka o utvrđivanju visine Županijske nagrade povodom Svjetskog 

dana učitelja u 2015. godini. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 

 
3. Utvrđuje se da je za obilježavanje Svjetskog dana učitelja potreban ukupni 

iznos od 106.000,00 kn za namjene kako slijedi: 
 48.000,00 kn za nagrade ovogodišnjim laureatima 
 5.000,00 kn za izradu tiskovina (tiskanje pozivnica, izrada kuverti, tiskanje 

priznanja) 
 28.000,00 kn za troškove svečanog domjenka 
 25.000,00 kn za troškove nabavke prigodnih poklona, cvijeća i cvjetnog 

aranžmana, rasvjeta i razglasa 
 

4. Sredstva za realizaciju aktivnosti iz točke 3. ovog Zaključka planirana su u 
okviru aktivnosti A530602 Svjetski dan učitelja Proračuna Primorsko-goranske županije 
za 2015. godinu u iznosu od 75.000,00 kuna,  a razlika do visine potrebnog iznosa od 
31.000,00 kn osigurava se iz sredstava proračunske zalihe do donošenja II. Izmjena i 
dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu kojim će se visina i 
struktura planiranih sredstava uskladiti sa stvarnim potrebama utvrđenim u točki 3. ovog 
Zaključka. 

 
5. Utvrđuje se da će se nagrada u visini određenoj Odlukom iz točke 2. ovog 

Zaključka, a u ukupnom iznosu od 48.000,00 kuna doznačiti na tekuće račune 
nastavnika i žiroračune ustanova s pozicije 530602 – Svjetski dan učitelja, unutar 
programa «Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika». 



 
6. Raspoređuju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn planirana u Proračunu 

Primorsko-goranske županije za 2015. godinu u okviru aktivnosti A530602 Svjetski dan 
učitelja, na podskupini 323 Rashodi za usluge, Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci za 
podmirenje troškove izrade tiskovina (tiskanje pozivnica, izrada kuverti, tiskanje 
priznanja). 
 

7. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje  da najkasnije u roku od 8 
dana od donošenja ovog Zaključka s Prirodoslovnom i grafičkom školom u Rijeci 
zaključi ugovor o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 

 
 

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

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/34 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 28. rujna  2015.     












































