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

održanog dana 12. listopada 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,25 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenik Župana Petar 
Mamula, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, Nada Milošević, Krešimir Parat, 
Berislav Tulić, Goran Petrc, doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, 
izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Erik 
Fabijanić i Davor Mihelčić. 

 
 

 Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  

 

1. Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 
 

2. a) Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene  
    dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno   
    školstvo za 2015. godinu 
b) Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene   
    dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje      
    školstvo za 2015. godinu 
 

3. Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko-goranske županije za 2015. 
godinu 
 

4. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije 
osobe „Mali Kartec“ Krk 
 

5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu 
sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015 godinu 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih 
pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015. godinu 

6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu  
    sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i  
    održavanja lučke podgradnje 

7. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika 
nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za drugih šest mjeseci 2015. 
godine 
 

8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
 Krešimir Sandukčić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine

   
 

9. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih 
tijela Primorsko-goranske županije  

 
Točka 1. 



Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 

 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu, te se prosljeđuje  Županijskoj skupštini na razmatranje i 
donošenje. 

 

 
Točka 2. 

a) Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 

osnovno školstvo za 2015. godinu 
b) Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje 
školstvo za 2015. godinu 

 

   
Župan je donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuje se Prijedlog:  
a) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. 
godinu,  

b) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2015. 
godinu.  
 

2. Prijedlozi I. izmjena i dopuna planova rashoda iz točke 1. ovog Zaključka 
prosljeđuju se Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
   

3. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da u roku od 8 dana od dana 
donošenja I. izmjena i dopuna planova rashoda iz točke 1. ovog Zaključka: 

a) zaključi ugovore o financiranju nabave dodatne opreme s osnovnim i srednjim 
školama iz operativnih planova opremanja iz točke 1. a) i 1. b) ovog Zaključka. 
b) Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dostavi na znanje donesene I. 
Izmjene i dopune planova rashoda iz točke 1. ovog Zaključka.  

 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko-goranske županije 

 za 2015. godinu 
 

 .  
Župan je donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije za 
2015. godinu.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 



Točka 4. 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije osobe „Mali Kartec“ Krk 
 

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

 
Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije osobe „Mali Kartec“ Krk. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 

 
 

Točka 5.. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za 

raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 
2015 godinu 

b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih 
pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015. godinu 

 
Župan je donio sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  
  

1. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za 
raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015. 
godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih 
pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015. godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 6.. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu 

sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i 

održavanja lučke podgradnje 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekta za 
raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta radi gradnje i 
održavanja lučke podgradnje. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 
 
 

Točka 7. 



 
Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika 

nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za drugih šest mjeseci 
2015. godine 

 

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

 
1. Prihvaća se prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske 

županije za 2015. godinu za troškove obavljanja administrativnih poslova pri radu vijeća 
i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ za drugih šest mjeseci 2015. godine. 

 2. Raspoređuju se sredstva (ukupno 125.500,00 kuna) osigurana u Proračunu 
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu – Ured Županije s pozicija u aktivnosti 11 
01 02  Zaštita i prava nacionalnih manjina i to: 

 Vijeću albanske nacionalne manjine u PGŽ   16.000,00 kuna 
 Vijeću bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ   17.250,00 kuna 
 Vijeću crnogorske nacionalne manjine u PGŽ   13.750,00 kuna 
 Vijeću romske nacionalne manjine u PGŽ    13.750,00 kuna 
 Vijeću makedonske nacionalne manjine u PGŽ   13.750,00 kuna 
 Vijeću slovenske nacionalne manjine u PGŽ   15.000,00 kuna 
 Vijeću srpske nacionalne manjine u PGŽ    21.250,00 kuna 
 Vijeću talijanske nacionalne manjine u PGŽ   14.750,00 kuna 

 

 3. Raspoređuju se sredstva (ukupno 38.750,00 kuna) osigurana u Proračunu 
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu – Ured Županije s pozicija u aktivnosti 11 
01 02 19  Tekuće donacije predstavnicima nacionalnih manjina i to: 

 Predstavnici češke nacionalne manjine u PGŽ   8.000,00 kuna 
 Predstavnici mađarske nacionalne manjine u PGŽ  8.250,00 kuna 
 Predstavniku njemačke nacionalne manjine u PGŽ  7.500,00 kuna 
 Predstavnici slovačke nacionalne manjine u PGŽ  7.500,00 kuna 
 Predstavniku ukrajinske nacionalne manjine u PGŽ  7.500,00 kuna 

 

4. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 15 dana pripremi i zaključi ugovore s 
krajnjim korisnicima o prijenosu i namjenskom korištenju proračunskih sredstava iz 
točke 2. i 3. ovog Zaključka. 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

 Krešimir Sandukčić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) 
medicine 
 

   
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
– Krešimir Sandukčić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine.  
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 



Točka 9. 
Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih 

tijela Primorsko-goranske županije 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

 
Z a k l j u č a k  

 
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada 

upravnih tijela Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini  na 
razmatranje i usvajanje. 
 

 
 
Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 

 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/36 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 12. listopada  2015.     




























