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

održanog dana 9. studenoga 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,10 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, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita 
Raukar, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij 
Jurešić, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, 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) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Primorsko-goranske županije 

b) Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-
goranske županije  
 

2. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski 
 

3. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski 
 

4. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad 
Opatija 
 

5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 
Statuta ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na 
iznenadna onečišćenja mora“ 
 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab na 
zaključivanje Ugovora o građenju – produljenje gata u trajektnoj luci Lopar 
 

7. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije 
osobe „Volosko“ Opatija  
 

8. a) Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 
2009. do 2014. godine 
b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta 
"Komercijalizacija inovacija" u 2015. godini 

 

9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava Centru za rehabilitaciju Rijeka za 
stručno osposobljavanje radnika na poslovima asistenata u organiziranom 
stanovanju   
 

10. a) Izvješće o provođenju programa razvijanja prometne kulture djece i mladih u 
2015. godini 



b) Prijedlog raspodjele sredstava za provođenja programa razvijanja prometne 
kulture djece i mladih 
 

11. Prijedlog rasporeda sredstava za program „Zanavljanje voznog parka zdravstvenih 
ustanova u vlasništvu Županije“ 
 

 

12. a) Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke 
podgradnje u 2015. godini 

b) Prijedlog odluke o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava radi gradnje i 
održavanja lučke podgradnje u 2015. godini 

 

13. a) Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u 
održavanju pomorskog dobra u 2015. godini 

b) Prijedlog odluke o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava namijenjenih 
pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2015. godini 
 

14. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju 
Goranskog sportskog centra d.o.o. 

 

15. Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Goranskog 
sportskog centra d.o.o.   

 

16. Prijedlog II. izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od 
posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini i pokriće gubitka 
poslovanja Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2014. godinu 

 

 

17. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju 
stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Primorsko-goranske 
županija 

 

18. Prijedlog odluke o određivanju službenika za rad u informacijskom sustavu tržišta 
nekretnina - eNekretnine  

 
 

 

 

 

Točka 1. 
a) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava 

ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Primorsko-goranske županije 

b) Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Primorsko-goranske županije 
 

   
Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k  

 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava 

ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 
području Primorsko-goranske županije te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 



 

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Primorsko-goranske županije te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 
 

 3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u roku 
od 8 dana od stupanja na snagu Odluke iz točke 2. ovog Zaključka zaključi Ugovor o 
namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 

 
 

Točka 2. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski, te 
se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-

goranskoj županiji da po stupanju na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka objavi 
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 
plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski, u „Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Republike Hrvatske“. 

 
Točka 3. 

Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski 

 
Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski, te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
      

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-
goranskoj županiji da po stupanju na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka objavi 
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 
plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski, u „Elektroničkom oglasniku javne 
nabave Republike Hrvatske“.  

 
Točka 4 

Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, 

Grad Opatija 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 



 
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 

za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija, 
te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-
goranskoj županiji da po stupanju na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka objavi 
Obavijest o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske“.  

 
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 

Statuta ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na 
iznenadna onečišćenja mora“ 

 
Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na 
iznenadna onečišćenja mora“  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da naloži 
ravnatelju ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na 
iznenadna onečišćenja mora“ da izvrši upis promjene u sudski registar Trgovačkog 
suda u Rijeci. 

 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab 
na zaključivanje Ugovora o građenju – produljenje gata u trajektnoj luci Lopar 

 
Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Rab za zaključivanje Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na trajektnom pristaništu 
Lopar i Ugovora o građenju za izvođenje građevinskih radova na trajektnom pristaništu 
u luci Lopar. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da od Županijske 
lučke uprave Rab zatraži dostavu jednog primjerka zaključenog Okvirnog sporazuma i 
Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka. 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze  da ovaj 
Zaključak i Odluku  iz točke 1. ovog  Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi Rab. 

 
 
 
 



Točka 7. 
Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije osobe „Volosko“ Opatija 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 
starije osobe „Volosko“ Opatija. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 
 2. Zadužuje se Ured Županije da Odluku iz točke 1. Ovog Zaključka objavi u 
„Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te da je dostavi članovima 
Županijske skupštine. 

 
Točka 8. 

a) Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 
2009. do 2014. godine 

b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta 
"Komercijalizacija inovacija" u 2015. godini 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o provedbi projekta Komercijalizacija inovacija za 
razdoblje od 2009. do 2014. godine. 
 

2. Raspoređuju se novčana sredstva, osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 08 – Upravni odjel za turizam, 
poduzetništvo i poljoprivredu, pozicija 80 02 04 01 – 3811, projekt Komercijalizacija 
inovacija / Tekuće donacije u novcu–sredstva za Zakladu Fipro, korisniku Zaklada za 
financiranje izrade prototipova FIPRO, u iznosu od 100.000,00 kuna namjenski za 
financiranje komercijalizacije inovacija. 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj  da zaključi 
ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom iz točke 2. ovog 
Zaključka najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj  da ovaj 
Zaključak dostavi Zakladi  za financiranje izrade prototipova FIPRO. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava Centru za rehabilitaciju Rijeka za 

stručno osposobljavanje radnika na poslovima asistenata u organiziranom 
stanovanju 

 
  
 Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k  
 



 1. Centru za rehabilitaciju Rijeka raspoređuju se sredstva Proračuna Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu u iznosu od 60.000,00 kn za troškove stručnog 
osposobljavanja do 20 nezaposlenih osoba za rad u Centru, na poslovima asistenta u 
organiziranom stanovanju, s ciljem osiguranja kadrovskih uvjeta za nastavak procesa 
deinstitucionalizacije pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom.  
  

2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga Zaključka osigurana su na poziciji 
Proračuna 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom.   
  

3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 15 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovor o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 
 

Točka 10. 
a) Izvješće o provođenju programa razvijanja prometne kulture djece i mladih u 

2015. godini 
b) Prijedlog raspodjele sredstava za provođenja programa razvijanja prometne 

kulture djece i mladih 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Izvješće o provođenju programa razvijanja prometne kulture  djece i 
mladih u 2015. godini. 
 

2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 
2015. godinu - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, pozicija 700304, 
namijenjena za programsku aktivnost "Promicanje prometne kulture" u iznosu od 
90.000,00 kuna Domu mladih iz Rijeke i to: 
• 60.000,00 kuna za potrebe sufinanciranja programa "Prvi koraci u prometu" 
• 30.000,00 kuna za potrebe sufinanciranja programa "Osnivanje i obuka školskih 
prometnih jedinica". 
  

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zaključi ugovor 
s krajnjim korisnikom o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava iz točke 
2. ovog Zaključka najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

 
Točka 11. 

Prijedlog rasporeda sredstava za program „Zanavljanje voznog parka 
zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije“ 

 
 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.g., Razdjel 04 – Upravni odjel za zdravstvo, osigurana na poziciji 420426 
„Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije“ u iznosu od 
999.937,50 kuna na slijedeći način:   
 



 Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 999.937,50 
kuna za financiranje nabave 3 vozila HMP (pogon 2x2).  
Pozicija: 42042602, 4231; Prijevozna sredstva u cestovnom prometu,  
(Izvor: 417 – Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova). 

 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da u roku od 15 dana od dana 
donošenja ovog Zaključka sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije 
zaključi ugovor o korištenju raspoređenih sredstava prema točki 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 12. 
a) Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke 

podgradnje u 2015. godini 
b) Prijedlog odluke o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava radi gradnje i 

održavanja lučke podgradnje u 2015. godini 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i 
održavanje lučke podgradnje u 2015. godini. 

 

2. Donosi se Odluka o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i 
održavanja lučke podgradnje. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da s korisnicima 
iz točke 2. ovog Zaključka zaključi ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih 
sredstava najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 

 
 

Točka 13. 
a) Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u 

održavanju pomorskog dobra u 2015. godini 
b) Prijedlog odluke o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava 

namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2015. godini 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći 
u održavanju pomorskog dobra u 2015. godini 
 

2. Donosi se Odluka o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava namijenjenih 
pomoći u održavanju pomorskog dobra. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)  

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da s korisnicima iz 

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

 



Točka 14. 
Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju 

Goranskog sportskog centra d.o.o. 
  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju 
Goranskog sportskog centra d.o.o. u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka. 

 
2. Prijedlog odluke iz točke 1. Ovog Zaključka prosljeđuje se Županijskoj 

skupštini na razmatranje i odlučivanje. 
 
 

Točka 15. 
Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora 

Goranskog sportskog centra d.o.o. 
 

  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora  
trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. te se prosljeđuje Županijskoj 
skupštini na razmatranje i odlučivanje. 

 
 

Točka 16. 
Prijedlog II. izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru 
od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini i pokriće 
gubitka poslovanja Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2014. godinu 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donose se II. Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom 
kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini. 

(II. Izmjene Programa su sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Prihvaća se Prijedlog raspodjele sredstava Goranskom sportskom centru 
d.o.o. Delnice za solidarno pokriće dijela gubitka iz 2014. godine. 

 
3. Za namjenu iz točke 2. Zaključka odobrava se iznos od 684.505,79 kuna koji 

tereti Razdjel 11-Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu aktivnost 510201 
„Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o.“ poziciju 51020131 
„Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – pokriće gubitka - ZR“ i 51020132 
„Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – pokriće gubitka - ZR , a doznačit 
će na žiro račun Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice nakon potpisivanja Ugovora 
o sufinanciranju. 



 
4. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da u skladu s 

osiguranim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. pripremi 
ugovore s Goranskim sportskim centrom d.o.o za održavanje odgovarajućih sportskih 
objekata, u roku od 15 dana. 

 
 

Točka 17. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju 

stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač  
Primorsko-goranske županija 

 
  
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Sredstva Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu u iznosu od 
96.100,00 osigurana na poziciji Proračuna 430316 „Edukacija djelatnika domova za 
starije osobe“ raspoređuju se domovima za starije osobe kojih je osnivač Primorsko-
goranska županija za namjene i u iznosima kako slijedi:    

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka:  
24.025,00 kn za podmirenje troškova stručnog usavršavanja radnika Doma 
(seminari, studijska putovanja i sl.) te troškova unapređenja sustava E-qualin 
(konzultanti, seminari, studijska putovanja i sl.), od čega do 4.040,00 kn za 
podmirenje troškova (smještaj i prijevoz) studijskog putovanja u Karlsruhe (SR 
Njemačka);  

 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk:  
24.025,00 kn za podmirenje troškova stručnog usavršavanja radnika Doma 
(seminari, studijska putovanja i sl.) te troškova unapređenja sustava E-qualin 
(konzultanti, seminari, studijska putovanja i sl.), od čega do 4.040,00 kn za 
podmirenje troškova (smještaj i prijevoz) studijskog putovanja u Karlsruhe (SR 
Njemačka);  

 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija:  
24.025,00 kn za podmirenje troškova stručnog usavršavanja radnika Doma 
(seminari, studijska putovanja i sl.) te troškova unapređenja sustava E-qualin 
(konzultanti, seminari, studijska putovanja i sl.), od čega do 4.040,00 kn za 
podmirenje troškova (smještaj i prijevoz) studijskog putovanja u Karlsruhe (SR 
Njemačka);  

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj:  
24.025,00 kn za podmirenje troškova stručnog usavršavanja radnika Doma 
(seminari, studijska putovanja i sl.) te troškova unapređenja sustava E-qualin 
(konzultanti, seminari, studijska putovanja i sl.), od čega do 4.040,00 kn za 
podmirenje troškova (smještaj i prijevoz) studijskog putovanja u Karlsruhe (SR 
Njemačka). 

 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana od 
dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 
 
 
 



Točka 18. 
Prijedlog odluke o određivanju službenika za rad u informacijskom sustavu 

tržišta nekretnina - eNekretnine 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o određivanju službenika za rad u informacijskom sustavu 
tržišta nekretnina – eNekretnine.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 
da Odluku iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Ministarstvu graditeljstva i prostornog 
uređenja u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka.  

 
 
 
 
Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 

 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/40 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 9. studenoga  2015.     






























