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

održanog dana 18. siječnja 2016. godine 
 
 
 Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana 
Marina Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Berislav Tulić, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, izv.prof.dr.sc. 
Đulija Malatestinić, Melita Raukar, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, 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. Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
2.a) Prijedlog strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2016-2018 
   b) Prijedlog godišnjeg plana unutarnje revizije za 2016. godinu 
3. Prijedlog plana nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
4. Informacija o provedbi Projekta županijske riznice 
5.a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje  
       programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području  
       Primorsko-goranske županije u 2016. godini 
   b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru  
       propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i  
       projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko- 
       goranske županije u 2016. g. 
   c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava na  
      Javni poziv za prijavu sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih  
       manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini 
6.a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje  
       programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke  
       kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje,  
       zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko- 
      goranske županije u 2016. godini 
   b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru  
       propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i  
       projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture,  
       duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje,  
       zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko- 
       goranske županije u 2016. godini 
   c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava na  
       Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području  
       branitelja i stradalnika demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke      
       djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te  
       civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016.  
       godini 
7. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Fonda  



    solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na  
    području Grada Čabra u veljači 2014. godine 
8.a) Izvješće o izvršenju Programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih  
       škola u prvom polugodištu školske 2015/2016. godine 
   b) Prijedlog financiranja Programa produženog boravka za učenike putnike  
       osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2015/2016. godine 
9. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i  
      očuvanju kulturnih dobara 
10. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između  
      zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u prvom  
      tromjesečju 2016. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 

Točka 1. 
Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. 

godinu 
 

. 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. 
godinu. 
 (Plan rada sastavni je dio ovog Zaključka.) 
 

 
Točka 2. 

a) Prijedlog strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2016-2018 
b) Prijedlog godišnjeg plana unutarnje revizije za 2016. godinu 

 

   
Župan je donio 

 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Strateški plan Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske 
županije za razdoblje 2016-2018 godine. 

(Strateški plan je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Donosi se Godišnji plan Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske 
županije za 2016. godinu. 

(Godišnji plan je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

3. Zadužuje se Ured unutarnje revizije da donesene planove proslijedi 
Ministarstvu financija, Sektoru za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske 
kontrole do 31. siječnja 2016. godine. 
 

 



Točka 3. 
Prijedlog plana nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. 
(Plan je sastavni dio ovog Zaključka) 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da u suradnji s 
Uredom Županije objavi tekst Plana nabave Primorsko-goranske županije za 
2016. godinu na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije odmah 
po donošenju ovog Zaključka, sukladno članku 4. stavak 10. Upute o 
postupanju u nabavi roba, radova i usluga Primorsko-goranske županije 
(KLASA: 022-04/14-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-6 od 20. siječnja 2014. 
godine i KLASA: 022-04/15-01/1; URBROJ 2170/1-01-01/6-15-6 od 12. 
siječnja 2015. godine). 
 

3. Zadužuju se upravni odjeli koji imaju iskazane potrebe u Planu nabave za 
2016. godinu da pravovremeno pripreme i pokrenu postupke javne nabave, 
vodeći računa o planiranom početku i potrebnom trajanju ugovora o javnoj 
nabavi ili okvirnog sporazuma. 

 

Točka 4. 
Informacija o provedbi Projekta županijske riznice 

 
 Župan je donio 

 
Z a k l j u č a k 

 

1.  Prihvaća se Informacija o provedbi Projekta županijske riznice. 
 

2. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za 
odgoj i obrazovanje da do 30.09.2016. godine predlože dinamiku potpunog 
uključenja preostalih ustanova osnovnog i srednjeg  školstva u županijsku 
riznicu. 

 

3. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za 
zdravstvo da do 31.12.2016. godine sve zdravstvene ustanove uvedu  u 
sustav županijske riznice u dijelu planiranja i izvršavanja proračuna. 

 

4. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za 
socijalnu politiku i mlade da do 31.12.2016. godine sve ustanove socijalne 
skrbi uvedu  u sustav županijske riznice u dijelu planiranja i izvršavanja 
proračuna. 

 

5. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za 
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da od 01.01.2016. godine u potpunosti 
uključe poslovanje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u sustav 
županijske riznice. 

 
 

Točka 5. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje  



    programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području  
    Primorsko-goranske županije u 2016. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru  
    propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i  
    projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko- 
    goranske županije u 2016. g. 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava  
    na Javni poziv za prijavu sufinanciranje programa i projekata udruga  
    nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u  
    2016. godini 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje 
programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-
goranske županije, u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata 
udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 
2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na 
Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih 
manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 
 

Točka 6. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje  
    programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske  
    političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva,  
    međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite koje  
    djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru  
    propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i  
    projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture,  
    duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje,  
    zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko- 
    goranske županije u 2016. godini 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava  
    na Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području  
    branitelja i stradalnika demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke      
    djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te  
    civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016.  
    godini 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 



1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje 
programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, 
duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite 
okoliša i prirode, te civilne zaštite. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u 
području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke 
djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne 
zaštite. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata na Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata 
u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, 
hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, 
te civilne zaštite. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 

Točka 7. 
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Fonda 

solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na 
području Grada Čabra u veljači 2014. godine 

 

 Župan je donio 
 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Utvrđuje se de Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu odobrenih 
sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne 
nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  
  

 
Točka 8. 

a) Izvješće o izvršenju Programa produženog boravka za učenike putnike  
osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2015/2016. godine 

      b) Prijedlog financiranja Programa produženog boravka za učenike putnike  
          osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2015/2016. godine 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa produženog boravka za učenike 
putnike osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine.  

 

2. Prihvaća se prijedlog financiranja Programa produženog boravka za učenike 
putnike osnovnih škola u drugom 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 produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u drugom 
polugodištu školske 2015./2016. godine financirat će se s ukupnim iznosom od 
371.000,00 kuna. Sredstva za financiranje Programa osigurana su na poziciji 
530202 Proračuna za 2016. godinu, razdjel 05 - Upravni odjel za odgoj i 
obrazovanje, sukladno Tablici 1 koja je sastavni dio ovog Zaključka 

 

4. Program iz točke 2. ovog Zaključka financirat će se 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, 
 u drugom polugodištu školske 2015./2016. godine financiranje najviše 20 

tjedana Programa (razdoblje od 11. siječnja do 10. lipnja 2016. godine). 
 

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

 
 

Točka 9. 
Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o 

zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da ne 
prihvati ponudu prava prvokupa poslovnog prostora na adresi Milutina Barača 7, 
Rijeka, upisanog u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci u zk. ul. br. 3518, 
poduložak 30, k. o. Rijeka, k. č. br. 1323/2 u vlasništvu ponuditelja Perice Kušića iz 
Rijeke, Trstenička 14, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 3.810.000,00 kuna (tri 
milijuna osamsto deset tisuća kuna). 

          2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Županijske skupštine u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja 
dostavi ponuditelju prava prvokupa i ostalim ovlaštenicima prava prvokupa sukladno 
članku 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 
Točka 10. 

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između 
zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u prvom 

tromjesečju 2016. godine 



 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Donosi se Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije 
između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u prvom 
tromjesečju 2016. godine. 
         (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

 2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da u roku od 15 dana izradi 
ugovore o korištenju proračunskih sredstava za decentralizirane funkcije za 
zdravstvene ustanove sukladno rasporedu sredstava utvrđenom Odlukom iz točke 1. 
ovoga Zaključka. 
 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 
 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/2 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 18. siječnja 2016.     
































































































































































































































