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

održanog dana 25. 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, dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, Valerij 
Jurešić, mr.sc. Edita Stilin, Erik Fabijanić, mr.sc.Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
 
  Na sjednici je razmatran sljedeći 

 
D N E V N I     R E D 

  
 

1. a) Informacija o potrebi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe davanjem 
koncesija 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka 
davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe 

  

2. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke  
podgradnje u 2015. godini 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za   
raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2016. godini 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i 
odražavanja lučke podgradnje u 2016. godini 
 

3. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u 
održavanju pomorskog dobra u 2015. godini 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za 
raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za  
2016. godinu 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih 
pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. godinu 
 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali 
Lošinj za zaključivanje ugovora za rekonstrukciju čeličnog gata u luci Rovenska, 
Veli Lošinj 
 

5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Županijske uprave 
za ceste Primorsko-goranske županije 
 

6. V. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko 
Lokvarskog jezera“ 

7. a) Izvješće o realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ 
u 2015. i Plan aktivnosti u 2016. godini 
b) Prijedlog izmjene Plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara 
Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini 
 

8. Prijedlog financiranja županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja  i 
smotri  u  znanju, vještinama  i  sposobnostima za učenike osnovnih  i  srednjih 
škola u  školskoj 2015./2016. godini 
 



9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju 
„Fortica“ Kraljevica  
 

10. Prijedlog odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad u 
Primorsko-goranskoj županiji kao pravnoj osobi  
 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na 
financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 
2016. godinu 
 

12. Prijedlog financijskog plana i plana rada TD Ekoplus d.o.o. za 2016. godinu 
 
 
 

Točka 1. 
a) Informacija o potrebi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe davanjem 

koncesija 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka 

davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe 
 
 

Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Informacija o potrebi popunjavanja Mreže javne zdravstvene 

službe davanjem koncesija. 
 

 2.  Donosi se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka 
davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe. 

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 
 

Točka 2. 
a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke 

podgradnje u 2015. godini 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za   

raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2016. godini 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i 

odražavanja lučke podgradnje u 2016. godini 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

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

2. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za 
raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2016. godini 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje 
i održavanja lučke podgradnje u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 



 
Točka 3. 

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

b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za 
raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za  

2016. godinu 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih 

pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. godinu 
 

 
Župan je donio 

 

Z a k l j u č a k 
 

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

2. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za 
raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. 
godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih 

pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. godinu. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali 

Lošinj za zaključivanje ugovora za rekonstrukciju čeličnog gata u luci Rovenska, 
Veli Lošinj 

 

Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Mali Lošinj za zaključivanje Ugovora za rekonstrukciju postojećeg čeličnog gata u luci 
Rovenska, Veli Lošinj. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da od Županijske 
lučke uprave Mali Lošinj zatraži dostavu jednog primjerka zaključenog 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 Mali 
Lošinj. 
 

Točka 5. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Županijske uprave 

za ceste Primorsko-goranske županije 
 

Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 



Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja 
Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije kojeg je utvrdilo Upravno 
vijeće Županijske uprave za ceste na 22. sjednici održanoj 13. siječnja 2016. 
 
 

Točka 6. 
V. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko 

Lokvarskog jezera“ 
 

Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće voditelja Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta 
"Šetnica oko Lokvarskog jezera" za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 
2015. godine.  

 
Točka 7. 

a) Izvješće o realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ 
u 2015. i Plan aktivnosti u 2016. godini 

b) Prijedlog izmjene Plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara 
Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini 

 
Župan je donio 

 

 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se izvješće o realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – 
Općina Mrkopalj“ u 2015. godini i Plan aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara 
Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2016. godini. 
 

2. Donosi se  Izmjena Plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara 
Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini. 
     (Izmjena plana aktivnosti sastavni je dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 8. 

Prijedlog financiranja županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja  i 
smotri  u  znanju, vještinama  i  sposobnostima za učenike osnovnih  i  srednjih 

škola u  školskoj 2015./2016. godini 
 

Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Primorsko-goranska županija će u školskoj 2015./2016. godini financirati 
županijsku, međužupanijsku i državnu razinu sljedećih natjecanja i smotri u znanju, 
vještinama i sposobnostima za učenike osnovnih i srednjih škola:  
 

Županijska razina 

Red. 
br. 

Naziv natjecanja Domaćin 

1. LIDRANO OŠ i SŠ Dom mladih Rijeka 
2. Hrvatski jezik OŠ OŠ «Vežica», Rijeka 



3. Hrvatski jezik SŠ Prva riječka hrvatska gimnazija 
4. Strani jezici OŠ OŠ «Zamet», Rijeka 
5. Strani jezici SŠ (engleski j.) Prirodoslovna i grafička škola 
6. Strani jezici SŠ (njemački j.) Gimnazija Eugena Kumičića Opatija 
7. Strani jezici SŠ (romanski jezici) Prva sušačka hrvatska gimnazija 
8. Klasični jezici SŠ Prva sušačka hrvatska gimnazija 
9. Matematika OŠ i SŠ OŠ Gornja Vežica, Rijeka 

10. Fizika OŠ i SŠ OŠ «Centar», Rijeka 
11. Kemija OŠ i SŠ Prirodoslovna i grafička škola 
12. Biologija OŠ i SŠ OŠ «Vladimir Gortan», Rijeka 
13. Geografija OŠ i SŠ OŠ «Nikola Tesla», Rijeka 
14. Astronomija OŠ i SŠ OŠ «Turnić», Rijeka 
15. Informatika OŠ OŠ «Dr. Andrija Mohorovičić», Matulji 
16. Informatika SŠ  Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka 
17. Povijest OŠ OŠ «Eugen Kumičić», Rijeka 
18. Povijest SŠ Ugostiteljska škola, Opatija 
19. Logika i filozofija SŠ Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka 
20. MAK  -  Krčka biskupija OŠ i SŠ OŠ «Fran Krsto Frankopan», Krk 
21. MAK  -  Riječka nadbiskupija OŠ i SŠ OŠ «Trsat», Rijeka 
22. LIK OŠ OŠ «Pećine», Rijeka 
23. Natjecanje mladeži Hrvatskog crvenog križa OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice 
24. Debata OŠ OŠ «Podmurvice», Rijeka 
25. Debata SŠ OŠ «Podmurvice», Rijeka 
26. «Projekt građanin» OŠ «Vežica», Rijeka 
27. Učeničke zadruge OŠ i SŠ OŠ Zvonka Cara, Crikvenica 
28. Mladi čuvari okoliša OŠ i SŠ OŠ «Čavle», Čavle 
29. «Europa u školi» OŠ i SŠ OŠ «San Nicolò», Rijeka 

 
Međužupanijska razina 
 

Red. 
br. 

Naziv natjecanja Domaćin 

1. CAD/CAD Tehn. škola za strojarstvo i brodog. 
2. Zanimanje «Frizer» Obrtnička škola, Opatija 
3. GLOBE SŠ Mate Blažine Labin 

 
Državna razina 
 

Red. 
br. 

Naziv natjecanja Domaćin 

1. 
Vjeronaučna olimpijada MAK  -  
Riječka nadbiskupija OŠ i SŠ 

OŠ «Rikard Katalinić Jeretov», 
Opatija 

2. Zdravstvena skupina zanimanja  Medicinska škola u Rijeci 
  

2. Ovlašćuje se pročelnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje da imenuje 
članove županijskih povjerenstava te županijskog koordinatora i stručne koordinatore 
AZOO-a za provedbu županijske i međužupanijske razine natjecanja i smotri učenika 
osnovnih i srednjih škola, te članove prosudbenih povjerenstava za svako pojedino 
natjecanje. 
 

3. Za provedbu  županijskih  natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih 
škola osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
u ukupnom iznosu od 484.000,00 kn poziciji 530603 (u Programima javnih potreba u 
odgoju i obrazovanju te Programima iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih i 
srednjoškolskih ustanova). Sredstva će se isplaćivati školama/ustanovama – 



domaćinima natjecanja nakon natjecanja na osnovi izvješća o provedbi natjecanja i 
troškovnika koji izrađuje domaćin, a temeljem sljedećih iznosa: 

 
Red. 
br. Vrsta izdatka  Iznos u kn 

1.  Prehrana za učenike-sudionike (sendvič, sok) po učeniku 11,00
2.  Prehrana za članove županijskih i prosudbenih povjerenstava  po članu 11,00

3.  

Naknade u bruto iznosu: 
 za predsjednika županijskog povjerenstva u visini 2 

dnevnice,  
 za članove prosudbenih povjerenstva i stručnih koordinatora 

AZOO-a u visini 1 dnevnice, 
 za županijskog koordinatora u visini 1 dnevnice, 
 za tehničku pomoć škole - domaćina u visini 1 dnevnice 

po članu 
150,00
(neto)

4.   Tehničke usluge (fotokopiranje, papir, telefon, telefaks, 
poštanske usluge i dr.) 

po učeniku 
5,00

5.  

Pohvalnice svim sudionicima natjecanja, zahvalnice za mentore i 
škole/ustanove – domaćine natjecanja, te priznanja učenicima 
koji su osvojili prva tri mjesta na županijskoj razini natjecanja, 
izrađuje Prirodoslovna i grafička škola Rijeka 

sveukupno 40.000,00

 
4. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da sa školama/ustanovama - 

domaćinima natjecanja zaključi ugovor o financiranju natjecanja i smotri učenika 
osnovnih i srednjih škola u znanju, vještinama i sposobnostima u školskoj 2015./2016. 
godini. 

 
Točka 9. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju 

„Fortica“ Kraljevica 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ 
Kraljevica. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

 
Točka 10. 

Prijedlog odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad u 
Primorsko-goranskoj županiji kao pravnoj osobi 

 
Župan je donio 

 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donosi se Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenice povjerenika za otpad u 
Primorsko-goranskoj županiji kao pravnoj osobi. 

      (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
2. Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

da dostavi informaciju o imenovanju povjerenika i zamjenice povjerenika za otpad 
Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. 

 



Točka 11. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na 

financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 
2016. godinu 

 

Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

           Donosi se Odluka o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na 
području Primorsko-goranske županije na financijske planove i godišnje programe rada 
i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2016. godinu.   
           (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 12. 
Prijedlog financijskog plana i plana rada TD Ekoplus d.o.o. za 2016. godinu 

 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
  

1. Usvaja se Financijski plan i Plan rada trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.  za 
2016. godinu. 

 

2. Za potrebe realizacije redovnog poslovanja i investicijskih aktivnosti koje će 
realizirati Ekoplus d.o.o. u 2016. godini, rezervirana su sredstva u Proračunu PGŽ za 
2016. godinu u razdjelu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima na proračunskim pozicijama: 90 07 01 - Redovno poslovanje TD Ekoplus-a 
d.o.o., 90 07 02 – Nastavak izgradnje ŽCGO Marišćina – TD Ekoplus d.o.o. i 90 07 03 – 
Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji-Studena. 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku 8 dana pripremi ugovore s TD Ekoplus d.o.o. o namjenskom 
utrošku sredstava iz točke 2. ovog Zaključka. 
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u Ugovoru o redovnom poslovanju za 2016. godinu s TD Ekoplus d.o.o. 
planirani godišnji iznos ugovori umanjen za utvrđeni iznos preplate prema prihvaćenom 
Izvješću o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za 2014.  godine. 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 
 
 

 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
KLASA: 022-04/16-01/3 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 25. siječnja 2016.     


































































