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

održanog dana 8. veljače 2016. godine 
 
 

 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar Mamula, 
Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada Milošević, Berislav Tulić, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar 
Jurković, 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, mr.sc. Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ 
i Davor Mihelčić. 

 

 
  Na sjednici je razmatran sljedeći 

 
D N E V N I     R E D 

  
 

1. a) Prijedlog izmjena Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 
b) Prijedlog izmjena Upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za 
sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine 
 

2. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar 
Platak 
b) Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko 
rekreacijski i turistički centar Platak  

 3. a) Dinamički plan realizacije 4. faze projekta „E-županija“  
   b) Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju 4. faze projekta „E-županija“ 

 

4.a) Izvješće o radu: 
 brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. 

prosinca 2015. godine 
 ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 

2015. godine 
b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske 
županije u 2016. godini brodicom  EKO 13/4 
 

5. Razmatranje Godišnjeg Financijskog plana ustanove „Jadranski edukativno-
istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2016. 
godinu 

 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog 
Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini 
 

7. a) Izvještaj o rezultatima popisa imovine i obveza Primorsko-goranske županije 
na dan 31. prosinca 2015. godine 
b) Prijedlog odluke o rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara 

 
 

8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije 
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa 
Klenovica, Grad Novi Vinodolski  

 



9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije 
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, 
Grad Novi Vinodolski  
 

10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže 
ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija 
 

11. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica  
 

12. a) Prijedlog odluke o provedbi programa kreditiranja „Poduzetnik u turizmu 2016“  
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama radi iskazivanja  
interesa za uključivanje u program „Poduzetnik u turizmu 2016“ 
c) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir banaka za uključivanje u 
program „Poduzetnik u turizmu 2016“   
d) Prijedlog osiguranja namjenskih novčanih sredstava za subvenciju kamata za 
provedbu programa „Poduzetnik u turizmu 2016“  
 

13. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata 
razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2016. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata 
razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2016. godini 
 

14. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za programe 
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije za 2016. 
godinu  

 

15. a) Prijedlog raspisivanja Natječaja za financiranje programa i projekata iz 
područja zdravstva u 2016. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa i projekata 
 

16. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih 
 

17. Prijedlog pravilnika o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih  
programa/projekata i aktivnosti ustanovama školstva kojima je osnivač 
Primorsko-goranska  županija 
 

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Opatija za nabavu 
medicinske opreme – ergospirometrije  
 

19. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom  društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o. 
 

20. Prijedlog za pokroviteljstvo 54. Memorijala mira – 26. smrznutih partizana 
 

21. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove „Jadranski edukativno-
istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“  

 
 
 
 
 
 



Točka 1. 
a) Prijedlog izmjena Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 
b) Prijedlog izmjena Upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za 

sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine 
 

 Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donose se Izmjene Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije. 
 (Izmjene Poslovnika su sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 2. Donose se Izmjene upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za 
sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine. 
 (Izmjene upute su sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 2. 

a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar 
Platak 

b) Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko 
rekreacijski i turistički centar Platak 

 
 Župan je donio 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i 

turistički centar Platak i prosljeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije 
na razmatranje i usvajanje. 
 

2. Predlaže se Županijskoj skupštini da izvrši raspored novčanih sredstava 
osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, Razdjel 9-
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u sklopu 
razvojnog projekta 900308 - Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, u 
ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kuna, korisnicima kako slijedi: 

 Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice u iznosu od 4.000.000,00 kuna za 
realizaciju aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički 
centar Platak 

 Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 2.000.000,00 kuna za rekonstrukciju 
dionice ceste Ž 5030 

 
Točka 3. 

a) Dinamički plan realizacije 4. faze projekta „E-županija“ 
b) Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju 4. faze projekta „E-županija“ 

 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Dinamički plan realizacije 4. faze projekta „e-Županija“.  
(Dinamički plan je sastavni dio ovog Zaključka.) 



2. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije 
za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i 
upravljanje projektima 90 03 07 03 - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 
u ukupnom iznosu od 255.000,00 kn, REA-i Kvarner d.o.o. za realizaciju 4. faze 
projekta „e-Županija“ sukladno Dinamičkom planu iz točke 1. ovog Zaključka. 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi  Ugovor o 
realizaciji 4. faze projekta „e-Županija“.   

 
Točka 4. 

a) Izvješće o radu: 
 brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 

31. prosinca 2015. godine 
 ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. 

prosinca 2015. godine 
b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske 

županije u 2016. godini brodicom  EKO 13/4 
 

 Župan je donio 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje 

od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine. 
 

2. Prihvaća se Izvješće o radu ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 1. 
siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine. 

 

3. Prihvaća se Plan redovitog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske 
županije u 2016. godini brodicom  ECO13/4 registarske oznake 547 RK. 

 
Točka 5. 

Razmatranje Godišnjeg Financijskog plana ustanove „Jadranski edukativno-
istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2016. godinu 

 
 Župan je donio 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Godišnji financijski plan ustanove „Jadranski edukativno-istraživački 
centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2016. godinu kojeg je Upravno 
vijeće Centra donijelo na sjednici od 21. prosinca 2015. godinu. 

 
Točka 6. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog 
Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 

zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 



Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog 
godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 
područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 7. 
a) Izvještaj o rezultatima popisa imovine i obveza Primorsko-goranske županije 

na dan 31. prosinca 2015. godine 
b) Prijedlog odluke o rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara 

 
 Župan je donio 
 
 

Z a k l j u č a k 
 
1. Prihvaća se Izvještaj Središnjeg povjerenstva o rezultatima obavljenog popisa 

imovine i obveza Primorsko-goranske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. 
godine. 
  

2. Donosi se Odluka o rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara.  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 

 
 

Točka 8. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije 

na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa 
Klenovica, Grad Novi Vinodolski 

 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa 
Klenovica, Grad Novi Vinodolski kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na 
pomorskom dobru na sjednici od 2. veljače 2016. godine. 
 
 

Točka 9. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije 

na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, 
Grad Novi Vinodolski 

 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa 
Kozica, Grad Novi Vinodolski kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na 
pomorskom dobru na sjednici od 2. veljače 2016. godine. 

 
 

Točka 10. 



Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže 

ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred 
restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 
 

Točka 11. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica 
 
 Župan je donio 

Z a k l j u č a k 

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica, te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

 
Točka 12. 

a) Prijedlog odluke o provedbi programa kreditiranja „Poduzetnik u turizmu 2016“ 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama radi iskazivanja  

interesa za uključivanje u program „Poduzetnik u turizmu 2016“ 
c) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir banaka za uključivanje u 

program „Poduzetnik u turizmu 2016“ 
d) Prijedlog osiguranja namjenskih novčanih sredstava za subvenciju kamata za 

provedbu programa „Poduzetnik u turizmu 2016“ 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Donosi se Odluka o provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik u turizmu 2016“.  
  (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

  2. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva bankama za iskazivanje 
interesa za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik u turizmu 2016“. 

     (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

  3. Donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir banaka za 
uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik u turizmu 2016“.  

     (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

  4. Utvrđuje se da je za provedbu Programa kreditiranja „Poduzetnik u turizmu 
2016“ uz kreditni potencijal od 5.000.000,00 kuna i subvenciju kamate od pet (5) 
postotnih poena za područje Gorskog kotara i udaljenih otoka (Susak, Ilovik, Unije, Male 
Srakane i Velike Srakane), odnosno četiri (4) postotna poena za ostala područja 



Primorsko-goranske županije, u proračunima Primorsko-goranske županija za razdoblje 
od 2016. do 2025. godine potrebno osigurati novčana sredstva u iznosima kako slijedi: 

 
Tabl. 2. Subvencija kamata po godinama za 

kreditni program „Poduzetnik u turizmu 2016“ 

 
Iznosi subvencije kamate u 

kunama 

Godina Ukupno 

2016. 100.000,00 

2017. 210.000,00 

2018. 190.000,00 

2019. 170.000,00 

2020. 150.000,00 

2021. 130.000,00 

2022. 100.000,00 

2023. 70.000,00 

2024. 50.000,00 

2025. 30.000,00 

Ukupno 1.200.000,00 

 
 
5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da: 

 U Novom listu i na web-stranici Primorsko-goranske županije objavi tekst Javnog 
poziva bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program kreditiranja 
„Poduzetnik u turizmu 2016“. 

 Izradi informaciju za Kolegij župana o rezultatima Javnog poziva navedenog u 
gornjoj točki.  
 

 

Točka 13. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata 

razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2016. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata 

razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma 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 kapitalnih projekata 

razvoja turizma radi dodjele kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske 
aktivnosti „Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma“ u 2016. godini. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata 
razvoja turizma u 2016. godini u sklopu provedbe programa „Unapređenje turizma“ u 
2016. godini.  



(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
Točka 14. 

Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za programe 
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije 

za 2016. godinu 
 

Uvodno izlaganje podnijela je izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić.  
U raspravi su sudjelovali Krešimir Parat, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić i Župan 

Zlatko Komadina. 
 Župan je donio 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za  programe 
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije za 2016. godinu, 
te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

 
Točka 15. 

a) Prijedlog raspisivanja Natječaja za financiranje programa i projekata iz 
područja zdravstva u 2016. godini 

b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata 

c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa i projekata 

 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Primorsko-goranska županija objavit će Natječaj za financiranje programa i 
projekata iz područja zdravstva u 2016. godini. 

 

2. Utvrđuje se tekst Natječaja i Dokumentacije za provedbu natječaja za 
financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2016. godini. 

     (Natječaj i Dokumentacija sastavni su dio ovoga Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Natječaj i Dokumentaciju iz točke 2. 
ovoga Zaključka objavi na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije. 

 

4. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata. 

   (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

5. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata. 
        (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

Točka 16. 
Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 

programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih 
 
Uvodno izlaganje podnijela je Dragica Marač.  

 Župan je donio 
 



Z a k l j u č a k 
 
Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz 

područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

Točka 17. 
Prijedlog pravilnika o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih  
programa/projekata i aktivnosti ustanovama školstva kojima je osnivač 

Primorsko-goranska županija 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 
1. Donosi se Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih 

programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska  
županija. 

(Pravilnik je sastavni dio ovoga Zaključka.)  
 
2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da u roku od 15 dana od 

dana stupanja na snagu Pravilnika iz točke 1. ovoga Zaključka objavi Pravilnik na 
SharePointu (interni akti). 
 

Točka 18. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Opatija za nabavu 

medicinske opreme – ergospirometrije 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Opatija za nabavu 
medicinske opreme Ergospirometrije. 
          (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 

 
Točka 19. 

Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom  društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o. 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2016. godinu, Razdjel 7 – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, 
pozicija 700405 "Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda", na pod poziciji 
70040501/3861 – "Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 
trgovačkim društvima u javnom sektoru", trgovačkom društvu Zračna luka Rijeka d.o.o. 
u iznosu 300.000,00 kuna (slovima: tristo tisuća kuna) što ne uključuje PDV-e, 
namjenski za sufinanciranje rekonstrukcije prostora međunarodnih odlazaka u prizemlju 
pristanišne zgrade Zračne luke Rijeka.  
 



2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da najkasnije u 
roku od 8 dana  od dana donošenja ovog Zaključka zaključi Ugovor o namjenskom 
korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 20. 
Prijedlog za pokroviteljstvo 54. Memorijala mira – 26. smrznutih partizana 

 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se prijedlog Općine Mrkopalj, sa sjedištem u Mrkoplju, Stari kraj 3, za 
pokroviteljstvo nad 54. Memorijalom mira – 26. smrznutih partizana, koji će se održati  u 
vremenu od  19. do 21. veljače 2016. godine na području općine Mrkopalj. 
 

2. Manifestacija iz točke 1. Zaključka obuhvaća organizaciju svečane akademije,  
polaganje vijenaca na Memorijalnom centru Matić poljana, te organizaciju raznih 
sportskih aktivnosti (skijaška natjecanja, zimski uspon planinara na Bjelolasicu, utrka  
„Maraton mira“). 

Za navedenu manifestaciju odobrava se iznos od 30.000,00 kuna, koji će se nakon 
zaključivanja Ugovora o pokroviteljstvu isplatiti Općini Mrkopalj na žiro račun IBAN  HR 
22 2402 0061 8275 0000 2 s pozicije 11020301 Tekuće pomoći JLS. 
 

3. Zadužuje se Ured županije da najkasnije u roku od petnaest dana od 
donošenja ovog Zaključka zaključi ugovor s krajnjim korisnikom iz točke 2. ovog 
Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 
 

Točka 21. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove „Jadranski edukativno-

istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove „Jadranski edukativno-
istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“  

 
 
Sjednica je zaključena u  15,40 sati. 

 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
KLASA: 022-04/16-01/5 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 8. veljače 2016.     




































































































































