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

održanog dana 29. ožujka 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,05 sati otvorila je zamjenica Župana Marina Medarić.   
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, zamjenik 
Župana Petar Mamula, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada Milošević, Melita Raukar, 
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, 
Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. 
Edita Stilin, Valerij Jurešić, Erik Fabijanić,  Damir Malenica iz Tima za kvalitetu. 
Zdravko Lisac iz Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i Davor 
Mihelčić. 

 
 

 
  Na sjednici je razmatran sljedeći 

 
D N E V N I     R E D 

 
1. a) Izvješće o funkcioniranju Sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO  
        9001:2008 u Primorsko–goranskoj županiji za 2015. godinu 
    b) Priprema recertifikacije Sustava upravljanja kvalitetom Primorsko–goranske  
        županije u 2016. godini po normi ISO 9001:2015 
    c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Tima za kvalitetu 
2. a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika  
         upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
    b) Prijedlog plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih  
         tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 

c) Prijedlog odluke o doškolovanju službenika upravnih tijela Primorsko-goranske 
županije za 2016. godinu 

3. Informacija o stanovima u Gorskom kotaru u vlasništvu Primorsko-goranske   
    županije 
4. Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko–     
    goranske županije u 2015. godini 
5. Prijedlog odluke o odabiru programa razvoja malih poslovnih zona za  
    sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava  
    županijske riznice domova za starije osobe u 2016. godini 
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo  
    Primorsko-goranske županije za suosnivanje mreže za kontrolu kvalitete i  
    sigurnosti hrane Jugoistočne Europe 
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo  
    Primorsko-goranske županije za suosnivanje Hrvatskog društva za proteomiku  
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Željezničke tehničke  
      škole, Moravice 
10. Prijedlog dopune Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje  
      programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za        



          zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini  
      b) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru                 
          propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih                   
          potreba u području tehničke kulture u 2016. godini 
      c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog  
          natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području  
          tehničke kulture u 2016. godini 
 
 
 
 
 
 

Točka 1. 
a) Izvješće o funkcioniranju Sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO  
    9001:2008 u Primorsko–goranskoj županiji za 2015. godinu 
b) Priprema recertifikacije Sustava upravljanja kvalitetom Primorsko–goranske  
    županije u 2016. godini po normi ISO 9001:2015 
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Tima za kvalitetu 

 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Prihvaća se Izvješće o funkcioniranju sustava upravljanja kvalitetom po 
normi ISO 9001:2008 u Primorsko–goranskoj županiji za 2015. godinu. 
 2. Zadužuju se upravna tijela i Tim za kvalitetu da sukladno planu vanjskog 
nadzora na raspolaganju auditorima certifikacijske kuće Bureau Veritas tijekom 
provedbe recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom Primorsko–goranske županije 
u razdoblju od 21.- 22. travnja 2016. godine.  
 3. Zadužuje se Tim za kvalitetu da najkasnije do 30. lipnja 2016. godine 
redefinira tj. usvoji novu verziju dokumenta Poslovnik kvalitete te ažurira promjene na 
SherePointu.  
 4. Zadužuje se Ured Županije da do 31. prosinca 2016. godine realizira 
aktivnosti vezane uz uspostavu efikasnog korištenja SharePointa u pogledu 
elektronske distribucije materijala za Kolegij Župana. 

5. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Tima za kvalitetu. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 2. 
a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja     

službenika  upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
b) Prijedlog plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika  

upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
c) Prijedlog odluke o doškolovanju službenika upravnih tijela Primorsko-

goranske županije za 2016. godinu 
. 

 Donesen je 
 
 



Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko- goranske županije u 2015. godini. 

2. Donosi se Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika 
upravnih tijela Primorsko–goranske županije za 2016. godinu. 

(Plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
3. Donosi se Odluka o doškolovanju službenika upravnih tijela Primorsko-

goranske županije u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 3. 
Informacija o stanovima u Gorskom kotaru u vlasništvu  

Primorsko-goranske županije 
 

.  
 Donesen je  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o stanovima u Gorskom kotaru u vlasništvu 
Primorsko-goranske Županije. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, Upravni odjel 
za socijalnu politiku i mlade i Upravni odjel za zdravstvo da u roku od 90 dana od 
dana donošenja ovog zaključka Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i opće 
poslove dostave prijedlog daljnjeg raspolaganja stanovima u Mrkoplju i Skradu. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
pripremi postupak davanja stana u Lokvama u zakup u roku od 60 dana od dana 
donošenja ovog Zaključka. 

 
 

Točka 4. 
Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama 

Primorsko–goranske županije u 2015. godini 
 

. 
Donesen je  

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na 
cestama Primorsko-goranske županije u 2015. godini. 

 
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o odabiru programa razvoja malih poslovnih zona za 

sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
 

 Donesen je 
 
 
 
 
 



Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o odabiru programa razvoja malih poslovnih zona za 
sufinanciranje iz Proračuna  Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 

Primorsko-goranske županije da zaključi ugovore o namjenskom korištenju 
raspoređenih sredstava s korisnicima navedenim u Odluci iz točke 1. ovog Zaključka.  

 
 

Točka 6. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog 

sustava županijske riznice domova za starije osobe u 2016. godini 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2016. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe, u ukupnom iznosu od 
10.200,00 kuna, namijenjena za održavanje licenci winGPS aplikacije za sustav 
Riznice PGŽ-a u 2016. godini, kako slijedi: 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 2.550,00 kn (pozicija 
43020401 / 3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 2.550,00 kn (pozicija 
43020401 / 3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 2.550,00 kn (pozicija 
43020401 / 3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od                      
2.550,00 kn (pozicija 43020415 / 3238 Računalne usluge) 

 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana 
od dana donošenja ovog Zaključka sklopi ugovore o namjenskom trošenju 
raspoređenih sredstava s domovima iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 

Primorsko-goranske županije za suosnivanje mreže za kontrolu kvalitete i 
sigurnosti hrane Jugoistočne Europe 

 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
  

            Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno 
zdravstvo Primorsko-goranske županije za suosnivanje Mreže za kontrolu kvalitete i 
sigurnosti hrane jugoistočne Europe. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 
 
 
 



Točka 8. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 
Primorsko-goranske županije za suosnivanje Hrvatskog društva za proteomiku 

 

  
 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno 
zdravstvo Primorsko-goranske županije za suosnivanje Hrvatskog društva za 
proteomiku. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 
 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Željezničke tehničke 

škole, Moravice 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na dopunu Statuta 
Željezničke tehničke škole Moravice.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
 
 

Točka 10. 
Prijedlog dopune Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

(Dopuna Godišnjeg plana je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

 
Točka 11. 

a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za        
    zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini  
b) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru                 
    propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih                   
    potreba u području tehničke kulture u 2016. godini 
c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog  
    natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području  
    tehničke kulture u 2016. godini 

 



 Donesen je 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za 
zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba 
u području tehničke kulture u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na 
javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke 
kulture u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
 
 

Sjednica je zaključena u  15,40 sati. 
 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/12 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 29. ožujka 2016.     
 










































