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

održanog dana 19. prosinca 2016. godine 
 
  

Kolegij Župana je u 13,30 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina. 
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Melita Raukar, Branka Ivandić, izv.prof.dr.sc. 
Đulija Malatestinić, mr.sc. Edita Stilin, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Valerij Jurešić, 
Dragica Marač, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, Krešimir Parat, Tamara Carević 
Baraba, Goran Petrc, 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 odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program rada 
Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 
2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 
 

2. Informacija o prijedlogu nacrta Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i 
ruralni razvoj Stara Sušica  
 

3. a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2016. godini 
a) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije 

za 2017. godinu 
 

4. Prijedlog plana nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu u 2017. godini 
 

5. a) Prijedlog za raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata iz 
područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 

propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata 
 

6. 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 2017. 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 2017. godini 
c)  Prijedlog odluke 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 2017. godini 

 

7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu sredstava putem 
pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za 
Primorsko-goransku županiju u 2017. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, 



financiranja  manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-
goransku županiju u 2017. godini 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv 
za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih 
događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini 
 

8. 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 prava, međunarodne suradnje, 
zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite 
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 prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i 
prirode, te civilne zaštite 
c) Prijedlog odluke 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 
 

9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole 
Malinska-Dubašnica 
 

10. Prijedlog odluke o imenovanju tehničara za projekt e-škole 
 

11. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hotelijersko-turističkoj školi, 
Opatija da zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja Turističke 
gimnazije 
 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Rijeci za poduzimanje zahvata 
rekonstrukcije, uređenja i opremanja dijela zgrade na adresi Janka Polić Kamova 19, 
Rijeka 

 

13. Prijedlog: 
a) Strateškog plana Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije za 
razdoblje 2017-2019. 
b) Godišnjeg plana Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije za 
2017. godinu 
 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje 
ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem u predmetu nabave „Izrada i montaža 
namještaja i izložbene opreme u Centru za posjetitelje Beli“ 

 

15. 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 2017. godini 

 

16. Prijedlog financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu s 
projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

 

17. a) Prijedlog upute o izmjeni Upute o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u 
Primorsko-goranskoj županiji 
b) Prijedlog upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije  

 
 
 
 



Točka 1. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program 

rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske 
županije“ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

 
Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Donosi  se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i Program 
rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 
2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

Točka 2. 
Informacija o prijedlogu nacrta Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i 

ruralni razvoj Stara Sušica 
 

Župan je donio sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Informacija o prijedlogu nacrta Sporazuma o osnivanju Centra za 

poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko–goranske županije s prijedlogom Nacrta 
Sporazuma o osnivanju Centra. 

(Prijedlog nacrta Sporazuma je sastavni dio ovog Zaključka). 
  

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
prijedlog nacrta Sporazuma iz točke 1. ovog Zaključka proslijedi Centru za poljoprivredu 
i ruralni razvoj Primorsko–goranske županije na razmatranje i daljnje postupanje. 

 

Točka 3. 
a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2016. godini 
b) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske 

županije za 2017. godinu 
 

Župan je donio sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
1. Usvaja se Analiza o provedbi mjera energetske učinkovitosti u 2016. godini. 

 
2. Donosi se Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 

energije Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. 
(Godišnji plan je sastavni dio Zaključka). 

 
 

Točka 4. 
Prijedlog plana nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici 

Hrvatskoj i inozemstvu u 2017. godini 
 

Župan je donio sljedeći 
 



Z a k l j u č a k 

Donosi se Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu u 2017. godini. 

(Plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 5. 
a) Prijedlog za raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata iz 

područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 

propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata 
 

Župan je donio sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 

1. Primorsko-goranska županija objavit će Natječaj za financiranje programa i 
projekata iz područja socijalne skrbi i srbi o mladima u 2017. godini. 

 
2. Utvrđuje se tekst Natječaja i Dokumentacije za provedbu natječaja za 

financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. 
godini. 

 (Natječaj i Dokumentacija sastavni su dio ovoga Zaključka). 
 
3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da Natječaj i 

Dokumentaciju iz točke 2. ovoga Zaključka objavi na mrežnim stranicama Županije i 
mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske dana 21. prosinca 
2016. godine. 

 
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.) 
 

 
Točka 6. 

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 2017. 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 2017. godini 
c)  Prijedlog odluke 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 2017. godini 

 
Župan je donio sljedeći 

 

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 2017. 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 
2017. 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 2017. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 7. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu sredstava putem 

pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja 
za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini 

b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, 

financiranja  manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-
goransku županiju u 2017. godini 

c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni 
poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i 

drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju  
u 2017. godini 

 
Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem 
pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za 
Primorsko-goransku županiju u 2017. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 

propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, 
finnaciranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku 
županiju u 2017. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na Javni 
poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih 
događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 8. 
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 prava, međunarodne 

suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite 



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 prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i 

prirode, te civilne zaštite 
c) Prijedlog odluke 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 
 

Župan je donio sljedeći 
 

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 9. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole 
Malinska-Dubašnica 

 
Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole 
Malinska-Dubašnica. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da zatraži od školskog 
odbora Osnovne škole iz točke 1. ovog Zaključka da u roku od 30 dana donese Statut i 
o tome izvijesti osnivača putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje. 
 

 



 
Točka 10. 

Prijedlog odluke o imenovanju tehničara za projekt e-škole 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o imenovanju tehničara za projekt e-Škole. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 11. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hotelijersko-turističkoj školi, 

Opatija da zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja  
Turističke gimnazije 

 
Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti Hotelijersko-turističkoj 
školi, Opatija da zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja «Turističke 
gimnazije». 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da zatraži od Škole iz točke 
1. ovog Zaključka da, nakon dobivenoga odobrenja od Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, osnivaču dostavi na prethodnu suglasnost prijedlog dopune Statuta u 
dijelu koji se odnosi na djelatnost Škole, a odnosi se obrazovni program za izvođenje 
kojeg je prethodna suglasnost zatražena. 
 
 

Točka 12. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Rijeci za poduzimanje 

zahvata rekonstrukcije, uređenja i opremanja dijela zgrade na adresi Janka Polić 
Kamova 19, Rijeka 

 
Župan je donio sljedeći 
 
 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Sveučilištu u Rijeci za poduzimanje 
zahvata rekonstrukcije, uređenja i opremanja dijela nekretnine na adresi Janka Polić 
Kamova 19, Rijeka. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da Odluku  
iz točke 1. ovog Zaključka u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja dostavi 
Sveučilištu u Rijeci. 

 



 
 

Točka 13. 
Prijedlog: 

a) Strateškog plana Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije za 
razdoblje 2017-2019. 

b) Godišnjeg plana Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije za 
2017. godinu 

 
Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Donosi se Strateški plan Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije 

za razdoblje 2017-2019 godine. 
(Strateški plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
2. Donosi se Godišnji plan Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije 

za 2017. godine.  
(Godišnji plan je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
3. Zadužuje se Ured unutarnje revizije da donesene planove proslijedi 

Ministarstvu financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole 
do 31 siječnja 2017.g. 

 
Točka 14. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje 
ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem u predmetu nabave „Izrada i montaža 

namještaja i izložbene opreme u Centru za posjetitelje Beli“ 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje 
Ugovora za izradu i montažu namještaja i izložbene opreme u Centru za posjetitelje 
Beli. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 
 
 

Točka 15. 
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 2017. godini 

 
Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na utvrđeni 

Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini.  



(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 16. 

Prijedlog financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu s 
projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

 
Župan je donio sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
          Prihvaća se Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2017. godinu s 
projekcijama za 2018. i 2019. godinu koje je Upravno vijeće donijelo na 128. sjednici 
koja je održana dana 21. studenog 2016. godine.  
 
 

Točka 17. 
a) Prijedlog upute o izmjeni Upute o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata 

u Primorsko-goranskoj županiji 
b) Prijedlog upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije 
 

Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Uputa o izmjeni Upute o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih 
projekata u Primorsko-goranskoj županiji. 

(Uputa je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 
2. Donosi se Uputa o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske 

županije. 
(Uputa je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

 
 
 

Sjednica je zaključena u 16,00 sati. 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/47 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 19. prosinca 2016.     
















































































































































