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

održanog dana 30. siječnja 2017. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,25 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, 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, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
 
 
  Na sjednici je razmatran sljedeći 

 

D N E V N I     R E D 
 

01. Razmatranje godišnjeg financijskog plana Ustanove „Jadranski edukativno- 
      istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2017. godinu  
      s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 
02. Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i  
      ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za  
      2016. godinu 
03. a) Izvješće o radu: 
          • brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31.  
            prosinca 2016. godine 
         • ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca  
           2016. godine 
     b) Prijedlog plana: 
         • redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2017.  
           godini brodicom eko 13/4 
04. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru  
      za  izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali  
      Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj 
05. Davanje mišljenja na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za  
      luku posebne  namjene – brodogradilište Stanislava Matića 
06. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja  
      odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji 
07. a) Završno izvješće o provedbi Programa jamstvenog fonda za prerađivačku  
          industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu  
      b) Prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o povlačenju  
          neiskorištenog dijela sredstava iz Programu jamstvenog fonda za prerađivačku  
          industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu  
08. Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 2016.  
      godini s prijedlogom rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti  
      izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01.10. do 31.12.2016. 
09. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje  
          programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske  
          županije 



      b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje  
          programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske  
          županije za 2017. godinu 
     c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata  
         ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017.  
         godinu 
10. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izrade  
          dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
      b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade  
          dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu 
     c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se  
         sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije  
         za 2017. godinu 
11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata  
          razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2017. godini 
      b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata  
          razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2017. godini 
12. Prijedlog financiranja županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i  
      smotri u znanju, vještinama i sposobnostima za učenike osnovnih i srednjih škola  
      u  školskoj 2016./2017. godini 
13. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije za  
     djecu s područja Gorskog kotara u 2017. godini 
14. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Crikvenica, k.č.br.  
      3136/3 komunalnom društvu Murvica d.o.o. 
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne  
      zdravstvene službe (• Silva Jonjić Ahel, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost  
      dentalne medicine) 
16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
      (•Elvia Paliska Jelušić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada  
        Rijeke) 
17. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
     (•Smilja Zeba, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke) 
18. Prijedlog za pokroviteljstvo 55. Memorijala mira – 26. smrznutih partizana 
 

 
 
 

 
Točka 1. 

Razmatranje godišnjeg financijskog plana Ustanove „Jadranski edukativno- 
istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2017. 

godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

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 2017. godinu s 
projekcijom za 2018. i 2019. godinu kojeg je Upravno vijeće Ustanove donijelo na 
sjednici od 16. prosinca 2016. godine. 

 



Točka 2. 
Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i 

ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji 
za 2016. godinu 

 

 Župan je donio sljedeći  
  

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja 
odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru Primorsko-goranske županije 
za 2016. godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije 
na razmatranje i usvajanje. 

 
Točka 3. 

a) Izvješće o radu: 
    • brodova čistača „ECO II“ i „ECO III“ za razdoblje od 01. siječnja 2016. do  
       31. prosinca 2016. godine 
    • ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca  
      2016. godine 
b) Prijedlog plana: 
    • redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2017.  
      godini brodicom eko 13/4 
 
 

 Župan je donio sljedeći  
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 2016. do 31. prosinca 2016. godine. 

2. Prihvaća se Izvješće o radu ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 1. 
siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine. 

3. Prihvaća se Plan redovitog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-
goranske županije u 2017. godini brodicom  ECO13/4 registarske oznake 547 RK. 

 
 

Točka 4. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 

dobru za  izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša 
u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj 

 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i 
školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj, koju je utvrdilo Stručno 
povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji. 

 
Točka 5. 

Davanje mišljenja na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za 
luku posebne  namjene – brodogradilište Stanislava Matića 

 
 



 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju 
koncesije za luku posebne  namjene – brodogradilište Stanislava Matića, koju je 
utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-
goranskoj županiji. 

 
Točka 6. 

Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja 
odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji 

 
 

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

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje 
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji, te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  

 
 
 

Točka 7. 
a) Završno izvješće o provedbi Programa jamstvenog fonda za prerađivačku  
    industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu  
b) Prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o povlačenju  
    neiskorištenog dijela sredstava iz Programu jamstvenog fonda za  
    prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu  
 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se završno izvješće o provedbi Programa Jamstvenog fonda za  
prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu.  

2. Primorsko-goranska županija prekida daljnju provedbu Programa 
Jamstvenog fonda za  prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 
2013. godinu.   
         3. Prihvaća se prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o 
povlačenju neiskorištenog dijela sredstava iz Programa Jamstvenog fonda za 
prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu u iznosu 
od 1.215.000,00 kuna. 

4. Prihvaća se prijedlog Ugovora o sporazumnom povratu neiskorištenih 
sredstava između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Primorsko-
goranske županije 

(Prijedlog Ugovora je sastavni dio ovog Zaključka) 
5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 

provede sve radnje potrebne za povrat sredstva Jamstvenog fonda u iznosu od 
1.215.000,00 kuna u Državni proračun.   
 
 
 



Točka 8. 
Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 2016. 

godini s prijedlogom rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti 
izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01.10. do 31.12.2016. 

 
 

 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2017. godinu, Razdjel 8 - Upravni odjel za turizam, 
poduzetništvo i ruralni razvoj, pozicija: 80 06 03 01 – Tekuće donacije u novcu u 
ukupnom iznosu od 149.800,00 kn (slovima: stočetrdesetdevetisućaiosamstokuna) 
namjenski za isplatu poticaja za izvršeni izlov nezavičajne divljači na kvarnerskim 
otocima u razdoblju od 01. listopada do 31. prosinca  2016. godine, slijedećim 
korisnicima: 

 Lovačkom društvu „Orebica“ Krk………………...      15.800,00 kuna  
 Lovačkom društvu „Orebica“ Cres………………..     25.400,00 kuna  
 Udruzi „Pramenka“ Orlec  …………………………     12.800,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Kamenjarka“ Mali Lošinj…….       3.600,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Halmac“ Punta Križa………….    71.600,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Šljuka “ Belej….………………     19.200,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Vepar“ Njivice…….……….….       1.400,00 kuna        

 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za pokrivanje rashoda za izlov 
nezavičajne divljači koji se financiraju iz namjenskih prihoda na teret ostalih 
proračunskih prihoda u 2017.godini.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).   
               

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
zaključi ugovore o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava s korisnicima iz 
točke 1. ovog Zaključka najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

 

4. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
zatraži od Ministarstva poljoprivrede propisivanje dodatnih mjera ili načina uklanjanja 
nezavičajne divljači kako bi se osiguralo efikasnije provođenje Naredbe o smanjenju 
brojnog stanja pojedine vrste divljači („Narodne novine“ broj 42/07). 

 
 
 

Točka 9. 
a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata     
     ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa      
    /projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za       
     2017. godinu 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata  
    ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017.  
    godinu 

 



 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje 
programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske 
županije. 

(Pravilnik je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/ 
projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. 
godinu.  

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

ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 10. 

a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izrade  
    dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade  
    dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se  
    sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske  
    županije za 2017. godinu 
 

 

 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izrade 
dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije. 

(Pravilnik je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade 
dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će 
se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 
2017. godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 11. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata 
    razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2017. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata 
     razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma 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 kapitalnih 
projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske 
županije za 2017. godinu.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata 
razvoja turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. 
godinu 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 12. 

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

škola u  školskoj 2016./2017. godini 
 
 

 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Primorsko-goranska županija će u školskoj 2016./2017. 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 «Pehlin», Rijeka 
23. Natjecanje mladeži Hrvatskog crvenog križa OŠ Kostrena, Kostrena 
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 «Sveti Matej», Viškovo 



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. Zanimanje «Elektroinstalater» Elektroindustrijska i obrtnička škola 
2. Zanimanje «Poslovni tajnik» Ekonomska škola M. Mirkovića, Rijeka 
3. Zanimanje «Prodavač» Trgovačka i tekstilna škola, Rijeka 
4. CAD i catia dizajniranje računal. CNC Tehnička škola za stroj. i brodograd. 
5. GASTRO SŠ Ambroza Haračića, M. Lošnj 
6. GLOBE OŠ «Rikard Katalinić Jeretov», Opatija 

 
Državna razina 

Red. 
br. 

Naziv natjecanja Domaćin 

1. Zanimanje «Veterinarski tehničar» Medicinska škola u Rijeci 
2. Strojarska skupina zanimanja Strojarska škola za industrijska i obrt. zanim. 

3. GASTRO Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica 

 
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. 

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 506.000,00 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 
troškovnika koji izrađuje domaćin, a temeljem sljedećih iznosa: 
 
Red. 
br. 

Vrsta izdatka  Izn
os 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

 
2. 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 2016./2017. godini. 

 
 

 
Točka 13. 

Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije 
za djecu s područja Gorskog kotara u 2017. godini 

 
 

 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Gradu Delnicama raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu 
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za 
socijalnu politiku i mlade, A430428 „Provođenje logopedske terapije i rehabilitacije za 
djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama“, pozicija 
43042801/3631 u iznosu od 58.000,00 kuna, za pružanje usluga logopedske terapije 
i rehabilitacije djeci s govorno-jezičnim teškoćama s područja Gorskog kotara, 
primarno djeci predškolske dobi i djeci nižih razreda osnovne škole u 2017. godini, od 
čega: 

 54.500,00 kn za troškove plaće i prijevoza logopeda; 
 3.500,00 kn za troškove nabave informatičke opreme za rad logopedskog 

kabineta.    
 

 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka s Gradom Delnicama sklopi ugovor o 
namjenskom trošenju raspoređenih sredstava, sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 
 
 

 
Točka 14. 

Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Crikvenica, 
k.č.br. 3136/3 komunalnom društvu Murvica d.o.o. 

 
 

 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Crikvenica, 
k.č. 3136/3 komunalnom društvu Murvica d.o.o. 
     (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u 
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka 
dostavi prijedlog Ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade, Županu na 
potpis. 

 
Točka 15. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 
zdravstvene službe  

(• Silva Jonjić Ahel, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine) 
 



 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja 
javne zdravstvene službe –Silva Jonjić Ahel, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost 
dentalne medicine.  

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

 
Točka 16. 

Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
(•Elvia Paliska Jelušić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada 

Rijeke) 
 

 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene 
službe –Elvia Paliska Jelušić, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće) medicine.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 
 

Točka 17. 
Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
(•Smilja Zeba, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke) 

 
 

 Župan je donio sljedeći    
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene 
službe –Smilja Zeba, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće) medicine.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

 
Točka 18. 

Prijedlog za pokroviteljstvo 55. Memorijala mira – 26. smrznutih partizana 
 
 

 Župan je donio sljedeći    
 

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 55. Memorijalom mira – 26. smrznutih partizana, koji će se 
održati od  17. do 19. veljače 2017. 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. 

 
 

Sjednica je zaključena u  14,55 sati. 
 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/17-01/4 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-2 
Rijeka, 30. siječnja 2017.     
 












































































































