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

održanog dana 6. veljače 2017. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,15 sati otvorila zamjenica Župana Marina Medarić.. 
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, zamjenik Župana 
Marko Boras Mandić, Melita Raukar, Branka Ivandić, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Valerij Jurešić, Krešimir Parat, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar 
Jurković, Tamara Carević Baraba, Goran Petrc, Zdravko Lisac iz Upravnog odjela za 
pomorsko dobro, promet i veze, Zlatan Marunić iz Upravnog odjela za pomorsko dobro, 
promet i veze, Tatjana Šubat iz Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Erik Fabijanić i 
Davor Mihelčić. 

 
Na sjednici je razmatran sljedeći 

D N E V N I     R E D 
 

1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i 
provedbi EU projekata 
 

2. Planovi programskih aktivnosti s financijskim planovima i planovima nabave za 
2017. godinu ustanova kulture čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 
 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski 
plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2017. godinu 

 

4. Nacrt prijedloga pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i 
usluga 

 

5. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
uređenje i gospodarsko korištenje, plaže Kvarner, Općina Lovran 
 

6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija 
 

7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica 
 

8. Prijedlog smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje 
Primorsko-goranske županije 
 

9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog 
standarda osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini   
 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog 
ugovora o rekonstrukciji prvog kata i potkrovlja glavne zgrade, koji obuhvaća III. fazu 
izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade osnovne škole i prenamjeni u Centar za 
posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova, broj: 31/15/3. 

 
11. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u 

Primorsko-goranskoj županiji 
 
 
 

 
 



Točka 1. 
Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i 

provedbi EU projekata 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije 

na pripremi i provedbi EU projekata. 

 
Točka 2. 

Planovi programskih aktivnosti s financijskim planovima i planovima nabave za 
2017. godinu ustanova kulture čiji je osnivač Primorsko-goranska županija 

 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Plan programskih aktivnosti Pomorskog i povijesnog muzeja 
Hrvatskog primorja Rijeka s financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu koje 
je Muzejsko vijeće usvojilo na sjednici od 20. prosinca 2016. godine. 
 

2. Prihvaća se Plan programskih aktivnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka s 
financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu koje je Muzejsko vijeće usvojilo 
na sjednici od 17. listopada 2016. godine. 
 

3. Prihvaća se Plan programskih aktivnosti Ustanove «Ivan Matetić Ronjgov» s 
financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu koje je Upravno vijeće usvojilo na 
sjednici od 21. prosinca 2016. godine. 

 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na 

financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 
2017. godinu 

 
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na 
području Primorsko-goranske županije na financijski plan i godišnje programe rada i 
razvoja luka otvorenih za javni promet za 2017. godinu.   

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 4. 

Nacrt prijedloga pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba,  
radova i usluga 

  
Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 



 
Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da Nacrt prijedloga 

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga proslijedi na 
savjetovanje s javnošću u trajanju od 7. do 13. veljače 2017. godine.  

 
 

Točka 5. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

uređenje i gospodarsko korištenje, plaže Kvarner, Općina Lovran 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za uređenje i gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran.  

 
2. Sastavni dio Odluke iz točke 1. ovog Zaključka čini Dokumentacija za 

nadmetanje koja će po stupanju na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka činiti 
sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije i bit će objavljena u „Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.  

 
 

Točka 6. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom 

dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na 
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad 
Opatija, koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u 
Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 31. siječnja 2017. godine. 

 

 
Točka 7. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na  
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica, koju 
je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-
goranskoj županiji na sjednici od 20. prosinca 2016. godine. 

 
Točka 8. 

Prijedlog smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje 
Primorsko-goranske županije 

 



Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Donose se Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje 
Primorsko-goranske županije. 

(Smjernice su sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 7 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka objavi Smjernice iz točke 1. ovog Zaključka na web stranicama Primorsko–
goranske županije. 
 

3. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka pisanim putem obavijesti sve jedinice lokalne samouprave s područje 
Primorsko–goranske županije o objavi Smjernica iz točke 1. ovog Zaključka na web 
stranicama Primorsko–goranske županije. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog 

standarda osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini 
 
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se da će Primorsko-goranska županija u kalendarskoj 2017. godini 
sufinancirati programe/projekte za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva 
učenika osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, prema rasporedu u Tablici koja 
je sastavni dio ovoga Zaključka. 
 

2. Programi/projekti koji se održavaju kontinuirano tijekom školske godine 
financirat će se po sljedećim kriterijima: 
 1 do 3 sata provedbe tjedno po skupini učenika, prema iskazanim potrebama škola i 

financijskim mogućnostima županije, 
 cijena jednog sata 84,00 kuna bruto,  
 isplata unatrag za protekli mjesec temeljem iskaza škola o ostvarenom broju sati, 

dostavljenog do 05. u mjesecu. 
 

3. Sredstva iz točke 1. ovoga Zaključka u ukupnom iznosu od 1.381.300,00 kn 
planirana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, kako slijedi: 
 iznos od 12.000,00 kn na poziciji 530603 i iznos od 543.000,00 kn na poziciji 530222 

Programa iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova doznačit će se 
osnovnim školama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač; 

 iznos od 135.000,00 kn na poziciji 530603 i iznos od 691.300,00 kn na pozicijama 
550203 i 550204 doznačit će se srednjim školama i učeničkim domovima kojima je 
Primorsko-goranska županija osnivač.  

 

4. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da s osnovnim i srednjim 
školama te učeničkim domovima, kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, 
zaključi ugovor o financiranju programa/projekata za poticanje dodatnog odgojno-
obrazovnog stvaralaštva učenika u roku od 30 dana od dana usvajanja ovoga 
Zaključka, a izvješće o provedbi programa dostavit će se u sklopu Godišnjeg izvještaja 
o radu Odjela. 



Točka 10. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog 

ugovora o rekonstrukciji prvog kata i potkrovlja glavne zgrade, koji obuhvaća III. 
fazu izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade osnovne škole i prenamjeni u 

Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova,  
broj: 31/15/3. 

 
 Donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

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

ugovora o rekonstrukciji prvog kata i potkrovlja glavne zgrade koji obuhvaća III. fazu 
izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade osnovne škole i prenamjeni u Centar za 
posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova, broj: 31/15/3. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

 

Točka 11. 
Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda 

u Primorsko-goranskoj županiji 
 
Donesen je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog 
suda u Primorsko-goranskoj županiji te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 

  
 
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 15,30 sati. 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/17-01/5 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-2 
Rijeka, 6. veljače 2017.     






















































































