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

održanog dana 8. srpnja 2019. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,05 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Goran Petrc, mr.sc. Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, prof.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, mr.sc. Sonja Šišić, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina 
Duraj 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 za lipanj 2019. godine 
2. Nacrt prijedloga Plana o izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske  
    županije s javnošću u 2019. godini 
3. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada  
        dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
   b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za  
       sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
4. Prijedlog izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti  
    Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje remonta žičare Radeševo 
6. Prijedlog odluke o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje  
    manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju  
    u 2019. godini 
7. Informacija o projektnoj prijavi „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske  
    županije“ na poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz  
    prioritetne osi 10 – tehnička pomoć operativnog programa „Konkurentnost i  
    kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora 
8. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata za razdoblje siječanj - lipanj 2019.  
    godine: 
    a) JOINT_SECAP 
    b) EXCOVER 
    c) BLUEISLANDS 
9. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u  
      radna tijela Jadransko-jonske euroregije 
10. Prijedlog odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za provedbu Zakona o sustavu  
      državne uprave 
11. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i  
      očuvanju kulturnih dobara (stan u zgradi Bakarčić) 
12. Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko 

korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 1, Njivice, Općina 
Omišalj 



13. Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko 
korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, Njivice, Općina 
Omišalj 

14. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu 
pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine 
Dobrinj podsustava Šilo (faza II) za sigurnosne preljeve CS 5 (Šilo 1), CS 6 (Šilo 
2) i CS 7 (Šilo 3), Općina Dobrinj, otok Krk 

15. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, 
Grad Opatija 

16. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada 
(aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica 

17. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 
Jadran d.d. na davanje potkoncesije na plaži Kačjak, Grad Crikvenica 

18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 
Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na plaži Kaštel, Grad Crikvenica 

19. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje izvođenja radova na 
objektima osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač 

20. a) Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte Ekonomske škole Mije  
     Mirkovića Rijeka i Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u okviru programa  
    ERASMUS + 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o dodjeli  
     bespovratnih sredstava za projekt Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka u  
     okviru programa ERASMUS+ 
c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o dodjeli  
     bespovratnih sredstava za projekt Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u  
     okviru programa ERASMUS+ 

21. Prijedlog plana o dopuni Plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije 
za 2019. godinu 

22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osobe odgovorne za unošenje 
podataka u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije za 
Primorsko-goransku županiju 

23. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osobe zadužene za sustavno 
gospodarenje energijom u Primorsko-goranskoj županiji 

24. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja 
javne zdravstvene službe, djelatnost dentalne medicine, Grad Rijeka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

pripremi i provedbi EU projekata za lipanj 2019. godine 
 

Župan je donio 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 za lipanj 2019. godine. 

 
Točka 2. 

Nacrt prijedloga Plana o izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske 
županije s javnošću u 2019. godini 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Utvrđuje se Prijedlog plana o izmjeni Plana savjetovanja tijela Primorsko-
goranske županije s javnošću u 2019. godini, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini 
na razmatranje i usvajanje. 

 
Točka 3. 

a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada  
    dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za  
    sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada 
dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Donosi se Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za 
sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu. 
(Odluka je sastavni dio 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 
ugovore o sufinanciranju s odabranim prijaviteljima sukladno Odlukama iz 
točaka 1. i 2. ovog Zaključka. 

 
Točka 4. 

Prijedlog izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti 
Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Donose se Izmjene plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti 
Primorsko-goranske županije za 2019. godinu  

(Izmjene plana su sastavni dio ovog Zaključka.) 



 
Točka 5. 

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje remonta žičare 
Radeševo 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o rasporedu sredstava Goranskom sportskom centru d.o.o. 
za financiranje remonta žičare Radeševo. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
2. Sredstva za izvršenje Odluke iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su u 

Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Razdjel 11 – Upravni odjel 
za kulturu, sport i tehničku kulturu, u sklopu aktivnosti 510518 Upravljanje RSRTC 
Platak -Goranski sportski centar d.o.o / 386 Kapitalne pomoći, u iznosu od 650.000,00 
kn. 

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da u roku od 8 

dana od dana donošenja Odluke iz točke 1. ovog Zaključka s Goranskim sportskim 
centrom d.o.o. sklopi ugovor o kapitalnoj pomoći. 

 
Točka 6. 

Prijedlog odluke o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 
manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku 

županiju u 2019. godini 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, 
(su)financiranja manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-
goransku županiju u 2019. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
2. Raspoređena sredstva iz Odluke iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se 

korisnicima temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju na sljedeći način: 
a) za manifestacije i događaje jednokratnom isplatom i to: 
  za provedene manifestacije/događaje i manifestacije/događaje koji su 

održani ili će se početi provoditi do 31. kolovoza 2019. godine, najkasnije 15 
dana od dostave ovjerenog ugovora 

 za manifestacije/događaje koji će se početi provoditi iza 1. rujna 2019. 
godine, u roku od 15 do 30 dana prije početka manifestacije/događaja 

 

b) za kapitalne donacije nakon dostave ovjerenog ugovora i najkasnije 15 dana 
nakon dostavljenog izvještaja i predočenja dokaza o namjenskom korištenju 
odobrenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine 

 
3. S prijaviteljima koji u cijelosti nisu ispunili uvjete Javnog poziva neće se 

sklapati ugovori o sufinanciranju dok prijavitelji ne isprave uočene nepravilnosti, 
odnosno dostave tražene izvještaje ili ostale dokumente. 



4. Zadužuje se Ured Županije da Odluku iz točke 1. ovog Zaključka objavi na 
mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije u roku 15 dana od dana njenog 
donošenja. 

 

5. Zadužuje se Ured Županije da sklopi ugovore o sufinanciranju s prijaviteljima 
za odobrena sredstva po Odluci iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
Točka 7. 

Informacija o projektnoj prijavi „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-
goranske županije“ na poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih 
sredstava iz prioritetne osi 10 – tehnička pomoć operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnog 
koordinatora 

 

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

 

Prihvaća se Informacija o projektnoj prijavi „Jačanje razvojnih kapaciteta 
Primorsko-goranske županije“ na poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih 
sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa 
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnog 
koordinatora. 

 
Točka 8.  

Polugodišnje izvješće o provedbi projekata za razdoblje siječanj - lipanj 2019. 
godine: 

    a) JOINT_SECAP 
    b) EXCOVER 

    c) BLUEISLANDS 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o provedbi projekata za razdoblje siječanj - 
lipanj 2019. godine: 

a) JOINT_SECAP 
b) EXCOVER 
c) BLUEISLANDS. 
 

 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 

 radna tijela Jadransko-jonske euroregije 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
radna tijela Jadransko-jonske euroregije. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 



Točka 10. 
Prijedlog odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za provedbu  

Zakona o sustavu državne uprave 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o osnivanju Savjetodavnog tijela za provedbu Zakona o 
sustavu državne uprave. 
(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

2. Zadužuje se pročelnici koji preuzimaju poslove državne uprave iz nadležnosti 
Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji da očitovanja na 
zaprimljene materijale vezane za provedbu Zakona o sustavu državne uprave 
dostave Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i opće poslove najkasnije 
do 1. kolovoza 2019. godine. 

 
Točka 11. 

Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (stan u zgradi Bakarčić) 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Ne prihvaća se ponuda prava prvokupa stana na adresi Ulica Milana 
Smokvine Tvrdog 1 („tzv. Zgrada Bakarčić“), stan br. 4A, na drugom katu, ulaz 1, koji 
se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice bez WC-a, posebnog WC-a, i 
zajedničkog ulaznog hodnika u ½ dijela, ukupne površine 69.23 m2, a koji je u 
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, upisan kao suvlasnički dio s 
neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-17) na k.č.br. 2248, u naravi kuća br. 53 i 
dvorište u Uskočkoj ulici na Sušaku, ukupne površine 139 čhv, upisane u zk.ul. 631, 
k.o. Trsat-Sušak, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 53.000,00 eura, što u kunskoj 
protuvrijednosti na dan zaprimanja ponude, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne 
banke iznosi 392.212,88 kuna, a plativo prema navedenom tečaju važećem na dan 
isplate, prema uvjetima prodaje određenim u Predugovoru o kupoprodaji nekretnine 
od dana 19. lipnja 2019. godine. 

 

          2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak, u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja, dostavi ponuditeljici prava 
prvokupa i ostalim ovlaštenicima prava prvokupa sukladno članku 37. stavku 4. 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 
Točka 12.  

Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i 
gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 

1, Njivice, Općina Omišalj 
 

. 
Župan je donio sljedeći  
 
 

Z a k l j u č a k  
 



 Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i 
gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 1, 
Njivice, Općina Omišalj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 

Točka 13. 
Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i 

gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 
2, Njivice, Općina Omišalj 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju i 
gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Pod crikvun, Pero 2, 
Njivice, Općina Omišalj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 
Točka 14. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu 
upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje 

priobalja Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) za sigurnosne preljeve CS 5 
(Šilo 1), CS 6 (Šilo 2) i CS 7 (Šilo 3), Općina Dobrinj, otok Krk 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu 
upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja 
Općine Dobrinj podsustava Šilo (faza II) za sigurnosne preljeve CS 5 (Šilo 1), CS 6 
(Šilo 2) i CS 7 (Šilo 3), Općina Dobrinj, otok Krk. 

 
 

Točka 15. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela 

Royal, Grad Opatija 
 

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 na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred 
hotela Royal, Grad Opatija. 

 
Točka 16. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada 

(aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-
Dubašnica 

 

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 na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog 
grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica 
koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-
goranskoj županiji. 

Točka 17. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 

društvu Jadran d.d. na davanje potkoncesije na plaži Kačjak, Grad Crikvenica 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
trgovačkom društvu Jadran d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela plaže Kačjak, Grad Crikvenica, kojeg je utvrdilo Stručno 
povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji. 

 
Točka 18. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na plaži Kaštel, Grad Crikvenica 

 
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje dijela plaže Kaštel, Grad Crikvenica, kojeg je utvrdilo Stručno 
povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji. 

 
Točka 19. 

Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje izvođenja radova na 
objektima osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o rasporedu sredstava za financiranje neophodnih radova 
na objektima osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija 
osnivač. (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da s korisnicima, sukladno 
Odluci iz točke 1. ovog Zaključka, zaključi ugovor o financiranju, u roku od 8 
dana od dana usvajanja ovog Zaključka. 

 
 

Točka 20. 
a) Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte Ekonomske škole  
    Mije Mirkovića Rijeka i Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u okviru  
    programa ERASMUS + 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o dodjeli  
     bespovratnih sredstava za projekt Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka u  



     okviru programa ERASMUS+ 
c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o dodjeli  
     bespovratnih sredstava za projekt Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka  
     u okviru programa ERASMUS+ 

 
 

Župan je donio sljedeći  
 
 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte 
Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka i Elektroindustrijske i obrtničke škole 
Rijeka u okviru programa ERASMUS +.  

 
2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka u 
okviru programa ERASMUS +. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekt Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u 
okviru programa ERASMUS +. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
Točka 21. 

Prijedlog plana o dopuni Plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske 
županije za 2019. godinu 

 

Župan je donio sljedeći  
 
 
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Plan o dopuni Plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske 
županije za 2019. godinu. 
 (Plan je sastavni dio ovog Zaključka.) 

 
 
 
 

Točka 22. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osobe odgovorne za unošenje 

podataka u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije za 
Primorsko-goransku županiju 

 

 
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 



1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osobe odgovorne za unošenje 
podataka u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije za 
Primorsko-goransku županiju.  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da Odluku iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Ministarstvu zaštite 
okoliša i energetike, u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 

 
 

Točka 23. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osobe zadužene za sustavno 

gospodarenje energijom u Primorsko-goranskoj županiji 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju osobe zadužene za sustavno 
gospodarenje energijom u Primorsko-goranskoj županiji.  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2.  Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da Odluku iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Agenciji za pravni 
promet i posredovanje nekretninama, u roku od 15 dana od dana donošenja 
ovog Zaključka. 

 
 

Točka 24. 
Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja 

javne zdravstvene službe, djelatnost dentalne medicine, Grad Rijeka 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora 

obavljanja javne zdravstvene, Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine, te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 
 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,40 sati. 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 



KLASA: 022-04/19-01/24 
URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-2 
Rijeka, 8. srpnja 2019. ����
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