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

održanog dana 2. veljače 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,15 sati otvorila je zamjenica Župana Marina Medarić.  
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, zamjenik 
Župana Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar Mamula, Goran Petrc, 
Krešimir Parat, Nada Milošević, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, 
doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, doc.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 
 

1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i  
    provedbi EU projekata 
2. Prijedlog financijskog plana i plana rada TD Ekoplus d.o.o. za 2015. godinu 
3. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje pripreme projektne  
        dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje pripreme  
       projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
   c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se  
      sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske  
      županije 
4. 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 
    c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata  
        ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
5. Razmatranje Plana i programa rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na  
     cestama Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava  
     županijske riznice domova za starije osobe u 2015. godini 
7. Prijedlog raspodjele sredstava u cilju poticanja rada lokalnih i regionalnih  
     televizijskih postaja na području Županije 
8. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu „Zračna luka Rijeka“ d.o.o. 
9. Prijedlog sufinanciranja turističke manifestacije „Maškarani Platak“  
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske  
      županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu HERA 
11. Razmatranje ponude Marie Ubalde Morin i Ivana Morina za ostvarivanje prava  
      prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne  
     zdravstvene službe (Ervin Tomić, Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine) 
13. a) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice  



          oko Lokvarskog jezera“  
     b) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Pozornica i  
         interpretacijski centar Ronjgi“ 
     c) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Muzej  
        Apoksiomen“ 
 
 

 
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. 
Prijedlog financijskog plana i plana rada TD Ekoplus d.o.o. za 2015. godinu 

 

          Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

Usvaja se Financijski plan i Plan rada trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. za 
2015. godinu. 
 
 
 

Točka 3. 
a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje pripreme  

       projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje pripreme  
       projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
a) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će 

se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-
goranske županije 

 

          
Donesen je sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 
 

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

(Pravilnik je sastavni dio ovog Zaključka). 
2. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje pripreme 

projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije.  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će 

se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske 
županije. 



(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

Točka 4. 
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 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata  
    ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
 

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

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

 

 
 

Točka 5. 
Razmatranje Plana i programa rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa 

na cestama Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 

          Donesen  je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Plan i Program rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa 
na cestama Primorsko-goranske županije za 2015. godinu kojeg je Savjet usvojio na 
sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine. 

2. Za sufinanciranje obavljanja aktivnosti obuhvaćenim Planom i Programom 
rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske 
županije iz točke 1. ovog Zaključka osigurana su sredstva u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godine na poziciji Upravnog odjela za pomorsko dobro, 
promet i veze 70 03 05 "Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama" 
u iznosu od 150.000,00 kuna. 

3. Uz sredstva iz točke 2. Zaključka, planiran je i dodatni iznos od 50.000,00 
kuna koji se potražuje od Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 
Republike Hrvatske. 

 
 
 
 



Točka 6.  
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog 

sustava županijske riznice domova za starije osobe u 2015. godini 
 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, pozicija 43 03 07 Informatizacija domova za starije osobe (323 Rashodi za 
usluge), u iznosu od 10.200 kn, namijenjena za održavanje isporučenih licenci 
winGPS aplikacije za sustav Riznice PGŽ-a u 2015. godini, kako slijedi: 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 2.550,00 kn (pozicija 43 03 
07 06 / 3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 2.550,00 kn (pozicija 43 03 
07 06 / 3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 2.550,00 kn (pozicija 43 03 
07 06 / 3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od                      
2.550,00 kn pozicija 43 03 07 06 / 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 raspodjele sredstava u cilju poticanja rada lokalnih i regionalnih 

televizijskih postaja na području Županije 
 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 7 - Upravni odjel za pomorstvo, promet i 
turizam, pozicija 70 05 02 – "Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja 
na području Županije", na potpoziciji 70 05 02 02 / 3862 "Kapitalne pomoći 
trgovačkim društvima izvan javnog sektora", Kanalu Ri u iznosu od 150.000,00 kuna 
(slovima: sto pedeset tisuća kuna) što ne uključuje PDV-e, namjenski za nabavku 
računala te novih kamera s potrebnom opremom za terenski rad.  

2. Namjenska sredstva iz članka 1. Zaključka isplatit će se prema dostavljenim 
zahtjevima od strane Kanala RI u visini odobrenog iznosa.  

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zaključi 
ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom iz točke 1. 
ovog Zaključka najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 
 

 
 
 



Točka 8. 
Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu „Zračna luka Rijeka“ d.o.o. 

 

          
 Donesen  je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 7 – Upravni odjel za pomorsko dobro, 
promet i veze, pozicija 700401 "Održavanje objekta i opreme aerodroma na području 
Županije", na pod poziciji 70040101/3861 – "Kapitalne pomoći trgovačkim društvima 
u javnom sektoru", trgovačkom društvu Zračna luka Rijeka d.o.o. u iznosu 
250.000,00 kuna (slovima:dvjesto pedeset tisuća kuna) što ne uključuje PDV-e, 
namjenski za rekonstrukciju podnih i dijela zidnih obloga te pripadajućih instalacija na 
prvom katu putničke zgrade. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da najkasnije 
u roku od 8 dana  od dana donošenja ovog Zaključka zaključi Ugovor o namjenskom 
korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog sufinanciranja turističke manifestacije „Maškarani Platak“ 

 

                  Donesen je  sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se sufinanciranje manifestacije Maškarani Platak u 2015. godini. 
2. Raspoređuju se novčana sredstva, osigurana u Proračunu Primorsko-

goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, 
poduzetništvo i ruralni razvoj, pozicija  80 07 01 01 / 3811 – Tekuće donacije u novcu 
– Potpora razvitku selektivnih oblika turizma, u iznosu 5.000,00 kuna Turističkoj 
zajednici Općine Čavle, namjenski za sufinanciranje manifestacije Maškarani Platak. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka izradi odgovarajući 
ugovor o namjenskom korištenju novčanih sredstava iz točke 2. i 3. ovog Zaključka.  

 
 

Točka 10.  
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-

goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu 
HERA 

 

                  Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-
goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu HERA. 
 
 
 
 
 



Točka 11. 
Razmatranje ponude Marie Ubalde Morin i Ivana Morina za ostvarivanje prava 
prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 

 

                  Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Ne prihvaća se ponuda Morin Marie Ubalde, OIB: 00134834813, i Morin 
Ivana, OIB: 19506426546, radi korištenja prava prvokupa na nekretnini označenoj 
kao k.č. br. 665 ZGR, upisanoj u zk.ul. br. 2112, k.o. Susak, po kupoprodajnoj cijeni 
od 50.000,00 EUR (pedeset tisuća eura). 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak u roku od 8 dana od dana njegova donošenja dostavi podnositeljima 
ponude za prvokup i ostalim pravnim osobama, sukladno odredbama čl. 37. st. 4. 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 
 
 

Točka 12. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 
zdravstvene službe (Ervin Tomić, Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine) 

 
         Donesen je sljedeći  
 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja 
javne zdravstvene službe –Ervin Tomić, Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine.  

(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

 
Točka 13.  

a) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Uređenje  
šetnice oko Lokvarskog jezera“  

     b) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Pozornica i  
         interpretacijski centar Ronjgi“ 
     c) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Muzej  
        Apoksiomen“ 
 

          
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta 
"Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera" za razdoblje od 14.08.2014. do 
31.12.2014. godine  

2. Prihvaća se III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta 
"Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" za razdoblje od 14.08.2014. do 
31.12.2014. godine.  



3. Prihvaća se III. Izvješće o provedbi razvojnog projekta "Muzej Apoksiomen" za 
razdoblje od 14.08.2014. do 31.12.2014. godine. 

 
 

 
Sjednica je zaključena u 15,00 sati. 

 
 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/4 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 2. veljače 2015.     
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