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

održanog dana 15. lipnja 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,05 sati otvorila je zamjenica Župana Marina Medarić.  
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, 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, Valerij Jurešić i Davor Mihelčić. 

 
 Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. Nacrt prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk 
2.Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u 2014.  
    godini 
3. Izvješće o naplati potraživanja po 
   a) ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu  
       za područje Grada Rijeke 
   b) ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na      
       sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1B     
       "Priobalje i otok Krk" 
4. Izvješće o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač  
    Primorsko-goranska županija u 2014. godini 
5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru  
    za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab 
6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru  
    za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, Grad Opatija 
7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu  
    Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko  
     korištenje plaže Kaštel u Crikvenici 
8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na  
    pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela  
      Amabilis, Grad Crikvenica II 
9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju  
      koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u pojasu od  
      Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj 
10. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu  
      Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za  
      gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za  
      sklapanje 
     a) ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5033, dionica Matika - D3 
     b) ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5034, lokalitet Stara Sušica (dionica 1) 
     c) ugovora za sanaciju kolnika i potpornih zidova na LC 58041, dionica Križevica     
          –Lovranska Draga (2. dio) 
12. a) Informacija o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima prema koncesionarima –  
          IPAKON d.o.o. Rab i PETERS BOAT CHARTER d.o.o. Rab 
     b) Prijedlog odluke o otpisu duga koncesionarima – IPAKON d.o.o. Rab i PETERS  
         BOAT CHARTER d.o.o. Rab 



13. Prijedlog I. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov  
     nezavičajne divljači u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine 
14. Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju programskih aktivnosti Lovačkog  
      saveza Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
15.a) Prijedlog odluke o provedbi Programa kreditiranja "Kvarner Family" na području  
         Primorsko-goranske županije 
     b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama radi iskazivanja interesa  
         za uključivanje u Program kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ 
    c) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor banaka za uključivanje u  
        Program kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ 
    d) Prijedlog osiguranja novčanih sredstava namjenski za subvenciju kamata za  
        provedbu Programa kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ 
16. Prijedlog rasporeda potpora sportskim klubovima / savezu na području  
      Primorsko-goranske županije prema I. izmjenama i dopunama Proračuna  
      Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
17. Prijedlog odluke o imenovanju članova Projektnog tima za razvoj sustava  
      palijativne skrbi na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015 –  
      2016 
18. Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i  
      onkologiju (stare zgrade Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka za razdoblje  
      ožujak - svibanj 2015. godine 
19.Prijedlog dopune Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika  
     upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
20. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe –  
     Neda Ćuk, zdravstvena djelatnost opće / obiteljske medicine na području Grada  
     Rijeke 
21. Prijedlog za pokroviteljstvo nad Festivalom MIK - Melodije Istre i Kvarnera 2015 
22. Prijedlog za pokroviteljstvom Svjetskog prvenstva utrke motora s prikolicom 819.  
      - 21. lipnja 2015. - Automotodrom "Grobnik") 
23. Nacrt prijedloga Mišljenja na Prijedlog izmjene i dopune mreže javne  
      zdravstvene službe 
24. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu Kanal Ri d.o.o. za provedbu  
     restrukturiranja društva 
25. Prijedlog proračunskih sredstava za osnivanje informativno-edukacijskog punkta i  
     realizaciju programa Ureda za mlade Primorsko-goranske županije - poticanje  
     samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva 
26.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju ŽLU Krk za zaključivanje  
     ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2015 za obavljanje ostalih gospodarskih  
     djelatnosti opskrbe plovnih objekata gorivom na dijelu lučkog područja luke Krk 
27. Prijedlog za pokroviteljstvo nad proslavom Dana antifašističke borbe 22. Lipnja 
 
 
 
 

Točka 1. 
Nacrt prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk  

 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o podjeli Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“, 
Krk te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 



2. Odlukom iz točke 1. ovog Zaključka zamjenjuje se Odluka o osnivanju 
Osnovne škole Omišalj i Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja 
Osnovne škole „Omišalj“ koje je Županijska skupština donijela na sjednici od 
21. svibnja 2015. godine.  

Točka 2. 
Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u 2014. 

godini 
 

   
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

 Prihvaća se Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene 
službe u Primorsko–goranskoj županiji za 2014. godinu.  
 

Točka 3. 
Izvješće o naplati potraživanja po 

a) ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom  
sustavu za područje Grada Rijeke 

b) ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina 
na  sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 
1B "Priobalje i otok Krk" 

 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Izvješće o naplati potraživanja po:  
 UGOVORU O KONCESIJI za distribuciju plina na postojećem distribucijskom 

sustavu za područje Grada Rijeke, 
 UGOVORU O KONCESIJI za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju 

plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za 
područje 1B „Priobalje i otok Krk“ u Primorsko-goranskoj županiji. 

2. Utvrđuje se da je za sve poslove vezane za praćenje i provedbu ugovora iz točke 
1. ovog Zaključka u ime Primorsko-goranske županije zadužena REA Kvarner 
d.o.o.  

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da zatraži od trgovačkog društva REA Kvarner d.o.o. da inicira 
sazivanje Savjeta za praćenje energetskog sektora u Primorsko-goranskoj 
županiji sa zadatkom da razmotri dostavljeni prijedlog (Broj: 1450/15 od 1. lipnja 
2015. godine) koncesionara Energo d.o.o. o izmjenama vremenskih planova 
(gantograma) ugovora o koncesiji. 

4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da zatraži od trgovačkog društva REA Kvarner d.o.o. da u roku od 60 
dana od dana donošenja prijedloga Savjeta za praćenje energetskog sektora u 
Primorsko-goranskoj županiji isti analizira i predloži model optimalnog 
provođenja ugovora o koncesiji te o tome putem Upravnog odjela za regionalni 
razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima izvijesti Župana. 
 

Točka 4. 
Izvješće o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač 

Primorsko-goranska županija u 2014. godini 
 

  
  



 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih 
je osnivač Primorsko-goranska županija u 2014. godini.  

2. Višak ostvaren u izvještajnoj godini u iznosu od 49.741 kn kod Doma za 
starije osobe „Kantrida“ Rijeka prenosi se u 2015. godinu s namjenom za 
financiranje redovne djelatnosti tekuće godine, dok se manjak prihoda nad 
rashodima kod ostalih domova za starije osobe u ukupnom iznosu od 
799.869 kn planira pokriti ostvarenim prihodima poslovanja u tekućoj godini.  

3. Viškom prihoda ostvarenim za 2014. godinu u Centru za rehabilitaciju 
„Fortica“ Kraljevica u iznosu od 92.137 kuna bit će pokriven preneseni 
manjak iz prethodne godine 2014. godine. 

 
Točka 5. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje nudističke plaže Kandarola, Grad Rab 

 

 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 nudističke plaže Kandarola, Grad Rab, 
koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-
goranskoj županiji na sjednici od 6. svibnja 2015. godine. 

 
Točka 6. 

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

 

 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  izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Royal, 
Grad Opatija koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u 
Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 6. svibnja 2015. godine. 

 
Točka 7. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 
Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje plaže Kaštel u Crikvenici 
 

 Donesen je sljedeći  
 

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 potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje plaže Kaštel U Crikvenici kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije 
na sjednici od 12. svibnja 2015. godine.  

Točka 8. 



Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije 
na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred 

hotela Amabilis, Grad Crikvenica II 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred 
hotela Amabilis, Grad Crikvenica, kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na 
pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 12. svibnja 2015. 
godine.  
 

Točka 9. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju 

koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u pojasu od 
Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj 

 

 Donesen je 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 gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela 
Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj, kojeg je utvrdilo 
Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji 
na sjednici od 15. lipnja 2015. godine.  

 
Točka 10. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 
Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk 
 

. 
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom 
društvu Valamar Riviera d.d. za davanje potkoncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk kojeg je Stručno 
povjerenstvo za koncesije utvrdilo na sjednici od 15. lipnja 2015. godine.  

 
Točka 11. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za 
sklapanje 

     a) ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5033, dionica Matika - D3 
     b) ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5034, lokalitet Stara Sušica (dionica  
         1) 
     c) ugovora za sanaciju kolnika i potpornih zidova na LC 58041, dionica  
         Križevica –Lovranska Draga (2. dio) 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 



1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju dijela ceste 
ŽC 5033, dionica Matika - D3 s s obrtom "Mežnar građevinske usluge" iz Belaja 
 (Odluka je sastavni dio Zaključka) 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju dijela ceste 
ŽC 5034, lokalitet Stara Sušica (dionica 1) s tvrtkom "Goran graditeljstvo" 
d.o.o. iz Delnica 
(Odluka je sastavni dio Zaključka) 

3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika i 
potpornih zidova na LC 58041, dionica Križevica - Lovranska Draga (2. dio) 
s tvrtkom "Zebra" d.o.o. iz Pazina 
(Odluka je sastavni dio Zaključka) 

 
Točka 12. 

a) Informacija o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima prema  
koncesionarima – IPAKON d.o.o. Rab i PETERS BOAT CHARTER d.o.o. Rab 

b) Prijedlog odluke o otpisu duga koncesionarima – IPAKON d.o.o. Rab i  
PETERS BOAT CHARTER d.o.o. Rab 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1.) Prihvaća se Informacija o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima prema 
koncesionarima - IPAKON d.o.o.Rab i PETERS  BOAT  CHARTER d.o.o.Rab.  

2.) Donosi se Odluka o otpisu duga koncesionarima - IPAKON d.o.o.Rab i PETERS  
BOAT  CHARTER d.o.o.Rab 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 

3.) Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da provede otpis 
potraživanja sukladno točki 2. ovog Zaključka. 
 

Točka 13. 
Prijedlog I. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov 
nezavičajne divljači u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine 

 

 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 8 - Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i 
ruralni razvoj, pozicija: 80 06 03 01 – Tekuće donacije u novcu u ukupnom 
iznosu od 55.200,00 kuna (slovima: pedesetpettisućadvjesto) namjenski za 
isplatu poticaja za izvršeni izlov nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 
razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka  2015. godine, slijedećim korisnicima: 

 Lovačkom društvu „Orebica“ Krk………………...      10.800,00 kuna  
 Lovačkom društvu „Orebica“ Cres………………..     18.400,00 kuna  
 Udruzi „Pramenka“ Orlec  …………………………       4.600,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Kamenjarka“ Mali Lošinj…….          400,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Halmac“ Punta Križa………….   17.200,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Šljuka “ Belej….………………       2.000,00 kuna 
 Lovačkom društvu „Vepar“ Njivice…….……….….       1.800,00 kuna                                    



2. 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. 

 
Točka 14. 

Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju programskih aktivnosti Lovačkog 
saveza Primorsko-goranske županije 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 8 - Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, pozicija 80 06 01 10 – 3811 – Tekuće donacije u novcu, Lovačkom savezu 
Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 170.000,00 (stosedamdesettisuća) 
kuna namjenski za provedbu programskih aktivnosti, kako slijedi: 
 Eko akcije i izrada hranilica za ptice pjevice...…………….……….. 30.000,00 kuna 
 Izdavačka djelatnost i promidžba …………………….…………….. 23.000,00 kuna 
 Razvoj lovne kinologije i lovnog streljaštva………………………… 50.000,00 kuna 
 Druge aktivnosti i rad Lovačkog saveza PGŽ-e……….....................47.000,00 kuna 
 Potpora izlova nezavičajnih vrsta na kvarnerskim otocima………  20.000,00 kuna 
                    2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
zaključi ugovor o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom iz točke 
1. ovog Zaključka najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 
 

Točka 15.  
a) Prijedlog odluke o provedbi Programa kreditiranja "Kvarner Family" na  

području Primorsko-goranske županije 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama radi iskazivanja  

interesa za uključivanje u Program kreditiranja "Kvarner Family 2015" na 
području PGŽ 

c) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor banaka za uključivanje 
u Program kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ 

d) Prijedlog osiguranja novčanih sredstava namjenski za subvenciju kamata 
za provedbu Programa kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području PGŽ 

 

.  
 Donesen je sljedeći  
 

 
Z a k l j u č a k  

 

1. Donosi se Odluka o provedbi Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na 
području Primorsko-goranske županije. 

 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
2. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva bankama za iskazivanje interesa 

za uključivanje u Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na području Primorsko-
goranske županije. 

     (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
3. Donosi se Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir banaka za 

uključivanje u Program kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na području Primorsko-
goranske županije. 

     (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 



4. Utvrđuje se da je za provedbu Programa kreditiranja „Kvarner Family 2015.“ na 
području Primorsko-goranske županije uz kreditni potencijal od 5.000.000,00 kuna i 
subvenciju kamate od pet (5) postotnih poena u slučaju Gorskog kotara i malih otoka 
(Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane), odnosno četiri (4) postotna poena za ostala 
područja Primorsko-goranske županije, u proračunima Primorsko-goranske županija za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine potrebno osigurati novčana sredstva u iznosima 
kako slijedi: 

Broj 

godina 

Razdoblje 
kreditiranja 

od - do 

Otplatni plan 

(kuna) 

Godišnja 

subvencija 
kamate 

Iznos kamate – 

Program 
kreditiranja 

„Kvarner Family 
2015.“ (kuna) 

0 X/2015. 5.000.000,00 od 4% do 5% 100.000,00

1 2016. 5.000.000,00 od 4% do 5% 200.000,00

2 2017. 4.000.000,00 od 4% do 5% 160.000,00

3 2018. 3.000.000,00 od 4% do 5% 120.000,00

4 2019. 2.000.000,00 od 4% do 5% 80.000,00

5 VIII/2020. 1.000.000,00 od 4% do 5% 40.000,00

 Sveukupno: 700.000,00

 
5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da za 

Župana Primorsko-goranske županije izradi informaciju o provedenom Javnom pozivu 
za odabir banaka te da izradi Nacrt prijedloga Odluke o osiguranju novčanih sredstava 
namjenski za subvenciju kamate za provedbu programa iz točke 1. ovog Zaključka sa 
svrhom dostavljanja na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini Primorsko-
goranske županije. 

 
Točka 16. 

Prijedlog rasporeda potpora sportskim klubovima / savezu na području 
Primorsko-goranske županije prema I. izmjenama i dopunama Proračuna 

Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Raspoređuju se sredstva sportskim klubovima/savezu na području Primorsko-
goranske županije prema I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu, u 
ukupnom iznosu od 280.000,00 kuna kako slijedi: 

Red. 
broj 

Korisnik  Naziv aktivnosti 
Iznos  
u kn 

1. Atletski savez PGŽ 
Uređenje atletskih borilišta u 
Čavlima, Crikvenici i Krku 

200.000,00 

2. Karate klub TAD Rijeka 
Nabavka kombi vozila za 

potrebe Kluba 
30.000,00 

3. Nogometni klub Opatija   
Rekonstrukcija svlačionica i 

sanitarija Kluba 
20.000,00 

4. Streljački klub Lokomotiva 
Nabavka streljiva za članicu 

Kluba Snježanu Pejčić 
30.000,00 



 
2. Sredstva za sufinanciranje aktivnosti Atletskog saveza PGŽ, Karate kluba TAD 

Rijeka te Nogometnog kluba Opatija  iz točke 1. Zaključka u ukupnom iznosu od 
250.000,00 kuna osigurana su u sklopu aktivnosti „Potpore sportskim klubovima na 
području PGŽ“ na poziciji 51 05 12 01 - „Kapitalne donacije neprofitnim 
organizacijama“ - proračuna Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu za 
2015. godinu i isplatit će se na žiro račun klubova/saveza nakon potpisanih ugovora 
o sufinanciranju te predočenih dokaza o njihovom namjenskom korištenju. 

3. Sredstva za sufinanciranje aktivnosti Streljačkog kluba Lokomotiva iz točke 1. 
Zaključka u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna osigurana su u sklopu aktivnosti 
„Potpore sportskim klubovima na području PGŽ“ na poziciji 51 05 12 02 – „Tekuće 
donacije u novcu“ - proračuna Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu za 
2015. godinu i isplatit će se na žiro račun kluba nakon potpisanog ugovora o 
sufinanciranju. 

4. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da najkasnije u roku od 
petnaest dana od donošenja ovog Zaključka zaključi ugovore s krajnjim korisnicima 
iz točke 1. ovog Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih 
sredstava. 

 
Točka 17. 

Prijedlog odluke o imenovanju članova Projektnog tima za razvoj sustava 
palijativne skrbi na području Primorsko-goranske županije za razdoblje  

2015 – 2016 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

 Donosi se Odluka o imenovanju članova Projektnog tima za razvoj sustava 
palijativne skrbi na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2016. 
godine. 
          (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 

Točka 18. 
Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i 

onkologiju (stare zgrade Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka za razdoblje 
ožujak - svibanj 2015. godine 

 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za 
radioterapiju i onkologiju (stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka – lokalitet 
Rijeka za razdoblje ožujak 2015.g. – svibanj 2015.g. 

2. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u prvim Izmjenama i dopunama  
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 4 - Upravni  
odjel za zdravstvo, pozicija  K42 05 04 – „Sufinanciranje Kliničkog bolničkog  
centra Rijeka“,  u iznosu od 1.750.000,00 kuna, za slijedeće: 

- za dio dodatnih radova-više radnje, neophodne radove u potkrovlju zgrade 
Klinike i nabavu nemedicinske opreme LISTA A Troškovnika za nemedicinsku 
opremu Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka za projekt uređenja 
zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju (Stara Zgrada, Vila Gorup) KBC 
Rijeka – lokalitet Rijeka u iznosu od 319.366,00 kn (pozicija: 42050409). 



3. Zadužuje se Povjerenstvo za pripremu i provedbu prioritetnih ulaganja  
sredstava Primorsko-goranske županije u Klinički bolnički centar Rijeka da  
do 30. rujna 2015.g. izvijesti Župana o daljnjim provedenim aktivnostima. 

 

Točka 19. 
Prijedlog dopune Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika 

upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Dopuna Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika 
upravnih tijela Primorsko – goranske županije za 2015. godinu. 

    (Dopuna Plana je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

Točka 20. 
Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe – 
Neda Ćuk, zdravstvena djelatnost opće / obiteljske medicine na području Grada 

Rijeke 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
- Neda Ćuk, zdravstvena djelatnost opće/obiteljske medicine na području Grada Rijeke. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
  

Točka 21. 
Prijedlog za pokroviteljstvo nad Festivalom MIK - Melodije Istre i Kvarnera 2015 

 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1.  Prihvaća se prijedlog udruge “Ljudi i običaji” iz Kastva za pokroviteljstvo Festivala 
Melodije Istre i Kvarnera 2015. godine, kojeg će Udruga, u suradnji s poduzećem za 
nakladničku djelatnost „Melody“ d.o.o. iz Kastva, od 21. do 27. lipnja 2015. g organizirati 
u pet gradova Istarske i Primorsko-goranske županije. 
2.  Za manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 35.000,00 kuna 
koji tereti poziciju 11020302 - Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće donacije u 
novcu ”, a doznačiti će se na žiro račun udruge “Ljudi i običaji” iz Kastva IBAN HR 88 
2340 0091 1103 6230 1 nakon zaključenja Ugovora o pokroviteljstvu. 
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. 
 

Točka 22. 
Prijedlog za pokroviteljstvom Svjetskog prvenstva utrke motora s prikolicom (19. 

- 21. lipnja 2015. - Automotodrom "Grobnik") 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se prijedlog Moto kluba “Kvarner” iz Rijeke, Pomerio 2, za pokroviteljstvo 
nad Svjetskim prvenstvom motora s prikolicom koje Klub i Automotodrom Grobnik d.o.o. 
od 19. do 21. lipnja 2015. godine organiziraju na Automotodromu “Grobnik”.        



2. Za manifestaciju iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 140.000,00 kuna 
koji tereti poziciju 11020302 - Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće donacije u 
novcu, a doznačit će se na žiroračun Moto kluba “Kvarner” IBAN 20 2402 0061 1001 
3583 8 nakon zaključenja Ugovora o pokroviteljstvu  
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. 

 
Točka 23.  

Nacrt prijedloga Mišljenja na Prijedlog izmjene i dopune mreže javne 
zdravstvene službe 

 

.  
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuje se Prijedlog mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne 
zdravstvene službe te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje     

          (Prijedlog mišljenja je sastavni dio ovog Zaključka) 
2. Zadužuje se Upravni odjel za  zdravstvo Primorsko-goranske županije da 

Mišljenje iz točke 1. ovog Zaključka  dostavi Ministarstvu zdravlja Republike 
Hrvatske najkasnije do 28. lipnja 2015. godine. 

 
Točka 24.  

Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu Kanal Ri d.o.o. za provedbu 
restrukturiranja društva 

 

 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 70 05 02 – "Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na 
području Županije", na potpoziciji 70 05 02 06 / 3522 – "Subvencija trgovačkim 
društvima izvan javnog sektora", Kanalu Ri d.o.o. u iznosu od 500.000,00 kuna 
(slovima: petsto  tisuća kuna) namjenski za restrukturiranje Društva. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zaključi 
ugovor o raspredu i namjenskom korištenju novčanih sredstava iz točke 1. ovog 
Zaključka najkasnije u roku od 8 dana od donošenje ovog Zaključka. 

 
Točka 25. 

Prijedlog proračunskih sredstava za osnivanje informativno-edukacijskog punkta 
i realizaciju programa Ureda za mlade Primorsko-goranske županije – poticanje 

samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva 
 

 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 43050404 Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, 



socijalnog poduzetništva i zadrugarstva u iznosu od 200.000,00 kuna za sljedeće 
namjene: 

 Savezu udruga mladih Primorsko-goranske županije za dovršetak uređenja 
prostora radi prilagodbe OSI na lokaciji Erazma Barčića 11/1 za pokretanje 
informativno-edukacijskog punkta Ureda za mlade PGŽ- u iznosu od 180.000,00 
kn. 

 Klubu mladih Rijeka za promicanje obrazovanja za društveno poduzetništvo u 
iznosu od 20.000,00 kn. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana od 
dana donošenja ovog Zaključka sklopi dodatke ugovorima broj 84/10/2014 i 
85/10/2014 o namjenskom trošenju dodatno raspoređenih sredstava  iz točke 1. 
ovoga Zaključka. 

  
Točka 26. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju ŽLU Krk za zaključivanje 
ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2015 za obavljanje ostalih gospodarskih 

djelatnosti opskrbe plovnih objekata gorivom na dijelu lučkog područja luke Krk 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk 
za zaključivanje Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2015 za obavljanje ostalih 
gospodarskih djelatnosti opskrbe plovnih objekata gorivom na dijelu lučkog 
područja luke Krk  
(Odluka je sastavni dio Zaključka), 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze  da od Županijske 
lučke uprave Krk zatraži da nakon zaključivanja Ugovora iz točke 1. ovog 
Zaključka, jedan primjerak istog dostavi Upravnom odjelu za pomorsko dobro, 
promet i veze 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze  da ovaj Zaključak i 
Odluku  iz točke 1. ovog  Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi Krk. 

 
 

Točka 27. 
Prijedlog za pokroviteljstvo nad proslavom Dana antifašističke borbe 22. lipnja 

  
Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se prijedlog Saveza antifašističkih boraca i antifašista PGŽ za 
pokroviteljstvo nad proslavom Dana antifašističke borbe na Tuhobiću i na Lukovu kojeg 
će Savez organizirati 22. lipnja ove godine. 
 

2. Za manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 30.000,00 
kuna koji tereti poziciju 11020302 - Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće 
donacije u novcu ”, a doznačiti će se na žiro račun Saveza antifašističkih boraca i 
antifašista PGŽ  IBAN HR56 2402 0061 1004 8312 9 nakon zaključenja Ugovora o 
pokroviteljstvu. 
 



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  15,25 sati. 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/23 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 15. lipnja  2015.     














































































