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

održanog dana 21. prosinca 2015. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,45 sati otvorila zamjenica Župana Marina Medarić.   
 

Sjednici su prisustvovali:, zamjenica Župana Marina Medarić, Goran Petrc, 
Krešimir Parat, Nada Milošević, Berislav Tulić, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, 
izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Đulija 
Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Orhida Erny iz Javne 
ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, Željko Mažar 
iz Tima za pripremu organizacije IV. Međunarodnog Invest foruma, mr.sc.Ermina 
Duraj i Davor Mihelčić. 
 
 

  Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. Prijedlog izmjene Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika  
    transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
2. a) Prijedlog raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata iz područja    
        socijalne skrbi te samoorganiziranja, informiranja i uključivanja mladih koji će se  
        financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
   b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru   
       propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja  
       socijalne skrbi i samoorganiziranja mladih 
3. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem  
        pokroviteljstva, manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za  
        Primorsko-goransku županiju u 2016. godini 
   b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru  
       propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,  
       manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku  
       županiju u 2016. godini 
   c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava na  
      Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, manifestacija i drugih  
      događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini 
4. Završno izvješće o organizaciji IV. Međunarodnog Invest foruma 
5. Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u funkciji odgojno- 
    obrazovnog procesa 
6. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za preuzimanje  
        obveza u 2016. godini po Ugovoru o rekonstrukciji prizemlja, krovišta i fasade  
        glavne zgrade koji obuhvaća 2. Fazu izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade  
        Osnovne škole i prenamjeni u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju  
        volijere za oporavak supova 31/15/2. 
   b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog  
       ugovora u vezi s rekonstrukcijom zgrade osnovne škole i prenamjeni u centar za  
       posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova, broj: 31/15/2 
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda  



     solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na  
     području Gorskog kotara u veljači 2014. godine 
8. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima na  
      odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama 
9. Prijedlog prijenosa sredstava za kapitalnu donaciju  
10. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za  
      odgoj i obrazovanje 
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi „Hrvatski kralj  
      Zvonimir“, Krk da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje  
      za izvođenje programa obrazovanja učenika za zanimanja („instalater- monter“ i  
     „instalater kućnih instalacija“) 
12. Prijedlog odluke o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u  
      Radnu skupinu za izradu Strateškog programa razvoja Grada Delnica za  
      razdoblje 2015.-2020. 
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice  
      pomorskog dobra u Primorsko-goranske županije 
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program  
      rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske  
      županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu 
15. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  
         funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih  
         ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2016.  
         godine 

b) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava decentraliziranih  
          funkcija između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske  
          županije u prvom tromjesečju 2016. godine 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Točka 1. 
Prijedlog izmjene Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih 

korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
 

 Donesen je sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Izmjena Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih 
korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije. 

(Izmjena Upute sastavni je dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da u roku od 15 
dana izradi pročišćeni tekst Upute iz točke 1. ovog Zaključka te isti objavi na 
SharePoint-u Primorsko-goranske županije. 

 
 

Točka 2. 
a) Prijedlog raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata iz  

područja socijalne skrbi te samoorganiziranja, informiranja i uključivanja 
mladih koji će se  financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
za 2016. godinu 

b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i  
provjeru  propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata 
iz područja socijalne skrbi i samoorganiziranja mladih 

 

  
 Donesen je sljedeći  

Z a k l j u č a k 
 

1. Primorsko-goranska županija objavit će Natječaj za financiranje programa i 
projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini. 

2. Utvrđuje se tekst Natječaja i Dokumentacije za provedbu natječaja za 
financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja 
mladih u 2016. godini. 

 (Natječaj i Dokumentacija sastavni su dio ovoga Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da Natječaj i 
Dokumentaciju iz točke 2. ovoga Zaključka objavi na mrežnim stranicama Županije i 
mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske dana 28. prosinca 
2015. godine. 

4. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne 
skrbi i samozapošljavanja mladih. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
Točka 3. 

a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem  
    pokroviteljstva, manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za  
    Primorsko-goransku županiju u 2016. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru  
    propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,  
    manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku  
    županiju u 2016. godini 



c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava  
    na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, manifestacija i  
    drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016.  
    godini 

 

 Donesen je sljedeći  
 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem 
pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za 
Primorsko-goransku županiju u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, 
(su)finnaciranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-
goransku županiju u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na 
Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija 
i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 4. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 30 dana izradi Prijedlog odluke o 
naknadi za rad članova povjerenstva za ocjenjivanje. 
 Pravo na naknadu ostvarivali bi predstavnici znanstvenih i stručnih institucija, 
nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. 

 
 

Točka 4. 
Završno izvješće o organizaciji IV. Međunarodnog Invest foruma 

 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Završno izvješće o organizaciji IV. Međunarodnog invest foruma.  

 
 

Točka 5. 
Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u funkciji  

odgojno-obrazovnog procesa 
 

.  
 Donesen je sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u 
funkciji odgojno-obrazovnog procesa. 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da do 1. srpnja 2016. 
godine, putem Kolegija Župana, izvijesti Župana o aktivnostima poduzetim od strane 



osnovnih škola (koja u vlasništvu imaju područne škole izvan funkcije nastave koje se 
ne koriste) a vezano uz revitalizaciju i/ili prenamjenu objekata za nove sadržaje 
sukladno iskazanim potrebama lokalnog stanovništva i jedinica lokalne samouprave. 
 

 
Točka 6. 

a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za  
preuzimanje obveza u 2016. godini po Ugovoru o rekonstrukciji prizemlja, 
krovišta i fasade glavne zgrade koji obuhvaća 2. Fazu izvođenja radova na 
rekonstrukciji zgrade Osnovne škole i prenamjeni u Centar za posjetitelje u 
Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova 31/15/2. 

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na  
Prijedlog ugovora u vezi s rekonstrukcijom zgrade osnovne škole i 
prenamjeni u centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za 
oporavak supova, broj: 31/15/2 

 

 Donesen je sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za 
preuzimanje obveza u 2016. godini po Ugovoru o rekonstrukciji prizemlja, krovišta i 
fasade glavne zgrade koji obuhvaća 2. Fazu izvođenja radova na rekonstrukciji 
zgrade OŠ i prenamjeni u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za 
oporavak supova 31/15/2. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na 
Prijedlog ugovora o rekonstrukciji prizemlja, krovišta i fasade glavne zgrade koji 
obuhvaća 2. fazu izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade osnovne škole i 
prenamjeni u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak 
supova, broj: 31/15/2. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda 
solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na 

području Gorskog kotara u veljači 2014. godine 
 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. a) Stavlja se van snage Zaključak KLASA: 022-04/15-01/43, URBROJ: 
2170/1-01-01/6-15-19 od 30. studenog 2015. 

     b) Stavlja se van snage Odluka o rasporedu odobrenih sredstava Fonda 
solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na 
području Gorskog kotara u veljači 2014. godine (KLASA: 022-04/15-01/43; URBROJ: 
2170/1-01-01/6-15-20 od 30. studenoga 2015. godine) 
 2. Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava 
Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode 
na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine 



 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 
Primorsko-goranske županije da u roku od 8 (osam) od dana donošenja ovog 
Zaključka zaključi Dodatak ugovoru o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda 
solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od 
elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj sa Županijskom upravom za ceste o 
korištenju raspoređenih sredstva sukladno Odluci iz točke 2. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima na 

odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama 
 

 Donesen je sljedeći  
 

 
Z a k l j u č a k 

 

Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima na 
odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

Točka 9. 
Prijedlog prijenosa sredstava za kapitalnu donaciju 

 

 Donesen je sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Odobrava se raspored sredstava, doznačen od strane Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost u Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. 
godinu, u iznosu od 198.271,25 kuna za kapitalnu donaciju Dobrovoljnom 
vatrogasnom društvu „Ivan Zoretić Španac“ iz Jelenja, namijenjen za sufinanciranje 
nabave vatrogasnog vozila Mercedes Benz „Unimog“ U 218 za potrebe intervencija 
gašenja požara na području Primorsko-goranske županije. 

2. Odobrena sredstva iz točke 1. Ovog zaključka isplatit će se s pozicije 
12020203 „Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama“ na žiro račun DVD-a „Ivan 
Zoretić Španac“ iz Jelenja IBAN: HR92 2340009 1110041062, s pozivom na broj 
3531-2015. 

3. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 7 dana zaključi ugovor o kapitalnoj 
donaciji s DVD-om „Ivan Zoretić Španac“ iz Jelenja. 
 

 
Točka 10. 

Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel 
za odgoj i obrazovanje 

 
 Donesen je sljedeći   

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se da će Primorsko-goranska županija iznosom od 10.000,00 kn 
sufinancirati sudjelovanje rukometnog tima djevojaka Prve riječke hrvatske gimnazije 
na Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu u Francuskoj. 



2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga Zaključka planirana su na poziciji 
53041007 - «Ostali nespomenuti rashodi poslovanja» u Programima za poticanje 
odgojno-obrazovnog stvaralaštva srednjoškolskih ustanova Proračuna Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, a doznačit će se Prvoj riječkoj hrvatskoj 
gimnaziji. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da s korisnikom iz točke 
2. ovoga Zaključka sklopi ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze. 
 

 
Točka 11. 

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi „Hrvatski kralj 
Zvonimir“, Krk da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži 

odobrenje za izvođenje programa obrazovanja učenika za zanimanja 
(„instalater- monter“ i „instalater kućnih instalacija“) 

 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi „Hrvatski 
Kralj Zvonimir“, Krk da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži 
odobrenje za izvođenje programa obrazovanja učenika za zanimanje „Instalater-
monter“ i „Instalater kućnih instalacija“. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da zatraži od Škole da, 
nakon dobivenoga odobrenja od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
osnivaču dostavi na prethodnu suglasnost prijedlog dopune statuta u dijelu koji se 
odnosi na djelatnost Škole, a odnosi se na uvođenje programa obrazovanja za koje 
je prethodna suglasnost zatražena. 
 

Točka 12. 
Prijedlog odluke o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u 

Radnu skupinu za izradu Strateškog programa razvoja Grada Delnica za 
razdoblje 2015.-2020. 

 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
  

Donosi se Odluka o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
Radnu skupinu za izradu Strateškog programa razvoja Grada Delnica za razdoblje 
2015.-2020. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 13. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice 
pomorskog dobra u Primorsko-goranske županije 

 

  Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 



1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice 
pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji.  
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da Odluku iz 
točke 1. ovog Zaključka dostavi Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u 
roku od sedam dana od dana donošenja.  

 
 

Točka 14. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i 

program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-
goranske županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu 

 

   
Donesen je sljedeći  

 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi  se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i 
Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske 
županije“ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.  

 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

 
 

Točka 15. 
a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja      
    decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće  
    održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti  
     u prvom tromjesečju 2016.  
b) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava  
    decentraliziranih  funkcija između zdravstvenih ustanova na području  
    Primorsko-goranske županije u prvom tromjesečju 2016. godine 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih 
ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2016. 
godine. 
         (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

2. Utvrđuje se Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za 
decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-
goranske županije u prvom tromjesečju 2016. godine. 
 (Popis prioriteta sastavni je dio ovoga Zaključka). 
 

 3. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Popis prioriteta iz točke 2. ovoga 
Zaključka bez odgode dostavi na suglasnost Ministarstvu zdravlja. 

 
 

Sjednica je zaključena u  15,40 sati. 



 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/46 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 21. prosinca  2015.     
 


















































