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

održanog dana 21. ožujka 2016. godine 
 
 

 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorio zamjenik Župana Marko Boras Mandić.   
 
 Sjednici su prisustvovali: zamjenik Župana Marko Boras Mandić, zamjenik 
Župana Petar Mamula, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada Milošević, izv.prof.dr.sc. 
Đulija Malatestinić, mr.sc. Edita Stilin, Branka Ivandić, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar 
Jurković, Melita Raukar, Erik Fabijanić, prof.dr.sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Javne 
ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Davor Mihelčić. 
 

 
 

  Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  

 
 

1. Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje 
Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu 

a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove 
„Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu 

b) Prijedlog namjene viška ostvarenih vlastitih prihoda u 2015. godini 

c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje 
Primorsko-goranske županije“ u 2015. godini 

 

2. Prijedlog odluke o  imenovanju ravnatelja  Javne ustanove „Zavod za prostorno 
uređenje Primorsko-goranske županije“ 

 

3. Prijedlog odluke o prvom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 
manifestacija i drugih događanja  od općeg značaja za Primorsko-goransku 
županiju u 2016. godini 

 

4. Prijedlog odluke o mjerama ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 
2016. godini 
 

5. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Službeničkog suda Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu 
 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta „Thalassotherapie“ 
Crikvenica - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju  
 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 
zdravstvene službe  

 Vesna Batagelj Matulja, dr.med. spec. opće medicine, Mošćenička Draga, 
djelatnost opće medicine 
 

8. Nacrt prijedloga Odluke o prihvatu darovanja ZČ. 385/2, k.o. Volosko 
 

9. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina 
Omišalj  

 



10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj 

 

11. a) Izvješće o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u  programu 
kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
b) Prijedlog osiguranja sredstava za subvenciju kamata na odobrene kredite za 
program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za 
program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
d) Prijedlog odluke o osnivanju povjerenstva za provedbu programa kreditiranja 
„Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
 

12. Prijedlog projekata za kandidaturu na prvi poziv u okviru Jadransko-jonskog 
programa transnacionalne suradnje ADRION,“Go2Port“, „I „EnerMob“  
 

13. Prijedlog pravilnika o  kriterijima  za  odabir   programa  javnih   potreba u 
području tehničke kulture 

 

14. Prijedlog dodatka 2 Sporazumu o partnerstvu za projekt „ECOSEA“  
 

 
 

Točka 1. 
Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje 

Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu 

a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove 
„Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. 
Godinu 

b) Prijedlog namjene viška ostvarenih vlastitih prihoda u 2015. Godini 
c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za prostorno 

uređenje Primorsko-goranske županije“ u 2015. godini 

 
Donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne 

ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu. 
 

2. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Zavod za 
prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za 2015. godinu. 
 

3. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti Javnoj ustanovi „Zavod za 
prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ za korištenje ostvarenog viška 
vlastitih prihoda u 2015. godini. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

Točka 2. 
Prijedlog odluke o  imenovanju ravnatelja  Javne ustanove „Zavod za prostorno 

uređenje Primorsko-goranske županije“ 
 

Donesen je sljedeći 
 
 



Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove „Zavod za prostorno 
uređenje Primorsko-goranske županije“. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o prvom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 

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 prvom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, 

(su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-
goransku županiju u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
2. 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. 
 

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

 
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o mjerama ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije  

u 2016. godini 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o mjerama ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 
2016. godini.  
  (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da Odluku 
iz točke 1. ovog Zaključka dostavi u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka 
Ministarstvu poljoprivrede na odobrenje. 

 
  



Točka 5. 
Davanje mišljenja na Izvješće o radu Službeničkog suda Primorsko-goranske 

županije za 2015. godinu 
. 
Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Službeničkog suda Primorsko-
goranske županije u 2015. godini. 
 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta „Thalassotherapie“ 

Crikvenica - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Thalassotherapie Crikvenica. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 

 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne 

zdravstvene službe 
 Vesna Batagelj Matulja, dr.med. spec. opće medicine, Mošćenička Draga, 

djelatnost opće 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 - Vesna Batagelj Matulja ,dr.med. spec. opće medicine, Mošćenička 
Draga, djelatnost opće medicine 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 

Točka 8. 
Nacrt prijedloga Odluke o prihvatu darovanja ZČ. 385/2, k.o. Volosko 

 
Donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o prihvatu darovanja zč. 385/2, k.o. Volosko te se 

prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 



Točka 9. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, 
Općina Omišalj 

 
Donesen je sljedeći 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva Općina Omišalj, 
te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Točka 10. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj, te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 

Točka 11. 
a) Izvješće o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u  programu 

kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
b) Prijedlog osiguranja sredstava za subvenciju kamata na odobrene kredite za 

program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za 

program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
d) Prijedlog odluke o osnivanju povjerenstva za provedbu programa kreditiranja 

„Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
 

. 
Donesen je sljedeći 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje 
u provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ 2016.“ te se upućuje Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 

           2.  Predlaže se Županijskoj skupštini da se: 
-  za provedbu programa kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2016.“ u Proračunu 
Primorsko-goranske županije osiguraju potrebna sredstva za subvenciju kamate tijekom 
čitavog vremena vraćanja kredita u iznosu 4 postotna poena tijekom cijelog razdoblja 
otplate kredita te dodatno 1 postotni poen za područje Gorskog kotara do konačne 
otplate. Na taj bi način  kamatna stopa za krajnjeg korisnika iznosila najviše 1,95% 
godišnje, fiksno; 



- potrebna sredstva za subvenciju kamate uz kreditni potencijal od 20.000.000,00 kuna 
osiguraju u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016. - 2026. kako 
slijedi: 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- da se program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ provodi u suradnji sa sljedećim 
bankama: 

1. Erste&steiermärkische bank d.d. 
2. Kreditna banka Zagreb d.d. 
3. Raiffeisenbank Austria d.d. 
4. Karlovačka banka d.d. 
5. Hrvatska poštanska banka d.d.   
6. Privredna banka Zagreb d.d. 
7. Istarska kreditna banka Umag d.d. 

 

3. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva  za 
program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
        4. Donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja  
„Poduzetnik u PGŽ u 2016.“ 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u roku 
od 30 dana od prihvaćanja točke 2. ovog Zaključka pripremi Ugovore o provedbi 
programa kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ - 2016.“ s bankama i objavi u „Novom listu“ i 
na internet stranici Primorsko-goranske županije javni poziv poduzetnicima i obrtnicima 
na podnošenje zahtjeva prema Odluci iz točke 3. ovog Zaključka. 

 
 
 
 
 
 

Godina 
Iznosi subvencije kamata u kn 

„Poduzetnik u PGŽ- u 2016.“  

2016. 100.000,00 

2017. 700.000,00 

2018. 720.000,00 

2019. 640.000,00 

2020. 560.000,00 

2021. 480.000,00 

2022. 400.000,00 

2023. 320.000,00 

2024. 240.000,00 

2025. 160.000,00 

2026.   80.000,00 

Ukupno 4.400.000,00 



Točka 12. 
Prijedlog projekata za kandidaturu na prvi poziv u okviru Jadransko-jonskog 

programa transnacionalne suradnje ADRION,“Go2Port“, „I „EnerMob“ 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se: 
a) prijedlog projekta „Go2 port- Sistematični razvoj pomorsko-putničkih terminala i 
multimodalnosti u Jadransko-jonskom području“ i 
b) Prijedlog projekta „Enermob– Međuregionalna mreža za međugradsku nisko 
ugljičnu mobilnost“  
na prvi poziv u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje. 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da izvrši sve 
potrebne radnje i kandidira projekte iz točke 1. ovog Zaključka na prvi poziv u okviru 
Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje.U slučaju prihvaćanja i 
odobravanja projekta za financiranje sredstvima ERDF Programa Jadransko-jonskog 
programa transnacionalne suradnje, Primorsko-goranske županija će iz vlastitih 
sredstava osigurati sufinanciranje temeljem slijedećih indikativnih troškova: 

 

 59.397,75 eura (449.046,99 kuna) za razdoblje od 24 mjeseca, koliko je 
predviđeno ukupno trajanje projekta „Go2 port“  

 36.674,18 eura (277.256,80 kuna) za razdoblje za razdoblje od 24 mjeseci, 
koliko je predviđeno ukupno trajanje projekta „Enermob“ 

 
3. Točan iznos EU darovnice i potrebnog sufinanciranja od strane Primorsko-

goranske županije bit će definiran tek po završetku postupka selekcije i odabira 
projekta, te će se tako definirana sredstva osigurati iz Proračuna Primorsko-goranske.  
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da prije konačne 
službene potvrde pristupa i sudjelovanja Primorsko-goranske županije u projektima iz 
točke 1. ovog Zaključka precizno definira sve radnje i financijske obaveze 
„Sporazumom o partnerstvu“, koji će biti potpisan za svaki projekt. 
 

5. U ime Primorsko-goranske županije dokument „Izjavu o državnim potporama“ 
potpisat će Župan Primorsko-goranske županije. 
 

 
Točka 13. 

Prijedlog pravilnika o  kriterijima  za  odabir   programa  javnih potreba  
u području tehničke kulture 

 
Donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području 

tehničke kulture. 
(Pravilnik je sastavni dio ovoga Zaključka). 

 
 
 



Točka 14. 
Prijedlog dodatka 2 Sporazumu o partnerstvu za projekt „ECOSEA“ 

 
Donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
Prihvaća se Dodatak 2 Sporazuma o partnerstvu za projekt „ECOSEA“. 
(Dodatak 2. Sporazuma o partnerstvu za projekt „ECOSEA“ je sastavni dio ovog 

Zaključka).    
 
 
 
 
Sjednica je zaključena u 14,50 sati. 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/11 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 21. ožujka 2016.     






























































































