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

održanog dana 9. svibnja 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorila je zamjenica Župana Marina Medarić.   
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, Goran Petrc, 
Krešimir Parat, Nada Milošević, Melita Raukar, Branka Ivandić, Tamara Carević 
Baraba, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin 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. a) Razmatranje izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana rada Ustanove „Jadranski 

edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 
2015. godinu 
b) Razmatranje godišnjeg izvješća o radu Upravnog vijeća Ustanove „Jadranski 
edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 
2015. godinu 

3. a) Prijedlog sporazuma o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja 
marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera u 2016 godini 
putem web stranica Ryanair-a 

b) Prijedlog raspodjele sredstava Turističkoj zajednici Kvarnera namjenski za 
oglašavanje programa zračnog prijevoza od interesa za turizam Primorsko-
goranske županije u 2016. godini 

c) Prijedlog udruživanja sredstava za promotivnu kampanju oglašavanja u 2016. godini 
s jedinicama lokalne samouprave, lokalnim turističkim zajednicama i subjektima 
turističkog gospodarstva s područja Primorsko-goranske županije  

4. Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području 
Primorsko-goranske županije 

5. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske 
županije u 2015. godini 

6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb 
Primorsko-goranske županije  

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za 
sklapanje:  

   • Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5030, dionica Mali Platak - Pod Platak 
   • Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5062, dionica Lič - Ličko polje i raskrižje Lič – jug 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije 
osobe „Kantrida“  

9. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog 
prometnog pravca na području Grada Rijeke na okoliš  

 
 
 
 



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

provedbi EU projekata 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske 
županije na pripremi i provedbi EU projekata. 
 

2. Utvrđuje se da je Javna ustanova Priroda izvršila prijavu projekta ORNITUR – 
Prirodno nasljeđe kao brend prekogranične turističke ponude na Poziv za dostavu 
projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Slovenija – Hrvatska. 
 

3. Utvrđuje se da je Ministarstvo turizma donijelo odluku o sufinanciranju projekta 
uređenja Centra za posjetitelje Beli Javne ustanove Priroda u iznosu od 600.000 kuna 
bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma. 
 

4. Utvrđuje se da je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske 
županije  izvršio prijavu projekta CrossHealth - Klaster zdravstvenog turizma Kvarner na 
Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Slovenija – 
Hrvatska. 
 

5. Utvrđuje se da je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske 
županije izvršio prijavu projekata GIANT (stvaranje metabaze podataka iz javnog 
zdravstva) i ALOHA-EU-10 (implementacija i promocija programa očuvanja zdravlja) na 
otvorene natječaju u okviru Programa HORIZON 2020. 

 
 

Točka 2. 
a) Razmatranje izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana rada Ustanove 

„Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja 
mora“ za 2015. godinu 

b) Razmatranje godišnjeg izvješća o radu Upravnog vijeća Ustanove 
„Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja 

mora“ za 2015. godinu 
 

. 
 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove „Jadranski 
edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. 
godinu. 

 
2. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća ustanove „Jadranski 

edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ za 2015. 
godinu. 

 
 
 
 
 



 
Točka 3. 

a) Prijedlog sporazuma o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja 
marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera u 2016 godini 

putem web stranica Ryanair-a 
b) Prijedlog raspodjele sredstava Turističkoj zajednici Kvarnera namjenski za 
oglašavanje programa zračnog prijevoza od interesa za turizam Primorsko-

goranske županije u 2016. godini 
c) Prijedlog udruživanja sredstava za promotivnu kampanju oglašavanja u 2016. 

godini s jedinicama lokalne samouprave, lokalnim turističkim zajednicama i 
subjektima turističkog gospodarstva s područja Primorsko-goranske županije 

 
Donesen je  

 
Z a k l j u č a k 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Sporazuma o udruživanju novčanih sredstava radi 
financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera u 2016. 
godini putem web stranica Ryanair-a. 

(Sporazum je sastavni dio ovog Zaključka).      
 

2. Utvrđuje se Prijedlog iznosa udruživanja novčanih sredstava za 2016. godinu 
namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim 
prijevoznicima u 2016. godini s jedinicama lokalne samouprave, lokalnim turističkim 
zajednicama i subjektima turističkog gospodarstva s područja Primorsko-goranske 
županije. 

(Prijedlog iznosa udruživanja sredstava sastavni je dio ovog Zaključka). 
 

3. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2016. godinu, Razdjel 8 – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo, i ruralni 
razvoj pozicija 80 07 18 01/3811  – Tekuće donacije u novcu – "Program oglašavanja 
zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ" korisniku Turističkoj zajednici Kvarnera: 

- u iznosu do 570.000,00 kuna namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje 
oglašavanja sa zračnim prijevoznikom Ryanair u 2016. godini sa svrhom 
zajedničkog udruživanja novčanih sredstava radi poticanja zračnog prometa putnika 
na aerodromu Zračna luka Rijeka 
- u iznosu do 38.041,52 kuna namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje 
oglašavanja sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines, SIA Novatours i Air Baltic u 
2016. godini sa svrhom zajedničkog udruživanja novčanih sredstava za gradove i 
općine s područja Gorskog kotara i općine Čavle, Jelenje, Kostrena, Vinodolska 
općina i Viškovo te njihovih lokalnih turističkih zajednica radi poticanja zračnog 
prometa putnika na aerodromu Zračna luka Rijeka.  
4. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da u roku 8 

(osam) dana proslijedi na potpisivanje Gradu Rijeci, Turističkoj zajednici Kvarnera I 
Turističkoj zajednici Grada Rijeke Sporazum iz točke 1. ovog Zaključka. 

5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da izradi 
odgovarajuće ugovore o namjenskom korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom iz 
točke 3. ovog Zaključka u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja ovoga 
Zaključka. 
 
 
 
 



6. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da izradi 
odgovarajuće ugovore o udruživanju novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje 
promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2016. godini između 
Primorsko-goranske županije, pojedine jedinice lokalne samouprave i Turističke 
zajednice Kvarnera, kojoj se vrši uplata novčanih sredstava, sukladno Prijedlogu iznosa 
udruživanja novčanih sredstava za 2016. godinu namjenski za sufinanciranje 
promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2016. godini iz točke 2. 
ovog Zaključka najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

7. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da od 
Turističke zajednice Kvarnera zatraži izradu odgovarajućih ugovora o udruživanju 
novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa 
zračnim prijevoznicima u 2016. godini između pojedine lokalne turističke zajednice 
(uključujući novčana sredstva za subjekte turističkog gospodarstva) i Turističke 
zajednice Kvarnera, kojoj se vrši uplata novčanih sredstava, sukladno Prijedlogu iznosa 
udruživanja novčanih sredstava za 2016. godinu namjenski za sufinanciranje 
promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2016. godini iz točke 2. 
ovog Zaključka najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

8. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da za 
Župana izradi Informaciju o statusu ugovora iz točke 5., 6. i 7. ovog Zaključka najkasnije 
do 30. rujna 2016. godine. 
 

Točka 4. 
Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području 

Primorsko-goranske županije 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke  o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području 
Primorsko-goranske županije te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 
 

Točka 5. 
Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko- 

goranske županije u 2015. godini 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb 
Primorsko-goranske županije u 2015. godini, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 

 
 
 
 
 



Točka 6. 
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb 

Primorsko-goranske županije 
 

 Donesen je 
 
 
 

Z a k l j u č a k 
  
            Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu 
skrb Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste  

za sklapanje: 
• Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5030, dionica Mali Platak - Pod Plata 
• Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5062, dionica Lič - Ličko polje i raskrižje Lič –  jug 

 
  
 Donesen je 

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 ceste ŽC 5030, 
dionica Mali Platak - Pod Platak, s tvrtkom "Goran Graditeljstvo" d.o.o. iz Delnica.  

(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 ceste ŽC 5062, 
dionica Lič - Ličko polje i raskrižje Lič - jug s tvrtkom "GP Krk" d.d. iz Krka 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije 
osobe „Kantrida“ 

 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe 
„Kantrida“. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 
 
 



Točka 9. 
Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog 

prometnog pravca na području Grada Rijeke na okoliš 
 

 Donesen je 
 
 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o imenovanju predstavnice Primorsko-goranske županije  u 
Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog prometnog 
pravca na području Grada Rijeke na okoliš. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
KLASA: 022-04/16-01/18 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 9. svibnja 2016.   




































