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

održanog dana 16. svibnja 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorila je zamjenica Župana Marina Medarić.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Krešimir Parat, Nada Milošević, Melita 
Raukar, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
mr.sc. Edita Stilin, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Valerij Jurešić, Dragica Marač, 
doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
 
  Na sjednici je razmatran sljedeći 

 
D N E V N I     R E D 

 
 

1. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. 
godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 
 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za izbor 
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade projektne 
dokumentacije unutrašnjeg uređenja „Posjetiteljskog centra za velike zvijeri“ – 
evidencijski broj nabave 08/16-ebv 
 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje 
ugovora s Ministarstvom turizma o sufinanciranju projekta „Centar za posjetitelje 
Beli“ 
 

4. a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Primorsko-goransku županiju za 2016. godinu 
b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici PGŽ za pripremu 
protupožarne sezone u 2016. godini 

 

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

6. Prijedlog odluke o donaciji institucijama od županijskog značaja 
 

7. A) Prijedlog odluka o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u 
Primorsko-goranskoj županiji iz djelatnosti 
a) dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Kastva 
b) dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Krka 
c) dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Mošćenička draga 
d) dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo 
e) zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke 
f) zdravstvene njege u kući na području Općine Ravna Gora 
B) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne  

zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji iz djelatnosti 
a) obiteljske (opće) medicine na području Grada Kastva i Općine Matulji 
b) dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Crikvenice, Grada Novi 

Vinodolski, Općine Malinska Dubašnica i Općine Matulji 
c) zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke 
d) zdravstvene njege u kući na području Grada Cresa 



C) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude za dobivanje koncesije za obavljanje 
djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo 

 

8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi projekata iz 
područja socijalne skrbi u 2016. godini  
 

9. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim 
gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske 
županije u 2016. godini 
 

10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja udrugama za podnošenje 
zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 
2016. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir korisnika za sufinanciranje mjera 
ruralnog razvoja u 2016. godini 
c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa za odabir korisnika za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u 2016. 
godini 
 

11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva udrugama i drugim neprofitnim 
organizacijama za sufinanciranje programa unapređenja i razvoja lovstva u 2016. 
godini i prijedlozi odluka o  imenovanju povjerenstava za:   
1. otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva udrugama i 

drugim neprofitnim organizacijama 
2. za ocjenjivanje prijavljenih programa udruga i drugih neprofitnih organizacija 

b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva preostalim pravnim osobama i 
fizičkim osobama za sufinanciranje programa unapređenja i razvoja lovstva u 
2016. godini i Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa 
preostalih pravnih osoba i fizičkih osoba 

 

12. a) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za 
decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-
goranske županije u 2016. godini  
b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između 
zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini 

 

 
  



Točka 1. 
Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 

2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 
 

Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske 
županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. 

 
2. Nalaže se Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu da objavi Prijedlog 

izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije 
za 2017. i 2018. godinu iz točke 1. ovog Zaključka na mrežnim stranicama radi 
savjetovanja s javnošću u trajanju od 17. do 23. svibnja 2016. godine. 
 

 

Točka 2. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za izbor 
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade 

projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja „Posjetiteljskog centra za velike 
zvijeri“ – evidencijski broj nabave 08/16-ebv 

 
 Donesen je 

 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za izbor 

najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade projektne 
dokumentacije unutrašnjeg uređenja „Posjetiteljskog centra za velike zvijeri“– 
evidencijski broj nabave 08/16-EBV. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje 

ugovora s Ministarstvom turizma o sufinanciranju projekta  
„Centar za posjetitelje Beli“ 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 
 

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje 
Ugovora s Ministarstvom turizma o sufinanciranju projekta „Centar za posjetitelje Beli“.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 
 
 
 

 



Točka 4. 
a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Primorsko-goransku županiju za 2016. godinu 
b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici PGŽ za pripremu 

protupožarne sezone u 2016. godini 
 

 Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 

1. Donosi se Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini.  

(Plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Raspoređuju se sredstava u iznosu od 119.000,00 kuna za sufinanciranje 
pripreme požarne sezone u 2016. godini, na teret pozicije 12020201 „Aktivnosti zaštite 
od požara – Tekuće donacije udrugama (Vatrogasna zajednica PGŽ)“, koji će se 
doznačit na žiro-račun Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. 

3. Izvršitelji zadaća dužni su izvješća o provedbi zadaća i aktivnosti određenih 
Planom iz točke 1. ovog Zaključka, zajedno s financijskim izvješćem o utrošenim 
sredstvima dostaviti Uredu Županije najkasnije do 15. prosinca 2016. godine. 
 

4. Zadužuje se Ured Županije da temeljem Izvješća iz točke 3. ovog Zaključka 
pripremi objedinjeno Izvješće o provedbi Plana iz točke 1. ovog Zaključka te ga dostavi 
Županu Primorsko-goranske županije najkasnije do 30. prosinca 2016. godine. 
 

5. Zadužuje se Ured Županije da najkasnije u roku 5 dana od dana donošenja 
Plana iz točke 1. ovog zaključka, Plan i Zaključak dostavi nositeljima i sudionicima 
zadaća koji su utvrđeni Planom. 

 
 
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o III. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 

manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku 
županiju u 2016. godini 

 
 Donesen je 
 
 

Z a k l j u č a k 
  

1. Donosi se Odluka o III. 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. Raspoređena sredstva iz Odluke iz članka 1. ovog Zaključka isplatit će se 

korisnicima temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju na sljedeći način: 
 za iznose do 20.000,00 kuna jednokratnom isplatom nakon dostave potpisanog i 

ovjerenog ugovora i to najkasnije u roku od 15 dana prije početka održavanja 
manifestacije ili događaja 



 za iznose veće od 20.001,00 u dvije isplate, prvoj nakon dostave potpisanog i 
ovjerenog ugovora i to najkasnije u roku od 15 dana prije početka održavanja 
manifestacije ili događaja, i drugoj nakon održavanja manifestacije i dostave 
pismenog izvještaja o provedenoj manifestaciji 
 
3. 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. 

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

Točka 6. 
Prijedlog odluke o donaciji institucijama od županijskog značaja 

 
 

 Donesen je 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaćaju se zamolbe Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Trgovačkog suda u Rijeci, Općinskog suda u 
Rijeci, te Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske za 
sufinanciranje radova i nabavu opreme u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta rada 
navedenih institucija u ukupnom iznosu od 74.942,21 kuna. 

 
2. Donosi se Odluka o donaciji institucijama od županijskog značaja. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 

 
Točka 7. 

A) Prijedlog odluka o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u 
Primorsko-goranskoj županiji iz djelatnosti 

a) dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Kastva 
b) dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Krka 
c) dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Mošćenička draga 
d) dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo 
e) zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke 

g) zdravstvene njege u kući na području Općine Ravna Gora 
B) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 

javne  zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji iz djelatnosti 
a) obiteljske (opće) medicine na području Grada Kastva i Općine Matulji 
b) dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Crikvenice, Grada Novi 

Vinodolski, Općine Malinska Dubašnica i Općine Matulji 
c) zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke 
d) zdravstvene njege u kući na području Grada Cresa 

C) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude za dobivanje koncesije za obavljanje 
djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo 
 
Donesen je 

 
 
 



Z a k l j u č a k 
 

 1. Donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti: 
a) dentalne zdravstvene zaštite na području grada Kastva, 
b) dentalne zdravstvene zaštite na području grada Krka, 
c) dentalne zdravstvene zaštite na području općine Mošćenička Draga, 
d) dentalne zdravstvene zaštite na području općine Viškovo, 
e) zdravstvene zaštite žena na području grada Rijeke i 
f)  zdravstvene njege u kući na području općine Ravna Gora. 
(Odluke su sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 2. Odluke iz točke 1. ovog Zaključka dostavit će se Ministarstvu zdravlja u roku 
od 8 dana od donošenja ovoga Zaključka, radi davanja suglasnosti. 
  

3. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da odmah po dobivenoj suglasnosti iz 
točke 2. ovoga Zaključka dostavi Odluke iz točke 1. ovoga Zaključka svim ponuditeljima 
koji su sudjelovali u postupku davanja koncesije. 

4. Donosi se Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 
javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji iz djelatnosti: 
 a)  obiteljske (opće) medicine na području Grada Kastva i Općine Matulji, 
 b) dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Crikvenice, Grada Novi 
Vinodolski, Općine Malinska Dubašnica i Općine Matulji, 
 c)  zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke (jedna koncesija), 
 d)  zdravstvene njege u kući na području Grada Cresa. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

5. Donosi se rješenje o odbijanju ponude za dobivanje koncesije za obavljanje 
djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo.  

(Rješenje je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
Točka 8. 

Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi projekata iz 
područja socijalne skrbi u 2016. godini 

 
. 
Donesen je 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2016. godinu, Razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,  
pozicija 43040704 3811/Tekuće donacije u novcu, kako slijedi: 

 Centru za kulturu dijaloga, Rijeka: 4.982,15 kn za financiranje nabavke 
didaktičkog i potrošnog materijala za provedbu projekta „Moje mjesto pod 
suncem“ u 2016. godini; 

 Klubu liječenih alkoholičara Delnice, Delnice: 2.400,00 kn za pokriće troškova 
obilježavanja 50-godišnjice postojanja i rada Kluba. 
 



2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana od 
dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim 
gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske 

županije u 2016. godini 
 

Donesen je 
 

Z a k l j u č a k 

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora 
poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-
goranske županije u 2016. godini. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 
 

Točka 10. 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja udrugama za podnošenje 

zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 
2016. godini 

b) Prijedlog odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir korisnika za sufinanciranje mjera 

ruralnog razvoja u 2016. godini 
c) Prijedlog odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 

programa za odabir korisnika za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u 2016. 
godini 

 
 
Donesen je 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja udrugama za podnošenje 
zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. 
godini  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u 2016. 
godini. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u 2016. godini. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 



 
Točka 11. 

a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva udrugama i drugim neprofitnim 
organizacijama za sufinanciranje programa unapređenja i razvoja lovstva u 2016. 
godini i prijedlozi odluka o  imenovanju povjerenstava za:   

1. otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva 
udrugama i drugim neprofitnim organizacijama 

2. za ocjenjivanje prijavljenih programa udruga i drugih neprofitnih 
organizacija 

b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva preostalim pravnim osobama i 
fizičkim osobama za sufinanciranje programa unapređenja i razvoja lovstva u 
2016. godini i Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa 
preostalih pravnih osoba i fizičkih osoba 

 
Donesen je 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa 

(projekata i aktivnosti) unapređenja i razvoja lovstva u 2016. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava udruga i 
drugih neprofitnih organizacija i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za 
sufinanciranje programa (projekata i aktivnosti) unapređenja i razvoja lovstva u 
2016. godini. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa udruga i drugih neprofitnih organizacija na Javni poziv za 
sufinanciranje programa (projekata i aktivnosti) unapređenja i razvoja lovstva u 
2016. godini 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

4. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa preostalih 
pravnih osoba i fizičkih osoba prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje 
programa (projekata i aktivnosti) unapređenja i razvoja lovstva u 2016. godini.  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 
 
 

Točka 12. 
a) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za 

decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-
goranske županije u 2016. godini 

b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između 
zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini 

 
Donesen je 
 
 



Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za 
decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-
goranske županije u 2016. godini. 

 (Popis prioriteta sastavni je dio ovoga Zaključka). 

 2.  Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Popis prioriteta iz točke 1. ovoga 
Zaključka bez odgode dostavi na suglasnost Ministarstvu zdravlja. 
 3. Donosi se Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između 
zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini. 
         (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/19 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 16. svibnja 2016.   
























































































































