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

održanog dana 24. listopada 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,00 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.   

 
Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana 

Marina Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, Goran Petrc, Nada 
Milošević,  Melita Raukar, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, izv.prof.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj 
i Davor Mihelčić. 
 

 
  Na sjednici je razmatran sljedeći 

 
D N E V N I     R E D 

1. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i  
    zastave Primorsko-goranske županije 
2. Prijedlog odluke o VIII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje  
    manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju  
    u 2016. godini 
3. a) Prijedlog odluke o IV. odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema  
        projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016.  
        godinu 
    b) Prijedlog odluke o IV. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za  
        sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
4. Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na Crikveničko-Vinodolskom području 
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava  
    namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali  
    Lošinj za zaključivanje ugovora za izvođenje radova na dogradnji pristana na  
    otoku Susku 
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za  
      zaključivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji luke otvorene za  
     javni promet Njivice bazen Njivice i dijela obalnog puta ribarska obala u Njivicama 
8. a) Prijedlog odluka o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u   
          Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti 
          • dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo 
          • obiteljske(opće) medicine na području Grada Rijeke 
     b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje  
         javne  zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti 
         • obiteljske(opće) medicine na području Grada Rijeke 
9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi projekta iz  
      područja socijalne skrbi u 2016. godini  
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ljekarni Jadran Rijeka za  
      kupnju stana u Cresu 
 
 
 



 
Točka 1. 

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu  
grba i zastave Primorsko-goranske županije 

 

 Župan je donio sljedeći  
Z a k l j u č a k 

 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za 
uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije te se prosljeđuje Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

2. Zadužuju se upravna tijela da u roku od 15 dana od donošenja Odluke iz 
točke 1. ovog Zaključka obavijeste ustanove i trgovačko društvo iz svoje nadležnosti 
o sadržaju Odluke, te da u daljnjem roku od 30 dana, putem Ureda Županije, izvijeste 
Župana o realizaciji Zaključka. 

Točka 2. 
Prijedlog odluke o VIII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 

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

 

 
 Župan je donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o VIII. 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: 

 jednokratnom isplatom nakon dostave potpisanog i ovjerenog ugovora i to 
najkasnije u roku od 15 dana prije početka održavanja manifestacije ili 
događaja 
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 3. 
a) Prijedlog odluke o IV. odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema  
    projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016.  
    godinu 
b) Prijedlog odluke o IV. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za  
    sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu 
 
 Župan je donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o IV. odabiru projekata kojima će se sufinancirati 
priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 
2016. godinu. 



(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi 
ugovore o odabranim prijaviteljima sukladno Odluci iz točke 1. ovog Zaključka.  

3. Donosi se Odluka o IV. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka 
za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi ugovor 
o odabranim prijaviteljem sukladno Odluci iz točke 3. ovog Zaključka. 
 

Točka 4. 
Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na Crikveničko-vinodolskom 

području 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

 Utvrđuje se Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta na Crikveničko-
vinodolskom području, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje.  
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava 

namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odabiru projekata za raspodjelu 
sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da u roku od 8 
dana pripremi Dodatak Ugovoru broj 041/07/2016 o korištenju namjenskih sredstava 
iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, temeljem točke 1. ovog 
Zaključka. 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali 
Lošinj za zaključivanje ugovora za izvođenje radova na dogradnji pristana na 

otoku Susku 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Mali Lošinj za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na dogradnji pristana i 
trajektne rampe na otoku Susku, broj: 01-M/16-17-18 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 



2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da od 
Županijske lučke uprave Mali Lošinj zatraži dostavu jednog primjerka zaključenog 
Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka. 

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 Mali 
Lošinj. 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk 
za zaključivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji luke otvorene 

za javni promet Njivice bazen Njivice i dijela obalnog puta ribarska obala u 
Njivicama 

 

 Župan je donio 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 javnoj nabavi radova na rekonstrukciji dijela luke 
otvorene za javni promet Njivice-bazen Njivice i dijela obalnog puta ribarska obala u 
Njivicama, broj 6/EV-M. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da od 
Županijske lučka uprave Krk zatraži dostavu jednog primjerka zaključenog Ugovora 
iz točke 1. ovog Zaključka. 

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 8. 
a) Prijedlog odluka o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
    u  Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti 
          • dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo 
          • obiteljske(opće) medicine na području Grada Rijeke 
b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje  
    javne  zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti 

• obiteljske(opće) medicine na području Grada Rijeke 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

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 Općine Viškovo, 
b)  obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke. 
 (Odluke su sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 2. Odluke iz točke 1. ovog Zaključka dostavit će se Ministarstvu zdravstva u 
roku od 8 dana od donošenja ovoga Zaključka, radi davanja suglasnosti. 
  3. Donosi se Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za 
obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 



 4. 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. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi projekta iz 

područja socijalne skrbi u 2016. godini 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Udruzi „I djeci s ljubavlju“ Rijeka (OIB:60740373348) raspoređuju se 
novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn, 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 za, provedbu projekta 
„Gorskom kotaru s ljubavlju“ u 2016. godini. 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovor o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 
 

Točka 10. 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ljekarni Jadran Rijeka za 

kupnju stana u Cresu 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ljekarni Jadran Rijeka za 
kupnju stana u Cresu.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

 
 

 
 

 
Sjednica je zaključena u  14,38  sati. 

 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/39 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 24. listopada 2016.     




































