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

održanog dana 9. siječnja 2017. godine 
 
  

Kolegij Župana je u 14,05 sati otvorila zamjenica Župana Marina Medarić. 
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, zamjenik Župana 
Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar Mamula, Melita Raukar, Branka Ivandić, 
Vedrana Fržop, mr.sc. Edita Stilin, izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, Valerij Jurešić, 
Dragica Marač, Krešimir Parat, Nada Milošević, Tamara Carević Baraba, Goran Petrc, 
Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
Na sjednici je razmatran sljedeći 

D N E V N I     R E D 
 

1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog 
muzeja Rijeka 
 

2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na 
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na 
Dunatu, Grad Krk 
 

3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i 
terasa, Zert, Grad Opatija 
 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za 
zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji lučice Grabar IV-faza na 
otoku Cresu 

 

5. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz 
područja zdravstva u 2017. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i 
projekata 
 

6. Financiranje pomoćnika u nastavi u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine 
 

7. Prijedlog financijskog plana i Plana rada trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. za 2017. 
godinu 
 

8. Prijedlog programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog 
interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini 

 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog 
Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“ 

 

10. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara  
 

11. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava 
županijske riznice domova za starije osobe u 2017. godini 

 

12. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju 
stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija 

 



13. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije 
u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2017. godini 

 

14. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova 
upravnih vijeća domova za starije osobe u 2017. godini 

 

15. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za podmirenje troškova zakupa Doma 
„Marko A. Stuparić“- dislocirane jedinice Cres u 2017. godini 

 

16. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa radno-
okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2017. godini 

 

17. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove 
socijalne skrbi 
 

18. a) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
 Dionizije Mikuličić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Malog 

Lošinja 
b) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
 Estela Vlašić,dr.med.,spec. pedijatrije, djelatnost zdravstvene zaštite predškolske 

djece 
c) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
 Jasenka Dorčić, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine 
d) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
 Ljiljana Jurović, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Rijeke 
e) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
 Marina Traven, zdravstvena zaštita žena na području grada Rijeke 
f) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
 Šime Mužić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Malog 

Lošinja 
 

19. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Volosko-k.č.br. 
385/14 Hrvatskoj elektroprivredi – operatoru distribucijskog sustava d.o.o. 

 

20. Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj 
dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger 

 

21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-
goranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u 
postupku javne nabave za predmet nabave „Laboratorijski potrošni materijal (5) za 
biokemijski analizator s najmom uređaja za ispostavu Rijeka Doma zdravlja 
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu“ 

 
 

 

Točka 1. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog 

muzeja Rijeka 
 

Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice 
Prirodoslovnog muzeja Rijeka, koju je Muzejsko vijeće, uz prethodno pribavljeno 
mišljenje Stručnog vijeća, utvrdilo na sjednici održanoj 21. prosinca 2016.godine. 



Točka 2. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije 
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra 

na Dunatu, Grad Krk 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog 
centra na Dunatu, Grad Krk, kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na 
pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 7. prosinca 2016. 
godine. 

Točka 3. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na 

pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i 
terasa, Zert, Grad Opatija 

 
 Donesen je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju 

koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog 
objekta i terasa, Zert, Grad Opatija koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na 
pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 7. prosinca 2016. 
godine. 

 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres 

za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji lučice Grabar IV-faza 
na otoku Cresu 

 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji lučice Grabar IV-faza 
na otoku Cresu, broj: 1/EV-M . 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 
2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da od Županijske 

lučke uprave Cres 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 Cres. 

 
 
 
 



Točka 5. 
a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i 

projekata iz područja zdravstva u 2017. godini 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 

propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata 
c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 

programa i projekata 
 

 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 zdravstva u 2017. godini. 

 

2. Utvrđuje se tekst Natječaja i Dokumentacije za provedbu natječaja za 
financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2017. godini. 

     (Natječaj i Dokumentacija sastavni su dio ovoga Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Natječaj i Dokumentaciju iz točke 2. 
ovoga Zaključka objavi na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije i mrežnim 
stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

4. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa/projekata iz područja zdravstva. 

   (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

5. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata iz područja zdravstva. 
        (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 

 
 

Točka 6. 
Financiranje pomoćnika u nastavi u drugom polugodištu školske 

 2016./2017. godine 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se da će Primorsko-goranska županija u drugom polugodištu školske 
2016./2017. godine, u sklopu projekta pod nazivom «Uz pomoćnike u nastavi do 
inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji», financirati rad 56 pomoćnika 
u nastavi bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda i izvornim županijskim 
sredstvima kako je sadržano u Tablici 1. i 2. koje su sastavni dio ovoga Zaključka. 

 

2. Novčana sredstava za realizaciju projekta iz točke 1. ovoga Zaključka 
raspoređena su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, kako 
slijedi: 

a) za osnovne škole ukupan iznos od 1.799.806,00 kn na pozicijama 53020909,  
53020921, 53020922, 53020923, 53020924, 53020925 i 53020928, 

b) za srednje škole iznos od 792.220,00 kn na pozicijama 55020501, 55020509, 
55020510, 55020511, 55020512, 55020514 i 55020515. 

 



3. Utvrđuje se da će Primorsko-goranska županija u drugom polugodištu školske 
2016./2017. godine izvornim županijskim sredstvima financirati rad i troškove prijevoza 
za 32 pomoćnika u nastavi, a sufinancirati rad i troškove prijevoza za 12 pomoćnika u 
nastavi. 

 

4. Novčana sredstava za realizaciju projekta iz točke 3. ovoga Zaključka 
raspoređena su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, kako 
slijedi: 

a) za osnovne škole ukupan iznos od 754.350,00 kn na pozicijama 53020910 - 
IzP, 53020911 - IzP, 53020919 - IzP i 53020927 - IzP, 

b) za srednje škole iznos od 406.800,00 kn na pozicijama 55020502 - IzP, 
55020503 - IzP, 55020508 - IzP i 55020513 - IzP. 

 

5. Sredstva iz točaka 2. i 4.  ovog Zaključka raspoređuju se po osnovnim i 
srednjim školama prema Tablicama 3. i 4. koje su sastavni dio ovog Zaključka. 

 

6. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje s korisnicima iz točke 3. 
ovoga Zaključka sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze sukladno 
Tablici 4..  

 

7. Utvrđuje se da će se svakom pomoćniku u nastavi priznati iznos od 25,00 kn 
neto za jedan sat rada. Pomoćnicima u razrednoj nastavi (od I. do IV. razreda osnovne 
škole) priznaje se 4 sata rada dnevno, pomoćniku u predmetnoj nastavi (od V. do VIII. 
razreda osnovne škole) priznaje se 5 sati rada dnevno, a pomoćnicima u srednjim 
školama priznaje se 6 sati rada dnevno.  

 

8. Školama će se doznačavati pripadajući iznos nakon dostave mjesečnog 
obračuna i izvještaja o radu pomoćnika u nastavi (prema formuli: 25,00 kn neto x 
dnevna satnica x broj sati rada mjesečno). 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog financijskog plana i Plana rada trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.  

za 2017. godinu 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Usvaja se Financijski plan i Plan rada trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.  za 
2017. godinu. 

 

2. Za potrebe realizacije redovnog poslovanja koje će realizirati TD Ekoplus 
d.o.o. u 2017. godini, rezervirana su sredstva u Proračunu PGŽ za 2017. godinu u 
razdjelu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima na 
proračunskoj poziciji: 90 07 01 - Redovno poslovanje TD Ekoplus-a d.o.o.  
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku 8 dana pripremi ugovor s TD Ekoplus d.o.o. o namjenskom utrošku 
sredstava za redovno poslovanje prema Financijskom planu iz točke 1. ovog Zaključka, 
iz pozicije Proračuna iz točke 2. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od 

posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini 



 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
1. Donosi se Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od 

posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini. 
(Program je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Nalaže se Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu da u skladu s 
osiguranim sredstvima u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. pripremi 
ugovore s Goranskim sportskim centrom d.o.o za održavanje odgovarajućih sportskih 
objekata, u roku od 15 dana. 

 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na prijedlog 

Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“ 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na utvrđeni 

Prijedlog pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“.  
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 10. 
Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
1. Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da ne prihvati 

ponudu prava prvokupa nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, 
Zemljišnoknjižni odjel u Crikvenici, na k.č. 886/1, zk.ul. 4162, k.o. Crikvenica, opisane 
kao hotel, tri zgrade i dvor, ukupne površine 1237 čhv u vlasništvu Hotela Miramare 
d.o.o. u stečaju iz Crikvenice, po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 25.320.000,00 
(dvadeset i pet milijuna tristo dvadeset tisuća) kuna, a koja se na prvom ročištu dražbe 
ne može prodati ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti odnosno 18.990.000,00 
(osamnaest milijuna devetsto devedeset tisuća) kuna, na drugoj dražbi ispod jedne 
polovine utvrđene vrijednosti odnosno 12.660.000,00 (dvanaest milijuna šesto šezdeset 
tisuća) kuna, na trećoj dražbi ispod jedne četvrtine utvrđene vrijednosti odnosno 
6.330.000,00 (šest milijuna tristo trideset tisuća) kuna, dok se na četvrtoj dražbi 
nekretnina prodaje po početnoj cijeni od 1,00 (jedne) kune. 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Županijske skupštine u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja dostavi 
ponuditelju prava prvokupa i ostalim ovlaštenicima prava prvokupa sukladno članku 37. 
stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 
 
 
 



Točka 11. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava 

županijske riznice domova za starije osobe u 2017. godini 
 

 Donesen je sljedeći 
Z a k l j u č a k 

 
1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2017. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, 
A430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe, u iznosu od 10.200 kn, 
namijenjena za održavanje isporučenih licenci winGPS aplikacije za sustav Riznice 
PGŽ-a u 2017. godini, kako slijedi: 
 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 2.550,00 kn (pozicija 
43020401/3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 2.550,00 kn (pozicija 
43020401/3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 2.550,00 kn (pozicija 
43020401/3238 Računalne usluge) 

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od                 
2.550,00 kn pozicija 43020401/3238 Računalne usluge) 

 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana od 
dana donošenja ovog Zaključka sklopi ugovore o namjenskom trošenju raspoređenih 
sredstava s domovima iz točke 1. ovoga Zaključka. 
 

 
Točka 12. 

Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju 
stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija 

 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
1. Sredstva Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu u iznosu od 
96.100,00 osigurana na A430316 „Edukacija djelatnika domova za starije osobe“ 
raspoređuju se domovima za starije osobe kojih je osnivač Primorsko-goranska 
županija za podmirenje troškova implementacije i održavanja sustava kvalitete E-qualin 
i troškova stručnog usavršavanje radnika domova, u iznosima kako slijedi:    

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka: 24.025,00 kn 
 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk: 24.025,00 kn 
 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija: 24.025,00 kn 
 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj: 24.025,00 kn 

 
 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 13. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne 

terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“  
u 2017. godini 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2017. godinu, Razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, 
A430315 „Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica““ u 
iznosu od 84.900,00 kuna, za provedbu programa fizikalne terapije u 2017. godini, u 
iznosima i za namjene kao slijedi: 

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od 42.450,00 kn 
(pozicija 43031504/3111 Plaće za redovan rad); 

 Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica iznos od 42.450,00 kn (pozicija 
43031506/3236 Zdravstvene i veterinarske usluge). 
 
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 2. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 14. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova 

upravnih vijeća domova za starije osobe u 2017. godini 
 

 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2017. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, 
A430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe, pozicija 43020402/3291 
„Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.“ u iznosu od 
83.220,00 kuna, za isplatu naknada za rad članova upravnih vijeća domova za starije 
osobe u 2017. godini, kako slijedi: 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 20.220,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 20.000,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 23.000,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od 20.000,00 kn. 

 
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 15. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za podmirenje troškova zakupa 

Doma „Marko A. Stuparić“- dislocirane jedinice Cres u 2017. godini 
 



 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. 
godinu, A430204 „Redovna djelatnost domova za starije osobe“, pozicija 
43020414/3235 Zakupnine i najamnine, u iznosu od 90.000,00 kn, raspoređuju se 
Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj za podmirenje troškova zakupa 
objekta Dislocirane jedinice Doma u Cresu. 
  

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 16. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa radno-

okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2017. godini 
 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
1. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 
2017. godinu, razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, T430302 „Radno 
okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ“ u iznosu od 
197.000,00 kuna, za provedbu programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u 
domovima socijalne skrbi u 2017. godini, za namjene i u iznosima  kako slijedi: 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 77.000,00 kn i to:  
 40.000,00 kn za plaće za redovan rad (43030204/3111),  
 22.000,00 kn za materijal i sirovine (43030205/3222) i  
 15.000,00 kn za energiju (43030210/3223).  

 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 30.000,00 kn i to:  
 20.000,00 kn za materijal i sirovine (43030205/3222) i  
 10.000,00 kn za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 

(43030206/4227). 
 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 35.000,00 kn i to:  

 15.000,00 kn za materijal i sirovine (43030205/3222);  
 17.500,00 kn za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 

(43030206/4227) i  
 2.500,00 kn za sitni inventar i auto gume (43030207/3225). 

 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od 20.000,00 kn i 
to:  
 20.000,00 kn za materijal i sirovine (43030205/3222). 

 

 Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica iznos od 35.000,00 kn i to: 
 12.000,00 kn za materijal i sirovine (43030212/3222),  
 5.000,00 kn za sitni inventar i auto gume (43030213/3225) i 
 18.000,00 kn za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 

(43030214/4227).  



 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 17. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u  

ustanove socijalne skrbi 
 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk raspoređuju se novčana sredstva u 
ukupnom iznosu od 218.400,00 kn, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2017. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, 
K430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi, od čega: 

- 18.400,00 kn na poziciji 43060104 / 3225 Sitni inventar i auto gume, 
- 100.000,00 kn na poziciji 43060105 / 4221 Uredska oprema i namještaj, 
- 100.000,00 kn  na poziciji 43060106 / 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 

namjene.       
 

 2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana od 
dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovor o namjenskom trošenju raspoređenih 
sredstava s Domom iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 18. 
a) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

 Dionizije Mikuličić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada 
Malog Lošinja 

b) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
 Estela Vlašić,dr.med.,spec. pedijatrije, djelatnost zdravstvene zaštite 

predškolske djece 
c) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

 Jasenka Dorčić, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine 
d) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

 Ljiljana Jurović, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada 
Rijeke 

e) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
 Marina Traven, zdravstvena zaštita žena na području grada Rijeke 

f) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
 Šime Mužić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Malog 

Lošinja 
 Donesen je sljedeći 

 
a) 

Z a k l j u č a k 
 
 Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
–Dionizije Mikuličić, Mali Lošinj, djelatnost obiteljske (opće) medicine.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 



b) 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

- Estela Vlašić, dr.med., spec. pedijatrije, djelatnost zdravstvene zaštite predškolske 
djece.  
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 
c) 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
- Jasenka Dorčić, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 

d) 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

–Ljiljana Jurović, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće) medicine.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 

e) 
Z a k l j u č a k 

 
Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

–Marina Traven, Rijeka, djelatnost zdravstvene zaštite žena.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 

f) 
Z a k l j u č a k 

 
 Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
–Šime Mužić, Mali Lošinj, djelatnost obiteljske (opće) medicine.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
  

Točka 19. 
Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Volosko-k.č.br. 

385/14 Hrvatskoj elektroprivredi – operatoru distribucijskog sustava d.o.o. 
 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Donosi se Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Volosko-
k.č.br. 385/14 Hrvatskoj elektroprivredi – Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 



2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da u roku 
od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka dostavi 
prijedlog Ugovora o ustupanju nekretnine bez naknade, Županu na potpis. 
 

Točka 20. 
Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj 

dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger 
 
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

1. Donosi se Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 
Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, K.O. Sunger. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove, da u 
roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke iz točke 1. ovog Zaključka 
pripremi postupak prodaje nekretnine u Brestovoj Dragi, k.č. 841/2, K.O. Sunger. 
 

 
Točka 21. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja 
Primorsko-goranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave „Laboratorijski potrošni 
materijal (5) za biokemijski analizator s najmom uređaja za ispostavu Rijeka Doma 

zdravlja Primorsko-goranske županije za 2017. godinu“ 
 
 Donesen je sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja 
Primorsko-goranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
u postupku javne nabave za predmet nabave „Laboratorijski potrošni materijal (5) za 
biokemijski analizator  s najmom uređaja za Ispostavu Rijeka Doma zdravlja Primorsko-
goranske županije za 2017. godinu“ 
          (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 
 

Sjednica je zaključena u 14,55 sati. 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/17-01/1 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-2 
Rijeka, 9. siječnja 2017.     
















































