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

održanog dana 15. srpnja 2019. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Goran Petrc, mr.sc. Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, Branka Ivandić, 
Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita 
Stilin, mr.sc. Sonja Šišić, Erik Fabijanić, Tamara Martinčić iz Upravnog odjela za 
regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,  Nikolina Radić Štivić 
ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, dr.sc. Željka 
Modrić Surina ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka, mr.sc. Ermina Duraj i Davor 
Mihelčić.  

 
  Na sjednici je razmatran sljedeći  

 
D N E V N I   R E D 

            
1. Informacija o realizaciji kapitalnog projekta: rekonstrukcija poslovne zgrade  
    županijske arhive na adresi Stane Vončine 4 Rijeka 
2. Prijedlog odluke o odabiru projekata razvoja otoka za sufinanciranje iz Proračuna  
    Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
3.Prijedlog odluke o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Fonda za Gorski  
    kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
4. a) Prijedlog rasporeda sredstava TD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. za  
        potrebe provedbe projekta „Unije – samoodrživi otok“ 
    b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima  
        za provedbu projekta „Unije – samoodrživi otok“ 
  
5. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi  
     aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini 
6.Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad  
     zakonskog standarda – školskog kurikuluma srednjih škola 
 7. a) Informacija o projektu obnove paviljona Psihijatrijske bolnice Rab 
     b) Prijedlog odluke o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu bolničkih  
         paviljona Psihijatrijske bolnice Rab 
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za davanje u  
      zakup dijela prostora za obavljanje frizerskih usluga u suterenu objekta Dalmacija 
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave  
      Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za zaključivanje okvirnog sporazuma za  
      nabavu radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi  
      Ev.br.nabave: EN-N-12/19 
10. 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: telekomunikacijske  
      usluge fiksne telefonije, IP telefonije i pristupa internetu 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju  
      Hrvatskog primorja Rijeka za potpisivanje ugovora o partnerstvu za projekt  



      “TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage –  
      TEMPUS” (Start-up akcije za privremenu prenamjenu lučkih prostora i očuvanje  
      (ne)materijalne baštine lučkih gradova) 
12. Završno izvješće o realiziranim aktivnostima Primorsko-goranske županije u  
      sklopu projekta „Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove  
      kuće u Rijeci“ 
13. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Prirodoslovnog muzeja Rijeka za  
      razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine 
14. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja  
      Hrvatskog primorja Rijeka za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine 
15. Polugodišnje izvješće o provedbi projekata ustanove Regionalna energetska  
      agencija Kvarner za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 
16. Izvješće o provedbi projekata za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine: 
      a) ARCA ADRIATICA 
      b) ADRI.SMART.FISH 
      c) CARNIVORA DINARICA 
      d) MALA BARKA 2 
17. Informacija o statusu projekta „REFREsh – Ruralna revitalizacija kulturne baštine“  
      do 30. lipnja 2019. godine 
18. Informacija o statusu projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija  
      kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ do 30. lipnja 2019. godine 
19. Informacija o statusu projekta „Artvison+ - unapređivanje turističkog razvoja i  
      promocije kroz prizmu kulture“ do 30. lipnja 2019. godine 
20. Informacija o statusu projekta „HERCULTOUR – HERA oznaka kvalitete, jačanje  
      kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ do 30. lipnja 2019. godine 
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske  
      županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ARTVISION+ -  
      Unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture“ 
22. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  
      •Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, djelatnost zdravstvene njege u  
        kući na području Općine Omišalj 
23. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje  
      pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski  
24. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru  
      za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Brgudi, Grad  
      Rijeka 
25. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke  
          podgradnje u 2018. godini 
      b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za  
          raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2019. godini 
     c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i  
         održavanja lučke podgradnje u 2019. godini 
26. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
      - Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, djelatnost zdravstvene njege u  
         kući na području Općine Punat 
27. Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za  
      gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski 
 
  
 



Točka 1. 
Informacija o realizaciji kapitalnog projekta: rekonstrukcija poslovne zgrade 

županijske arhive na adresi Stane Vončine 4 Rijeka 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o realizaciji kapitalnog projekta: Rekonstrukcija 
poslovne zgrade županijske arhive na adresi Stane Vončine 4 Rijeka 

 

2. Utvrđuje se konačni obračun vrijednosti investicije s danom 13. lipnja 2019. 
godine: Rekonstrukcija poslovne zgrade županijske arhive na adresi Stane 
Vončine 4 Rijeka u ukupnom  iznosu od 5.126.829,09 kuna. 

 (Konačni obračun vrijednosti kapitalnog projekta je sastavni dio Zaključka). 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu da u poslovnim 
knjigama Primorsko-goranske županije s danom 22. veljače 2019. godine 
evidentira povećanje vrijednosti poslovne zgrade županijske arhive Stane 
Vončine 4 Rijeka za iznos od 5.125.195,51 kn, te s danom 13. lipnja 2019. 
godine za iznos od 1.633,58 kn. 

 
 

Točka 2. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata razvoja otoka za sufinanciranje iz 

Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 
 

.  
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata razvoja otoka za sufinanciranje iz 
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. 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 sufinanciranju s odabranim prijaviteljima sukladno Odluci iz točke 1. 
ovog Zaključka. 

 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Fonda za 
Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu 

 

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

 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata za sufinanciranje�temeljem Fonda za 
Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu. 

          (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka pripremi 



ugovore o sufinanciranju s odabranim prijaviteljima sukladno Odluci iz točke 1. 
ovog Zaključka. 

 
 

Točka 4. 
a) Prijedlog rasporeda sredstava TD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.  
    za potrebe provedbe projekta „Unije – samoodrživi otok“ 
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog  
    tima za provedbu projekta „Unije – samoodrživi otok“ 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 
2019. godinu u razdjelu 09 Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i 
upravljanje projektima na poziciji 90 03 09 03 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 
financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom 
iznosu od 100.000,00 kn komunalnom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj 
d.o.o. za sufinanciranje izgradnje fotonaponskog postrojenja na krovu zgrade 
novoizgrađenog desalinizatora boćate vode u svrhu napajanja električnom 
energijom uređaja za desalinizaciju na otoku Unije.  

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da u roku od 15 dana od donošenja ovog Zaključka, pripremi Ugovor za 
namjensko korištenje raspoređenih sredstava iz točke 1. ovog Zaključka. 
 

3. Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima 
za provedbu projekta „Unije-samoodrživi otok“. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 

Točka 5. 
Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za potpore provedbi 

aktivnosti iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske za 2019. godinu kako slijedi:  

 Društvu sportske rekreacije Cross Sport Delnice (OIB:26191053259): 5.000,00 
kn kao potpora provedbi sportskih aktivnosti djece s posebnim potrebama; 

 Županijskoj udruzi osoba s cerebralnom i dječjom paralizom 
(OIB:89563667767): 5.000,00 kn kao potpora za pokriće troškova vizualnog 
obilježavanja kombi-vozila za prijevoz osoba s invaliditetom; 

 Etno udruzi „Turanj“ (OIB:57992672950): 5.000,00 kn kao potpora za pokriće 
troškova izdavanja knjige edukativnog karaktera „Tajne Kupe“, koja će se bez 
naknade distribuirati u knjižnice i čitaonice na području Gorskog kotara. 
 

2. Sredstva raspoređena sukladno točki 1. ovoga Zaključka u ukupnom iznosu 
od 15.000,00 kn osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. 



godinu, Razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,  pozicija 43040704 
3811/Tekuće donacije u novcu i iznose 2,00% od ukupno osiguranih sredstava na toj 
poziciji.     

 

3. 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 ovom Zaključku. 

 
 

 
Točka 6. 

Prijedlog odluke o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad 
zakonskog standarda – školskog kurikuluma srednjih škola 

 

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

 

1. Donosi se Odluka o rasporedu dijela proračunskih sredstava za programe iznad 
zakonskog standarda - Školskog kurikuluma srednjih škola. 
(Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanja da sa srednjim školama, 
sukladno Odluci iz točke 1. ovog Zaključka, zaključi ugovor o (su)financiranju, u 
roku od 30 dana od dana usvajanja ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 7.  
a) Informacija o projektu obnove paviljona Psihijatrijske bolnice Rab 
b) Prijedlog odluke o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu  
     bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab 

 

.  
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o projektu obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske 
bolnice Rab 

 

2. Donosi se Odluka o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu   
                projekta obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab 

     (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za davanje 

u zakup dijela prostora za obavljanje frizerskih usluga u suterenu objekta 
Dalmacija 

 

 
Župan je donio sljedeći  
 
 
 



Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica –za 
davanje u zakup  dijela prostora za obavljanje frizerskih usluga u suterenu objekta 
Dalmacija. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 
 

Točka 9. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za zaključivanje okvirnog sporazuma za 
nabavu radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj 

Dragi Ev.br.nabave: EN-N-12/19 
 

.  
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za zaključivanje Okvirnog sporazuma za nabavu 
radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi,  Ev. br. 
nabave: EN-N-12/19. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da ovaj 
Zaključak i Odluku iz točke 1. ovog Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi Opatija-
Lovran-Mošćenička Draga. 

 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da zatraži od 
Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga da u roku od 8 dana od 
zaključenja Okvirnog sporazuma iz točke 1. ovog Zaključka te pojedinačnih godišnjih 
Ugovora jedan primjerak istih dostavi Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i 
veze Primorsko-goranske županije. 

 
 

Točka 10. 
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: telekomunikacijske 

usluge fiksne telefonije, IP telefonije i pristupa internetu 
 

Župan je donio 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 „Telekomunikacijske usluge 
fiksne telefonije, IP telefonije i pristupa internetu za potrebe Doma zdravlja Primorsko-
goranske županije“. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 



 
Točka 11.  

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju 
Hrvatskog primorja Rijeka za potpisivanje ugovora o partnerstvu za projekt 
“TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage – 

TEMPUS” (Start-up akcije za privremenu prenamjenu lučkih prostora i 
očuvanje (ne)materijalne baštine lučkih gradova) 

 
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju 
Hrvatskog primorja Rijeka za potpisivanje Ugovora o partnerstvu za projekt 
“TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage - TEMPUS” 
(Start-up akcije za privremenu prenamjenu lučkih prostora i očuvanje (ne)materijalne 
baštine lučkih gradova). 
   (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 12. 
Završno izvješće o realiziranim aktivnostima Primorsko-goranske županije u 

sklopu projekta „Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i 
Nugentove kuće u Rijeci“ 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Završno izvješće Primorsko-goranske županije o provedbi projekta 
„Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“ 
sufinanciranog iz pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije. 

 

2. Zadužuje se Pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka da putem 
Kolegija Župana izvijesti Župana o provedbi projekta na razini cijelog projekta i 
svih projektnih partnera, a najkasnije u roku od tri mjeseca od konačnog odobrenja 
završnog izvješća od strane nadležnog tijela. 

 
 

Točka 13. 
Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Prirodoslovnog muzeja Rijeka za 

razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine 
 

Župan je donio sljedeći  
 

 
Z a k l j u č a k  

 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Prirodoslovnog muzeja 
Rijeka: 

 - „LIKE – Život na krškom rubu (engl. Living on the Karst Edge)“, 
-  „CLAUSTRA+ - Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma 

Claustra Alpium Iuliarum“,  



- „KRASn'KRŠ - Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u 
prekograničnom krškom krajoliku“,  

- „INNOCULTOUR - Inovativno promicanje jadranske kulturne baštine kao 
pokretača turističke ponude“ 

- „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“,  
 

za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine. 
 
 

Točka 14. 
Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja 

Hrvatskog primorja Rijeka za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine 
 

.  
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog 
muzeja Hrvatskog primorja Rijeka: 

 - „CLAUSTRA+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra 
Alpium Iuliarum“  

-  „TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage – 
TEMPUS“, 

 

 za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine. 
 
 

Točka 15. 
Polugodišnje izvješće o provedbi projekata ustanove Regionalna energetska 

agencija Kvarner za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o provedbi projekata ustanove Regionalna 
energetska agencija Kvarner za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine za projekte 

 SIMPLA 
 LOCATIONS 
 INSULAE. 

 
 

Točka 16. 
Izvješće o provedbi projekata za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine: 
      a) ARCA ADRIATICA 
      b) ADRI.SMART.FISH 
      c) CARNIVORA DINARICA 
      d) MALA BARKA 2 

 
 
 

Župan je donio sljedeći  
 
 
 



Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi projekata sufinanciranih iz pomoći iz 
inozemstva čija je vrijednost  veća od 1.000.000,00 kuna za razdoblje siječanj - 
lipanj 2019. godine: 
A) „ARCA ADRIATICA“: Protection, promotion and touristic valorisation of 

Adriatic maritime heritage 
B) „Adri.SmArtFish“: Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the 

Adriatic coasts in a context of sustainability 
C) „CARNIVORA DINARICA“: Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u  

dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima 
D) „MALA BARKA 2“: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana 
 

 
Točka 17. 

Informacija o statusu projekta „REFREsh – Ruralna revitalizacija kulturne 
baštine“ do 30. lipnja 2019. godine 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „REFREsh - Ruralna revitalizacija 
kulturne baštine“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost  veća 
od 1.000.000,00 kuna, za razdoblje do 30. lipnja 2019 godine. 

 
Točka 18. 

Informacija o statusu projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična destinacija 
kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ do 30. lipnja 2019. 

godine 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „CLAUSTRA+ - prekogranična 
destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“  
sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost  veća od 1.000.000,00 kuna, 
za razdoblje do 30. lipnja 2019. godine. 

 
 
 

Točka 19. 
Informacija o statusu projekta „Artvison+ - unapređivanje turističkog razvoja i 

promocije kroz prizmu kulture“ do 30. lipnja 2019. godine 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „ArTVision+ - unapređivanje turističkog 
razvoja i promocije kroz prizmu kulture“ sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je 
vrijednost  veća od 1.000.000,00 kuna, za razdoblje do 30. lipnja 2019. godine. 

 
 
 



 
Točka 20. 

Informacija o statusu projekta „HERCULTOUR – HERA oznaka kvalitete, 
jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ do 30. lipnja 2019. 

godine 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Prihvaća se Izvješće o provedbi projekta „HERCULTOUR - HERA oznaka 
kvalitete, jačanje kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara“ 
sufinanciranog iz pomoći iz inozemstva, čija je vrijednost  veća od 1.000.000,00 
kuna, za razdoblje do 30. lipnja 2019. godine. 

 
 

Točka 21. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-

goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ARTVISION+ 
-  Unapređivanje turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture“ 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske 
županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „ARTVISION+ - Unapređivanje 
turističkog razvoja / promocije kroz prizmu kulture“. 

 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 
 

Točka 22. 
Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  

      •Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, djelatnost zdravstvene 
njege u kući na području Općine Omišalj 

 

. 
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
– Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, općina Omišalj, djelatnost 
zdravstvene njege u kući.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 

Točka 23. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje 

pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski 
 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 



Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za gospodarsko 
korištenje pomorskog ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski, te se 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 
 

Točka 24. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 

dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Brgudi, 
Grad Rijeka 

 

Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na  
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportsku luku 
Brgudi, Grad Rijeka, koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom 
dobru u Primorsko-goranskoj županiji. 

 
 

Točka 25.  
a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke  
    podgradnje u 2018. godini 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za  
    raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2019.  
    godini 
c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za odabir projekata radi gradnje  
    i održavanja lučke podgradnje u 2019. godini 
 

.  
Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i 
održavanje lučke podgradnje u 2018. godini. 
 

2. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za 
raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2019. godini 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)  
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje 
i održavanja lučke podgradnje u 2019. godini 

 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 
 

Točka 26. 
Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

      - Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, djelatnost zdravstvene 
njege u kući na području Općine Punat 

 

 
Župan je donio sljedeći  



 
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
– Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Melem“, općina Punat, djelatnost zdravstvene 
njege u kući.    
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 

 
 

Točka 27. 
Nacrt prijedloga odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže Lišanj, Grad Novi Vinodolski 
 

. 
Župan je donio 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 Lišanj, Grad Novi Vinodolski, te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,40 sati. 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/19-01/25 
URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-2 
Rijeka, 15. srpnja 2019. ����
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