I.

PRAVNI OSNOV
Člankom 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/0, 36/09,
150/11, 142/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan dva puta godišnje
podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama
statuta.
Člankom 53. stavkom 1. i 2. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene
novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), propisano je da Župan dva puta
godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Skupštini koja ih u pravilu razmatra
istovremeno s izvješćem o izvršavanju Proračuna.
II.

OBRAZLOŽENJE
Župan Zlatko Komadina stupio je na dužnost dana 03. lipnja 2013. godine.
Nadležnosti, ovlasti i dužnosti župana uređeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/0, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13 - pročišćeni tekst; dalje u tekstu:
Zakon), te sukladno članku 42. i 48. Zakona Župan:
1. obavlja izvršne poslove u županiji,
2. zastupa županiju,
3. odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne
uprave prenijetih u djelokrug tijela županije,
4. obavlja poslove utvrđene statutom županije u skladu sa zakonom
5. u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije ima pravo obustaviti
od primjene opći akt predstavničkog tijela ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen
zakon ili drugi propis,
6. priprema prijedloge općih akata,
7. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
8. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
9. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne (regionalne)
samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i
statutom,
10. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice područne
(regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa
Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
11. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice područne (regionalne) samouprave u
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba , osim ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno,
12. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Temeljem članka 52. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj
23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Župan:
1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
2. predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
3. predlaže Proračun, projekcije Proračuna i odluku o izvršavanju Proračuna,
4. predlaže polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,
5. odlučuje o korištenju proračunske zalihe,
6. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna,
7. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Skupštine i u tom smislu daje upute
za rad upravnim tijelima Županije,

8. usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u obavljanju poslova iz njihovoga
samoupravnoga djelokruga te nadzire njihov rad,
9. obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Županije i poduzima mjere
za osiguranje učinkovitosti njihova rada,
10. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Županije,
11. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Županije,
12. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije kao i njezinim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,
13. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim
propisima i aktima Skupštine,
14. dodjeljuje koncesije u skladu sa zakonom,
15. dodjeljuje zahvalnice, priznanja i nagrade fizičkim i pravnim osobama,
16. odobrava uporabu grba i zastave Županije pravnim osobama,
17. osniva savjetodavna tijela i imenuje njihove članove, u svrhu pripreme prijedloga
i pružanja pomoći oko rješavanja određenih pitanja,
18. obavlja izbor i imenovanja, odnosno opoziva i razrješuje u skladu sa zakonom,
drugim propisima i općim aktima Skupštine,
18a. obavlja prava i dužnosti osnivača za pravne osobe kojih je Županija
(su)osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
19. imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, osim ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno.
20. daje suglasnost na statute ustanova kojih je osnivač ili suosnivač Županija,
osim ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno,
21. usvaja planove rada i izvješća o radu ustanova i trgovačkih društava kojima je
Županija osnivač ili suosnivač, osim ako zakonom ili aktom o osnivanju nije
drugačije određeno,
22. donosi odluke o pokroviteljstvima,
23. donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim
propisima, te aktima Skupštine,
24. daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnose ovlašteni predlagatelji, osim
kad se radi o odlukama koje Skupština donosi na prijedlog Odbora za izbor,
imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,
25. povjerava poslove iz svog djelokruga zamjenicima Župana i drugim osobama
uz posebno ovlaštenje, u skladu sa Statutom i posebnim aktima,
26. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim
propisom, Statutom ili općim aktom Skupštine.
Prema zakonskoj i statutarnoj odredbi, Župan može obavljanje određenih
poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima u skladu sa Statutom, u kojem slučaju
mu ne prestaje odgovornost za obavljanje tih poslova. Temeljem označene ovlasti
Župan je posebnim odlukama odlučio o djelokrugu rada i poslovima svojih zamjenika na
način da je:
- zamjenici Župana MARINI MEDARIĆ povjerio obavljanje poslova iz djelokruga
rada Župana koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti Župana, praćenje stanja i
provedbu odluka Župana i Županijske skupštine u području djelatnosti iz samoupravnog
djelokruga Primorsko-goranske županije koje se odnosi na:
-

Upravni odjel za proračun,financije i nabavu,
Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove,
Upravni odjel za zdravstvo,

-

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,
Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu u dijelu kulture,
Ured Županije, osim u dijelu koji se odnosi na civilno društvo i nacionalne
manjine,
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u dijelu koji se odnosi na
pomorsko dobro i županijske lučke uprave.

- zamjeniku Župana MARKU BORASU MANDIĆU povjerio obavljanje poslova iz
djelokruga rada Župana koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti Župana,
praćenje stanja i provedbu odluka Župana i Županijske skupštine u području djelatnosti
iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije koje se odnosi na:
- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
- Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,
- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, osim u djelu lovstva,
poljoprivrede i šumarstva,
- Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u dijelu prometa i veza izuzev
županijskih lučkih uprava,
- Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, u dijelu sporta i tehničke kulture.
- zamjeniku Župana PETRU MAMULI povjerio obavljanje poslova iz djelokruga
rada Župana koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti Župana, praćenje stanja i
provedbu odluka Župana i Županijske skupštine u području djelatnosti iz samoupravnog
djelokruga Primorsko-goranske županije koje se odnosi na:
- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj u dijelu lovstva,
poljoprivrede i šumarstva,
- Ured Županije u dijelu civilnog društva i nacionalnih manjina.

OPIS AKTIVNOSTI
I. Donošenje akata i priprema prijedloga
U izvještajnom za potrebe donošenja akata od strane Župana i za pripremu
prijedloga koje Župan upućuje Županijskoj skupštini, stručnu pripremu materijala
obavljala su upravna tijela Županije uz sudjelovanje ustanova i trgovačkih društava
kojima je Primorsko-goranska županija osnivač / suosnivač.
Kolegij Župana savjetodavno je tijelo Župana, a uz Župana koji rukovodi radom
Kolegija, čine ga zamjenici Župana i pročelnici upravnih tijela. Način rada Kolegija
Župana bio je propisan Poslovnikom o radu Župana Primorsko-goranske županije
(„Službene novine“ broj 23/14, 16/15 i 3/16).
U izvještajnom periodu održane su 23 sjednice Kolegija Župana.
Materijali su pripremljeni u obliku:
1. nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata (nacrt prijedloga odluke, nacrt
prijedloga pravilnika, nacrt prijedloga upute...) kada se radi o aktima koje donosi
Skupština;
2. prijedloga općih i pojedinačnih akata (prijedlog odluke, prijedlog pravilnika,
prijedlog rješenja, prijedlog upute, prijedlog plana, prijedlog ugovora …) kada se
radi o aktima koje donosi Župan;
3. informacije;
4. izvješća;

5. analize i drugo (mišljenja, raspodjela sredstava, sufinanciranja, pokroviteljstva,
ostvarivanje prava prvokupa,...).
Nakon razmatranja materijala na sjednicama Kolegija Župana, Župan je:




















prihvatio 29 informacija
prihvatio 24 izvješća
utvrdio (1) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije
za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu i utvrdio (1) Prijedlog
proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. godinu i 2018. godinu te ih
proslijedio Županijskoj skupštini
utvrdio (1) Prijedlog razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016. –
2020. te ga proslijedio Županijskoj skupštini
donio 121 odluku
utvrdio 38 prijedloga odluka te ih proslijedio Županijskoj skupštini
donio 17 planova
utvrdio 5 prijedloga planova/pravilnika te ih proslijedio Županijskoj skupštini
donio 2 popisa prioriteta
donio 2 pravilnika
donio 1 program
donio 2 upute
prihvatio 4 sporazuma
dao 15 mišljenja na akte ovlaštenih predlagatelja
izvršio 68 rasporeda/raspodjele sredstava/financiranja
dao 4 pokroviteljstva
razmotrio 2 prijedloga za prvokup
razmotrio 9 prijedloga za smanjenje pojasa pomorskog dobra

INFORMACIJA
1. Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava namjenski
za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u
2015. godini
2. Informacija o provedbi projekta "e-Županija"
3. Informacija o provedbi projekta "Otok Unije - samoodrživi otok
4. Informacija o tijeku priprema za organizaciju IV. Međunarodnog Invest foruma
5. Informacija o prestanku prava korištenja Doma zdravlja Primorsko-goranske
županije na nekretnini označenoj kao k.č. br. 5763, k.o. Belgrad
6. Informacija o aktivnostima za uspostavu županijske i međužupanijskih linija u
obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu
7. Informacija o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u programu
kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije - Poduzetnik u
poljoprivredi 2015.
8. Informacija o novom Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
9. Informacija o tijeku realizacije izgradnje i uređenja Jadranskog edukativnoistraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta
HAZADR
10. Informacija o provedenim izborima za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike
nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju
11. Informacija o pripremi redovne Skupštine trgovačkog društva Goranski sportski
centar d.o.o. Delnice
12. Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima europskog socijalnog fonda u
sklopu projekta "Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-

goranskoj županiji" za šk. god. 2015./16.
13. Informacija o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina
14. Informacija o provedbi strateškog projekta "Alterenergy-održivost energije za male
jadranske zajednice"
15. Informacija o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u 2015.
godini
16. Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju
(Stare zgrade, Vila gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka za razdoblje lipanj - rujan
2015.g
17. Informacija o provedbi projekta "Centar za dobrobit životinja"
18. Informacija o obvezi izrade Plana savjetovanja s javnošću sukladno novom Zakonu
o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
19. Informacija o izvršenju Zaključka Župana KLASA: 022-04/15-01/26 URBROJ:
2170/1-01-01/6-15-4 od 13. srpnja 2015. godine
20. Informacija o pokretanju Nacionalnog programa poticanja izgradnje sustava
područnog grijanja i kotlovnica na biomasu
21. Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 2009.
do 2014. godine
22. Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke
podgradnje u 2015. godini
23. Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju
pomorskog dobra u 2015. godini
24. Informacija o održavanju 4. sjednice Glavne skupštine grupacije "Srednjeeuropskog
transportnog koridora Europske skupine teritorijalne suradnje" (CETC-EGTC)
25. Informacija o namjeni uspostavljanja fonda za socijalno i ekonomsko osnaženje
žena i mladih
26. Informacija o provedenim mjerama za unaprjeđenje sustava komunikacija
operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije
27. Informacija o pripremi 17. sjednice Skupštine TD Ekoplus d.o.o
28. Informacija o suradnji Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u kandidaturi
Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine
29. Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u funkciji odgojnoobrazovnog procesa
IZVJEŠĆE/IZVJEŠTAJ
1. Izvješće o tijeku provedbe postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih
potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za razdoblje
od 2009. do 2012. godine
2. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i
provedbi EU projekata (4)
3. Izvještaj o provedbi projekta "Rekonstrukcija i nadogradnja objekta "H" medicinskorehabilitacijskog centra Thalassotherapia Crikvenica za razdoblje 1. siječnja - 30.
lipnja 2015. godine
4. Izvještaj o provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011. - 2015.
za 2014. godinu
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015.
godinu
6. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj lipanj 2015. godine
7. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje
siječanj - lipanj 2015. godine
8. Izvješće o prikupljanju ponuda banaka za iskazivanje interesa za uključivanje u

provedbu programa kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području Primorskogoranske županije
9. Izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj kolovoz 2015.godine
10. Izvješće o izvršenju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih
škola u školskoj 2014./2015. godini
11. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj rujan 2015. godine
12. Izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj rujan 2015.godine
13. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje
siječanj - rujan 2015. godine
14. Izvješće o rezultatima javnog poziva za iskaz interesa (neobvezujući) za realizaciju
projekta "Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar Volosko"
15. Izvješće o stipendistima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2014./2015.godini
16. Izvješće o provođenju programa razvijanja prometne kulture djece i mladih u 2015.
godini
17. Izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj listopad 2015. godine
18. Izvješće o provedbi projekta "E-županija"
19. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorskogoranske županije i pojačanih službi hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu
medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2015.
20. Izvješće o provedbi natječaja za najbolje inovacije u 2015. godini
21. Izvješće o tijeku provedbe postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih
potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za
2013.godinu
22. Izvješće o protupožarnoj sezoni i provedbi Plana operativne provedbe posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini
23. Izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj studeni 2015. godine
24. Završno izvješće o organizaciji IV. Međunarodnog Invest foruma
PRIJEDLOG PRORAČUNA
1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015.
godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
2. Prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za
2017. i 2018. godinu
PRIJEDLOG STRATEGIJE
1. Prijedlog Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.- 2020.
ODLUKE
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za iskaz interesa
(neobvezujući) za realizaciju projekta "Dom za starije nemoćne osobe- gerontološki
centar Volosko"
2. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za
zaključivanje Ugovora br. 06/2015 o izradi idejnog projekta dogradnje i
rekonstrukcije luke Punat

3. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i ostalim
materijalnim pravima radnika Ljekarne Jadran
4. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje
ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5051 /ŽC 5053, lokalitet Opatija
5. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje
ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5025 / LC 58048, lokalitet Marinići
6. Odluka o davanju suglasnosti Ugostiteljskoj školi Opatija za odobrenje molbe za
prijevremenom otplatom stana Ljerke Ivanić
7. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanke Trohar Fužine za ustupanje na
korištenje zgrade Područne škole Vrata Općini Fužine, bez naknade
8. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog
projekta "Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera"
9. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za
zaključivanje ugovora br. 5/2015 o izradi glavnog projekta dogradnje lukobrana u
luci Krk
10. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za koordinaciju i
provedbu projekta "e-Županija"
11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Primorskogoranske županije
12. Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne
dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
13. Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
14. Odluka o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za
ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači
2014. godine
15. Odluka o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara
16. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - Marica
Smokrović-Frankić, dr.med.,spec.opće medicine, zdravstvena djelatnost obiteljske
(opće) medicine
17. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje
ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5051 /ŽC 5053, lokalitet Opatija
18. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje
ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5025 / LC 58048, lokalitet Marinići
19. Odluka o raspisivanju Javnog poziva iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na
Program kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske
županije
20. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Programa kreditiranja "Kvarner
Family 2015." na području Primorsko-goranske županije
21. Odluka o odabiru programa razvoja malih poslovnih zona za sufinanciranje iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
22. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje projekta
rekonstrukcije i nadogradnje objekta "H" medicinsko-rehabilitacijskog centra
Thalassotherapie Crikvenica
23. odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Upravnog odbora za provedbu projekta "Mala
Barka" i imenovanju njegovih članova
24. Odluka o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Cres na I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa rada i razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i
lokalnog značaja za 2015.godinu
25. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -ustanova za
zdravstvenu njegu u kući "Žeravica", Grad Bakar, djelatnost zdravstvene njege u
kući

26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Medicinske škole u
Rijeci
27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Strojarsko
brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka
28. Odluka o osiguranju novčanih sredstava namjenski za subvenciju kamata za
provedbu programa kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske
županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015." za razdoblje 2015. - 2027. godine
29. Odluka o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za podnošenje zahtjeva za
program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije
"Poduzetnik u poljoprivredi 2015"
30. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja poljoprivrede
na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015."
31. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji
radnih mjesta "Thalassotherapie" Opatija - specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
32. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe Željka
Škrabec, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine na području grada
Raba
33. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe Jasna Kušer,
dr.med.spec., školske medicine, zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
34. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske
županije
35. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa
kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske županije
36. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu Prijedloga
rasporeda odobrenih sredstava fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje
šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014.
37. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske
županije u Povjerenstvo za odabir i ocjenu zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava
prema projektu komercijalizacija inovacija
38. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta
unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske
županije za 2015. godinu
39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole "Fran
Krsto Frankopan", Krk
40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Željezničkoj tehničkoj školi Moravice,
Moravice, da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje za
izvođenje programa obrazovanja za zanimanje "Tehničar za mehatroniku"
41. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za unošenje podataka u sustav za praćenje,
mjerenje i verifikaciju ušteda energije za Primorsko-goransku županiju
42. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije
zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Mala barka: turistička valorizacija
pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog jadrana kroz stvaranje
novih turist
43. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju i opozivu predstavnika i zamjenika
predstavnika Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće
Primorsko-goranske županije
44. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za člana
projektnog tima Hrvatskih voda za izradu Studijsko-projektne dokumentacije za
izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracija Cres,
Martinšćica, Mali Lošinj
45. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za produljenje ugovora o

zakupu nekretnina s Osnovnom školom "Frane Petrića" iz Cresa sa 10 na 15 godina
46. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju voditelja za financijsko
upravljanje i kontrole
47. Odluka o davanju suglasnosti za dodatne radove za dovršenje izgradnje i uređenja
Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja
mora u sklopu projekta HAZADR
48. Odluka o korištenju proračunske zalihe iz Proračuna PGŽ za 2015. godinu radi
osiguranja sredstava za dodatne radove za dovršenje izgradnje i uređenja
Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja
49. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije udruzi ,,Liga protiv raka
Primorsko-goranske županije''
50. Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za
provedbu aktivnosti na projektu "ADRIATinn - jadranska mreža za unaprjeđenje
istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu
konkurentnost
51. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje
razvojnog projekta Streljana "Kovačevo" na Grobničkom polju-Općina Čavle
52. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje
razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj"
53. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje
razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica
54. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za
zaključivanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji lučice Grabar, Grad Cres - III.
Faza
55. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju ŽLU Cres za zaključivanje Ugovora o
koncesiji br. ZLUC-K-01/2015 za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela lučkog
područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luka Martinšćica, Grad
Cres
56. Odluka o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za dodjelu tekućih
donacija iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2015. godini
57. Odluka o utvrđivanju upravnog tijela Primorsko-goranske županije nadležnog za
obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova vrednovanja nekretnina
58. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora br.
P002/06/2015
59. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci
60. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske
županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu HERA
61. Odluka o utvrđivanju visine županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja u
2015. godini
62. Odluka o donaciji eko-setova s opremom županijskim lučkim upravama
63. Odluka o popisu imovine i obveza Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
64. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe
"Mali Kartec" Krk
65. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava
namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015 godinu
66. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u
održavanju pomorskog dobra za 2015. godinu
67. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi
gradnje i održavanja lučke podgradnje
68. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanja
lučke podgradnje
69. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe Krešimir

Sandukčić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
70. Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za
davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Rabu, Palit 143a
71. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Županijskog savjeta za sigurnost
prometa na cestama Primorsko-goranske županije
72. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa za izgradnju i gospodarsko
korištenje objekata "Centra za dobrobit životinja" u Općini Klana
73. odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina
Primorsko-goranske županije
74. Odluka o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u Partnersko
vijeće urbane aglomeracije Rijeka
75. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna
onečišćenja mora"
76. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab na
zaključivanje Ugovora o građenju - produljenje gata u trajektnoj luci Lopar
77. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe
"Volosko" Opatija
78. Odluka o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja
lučke podgradnje u 2015. godini
79. Odluka o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u
održavanju pomorskog dobra u 2015. godini
80. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za izbor direktora Goranskog sportskog
centra d.o.o. Delnice
81. Odluka o određivanju službenika za rad u informacijskom sustavu tržišta nekretnina
– eNekretnine
82. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru projekata kojima će sufinancirati priprema
projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
83. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za
sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
84. Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne
dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
85. Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
86. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i
održavanja lučke podgradnje
87. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Trgovačkoj i tekstilnoj školi u Rijeci, da od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje za izvođenje programa
obrazovanja za zanimanje "Modni stilist"
88. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Anamarija
Mrakovčić Volarić, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Grada Rijeke)
89. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih i
srednjih škola te učeničkih domova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
90. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u
školskoj 2015./2016. godini u Glazbenom odjelu pri Osnovnoj školi "Milan Brozović",
Kastav
91. Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti
Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području
Gorskog kotara u veljači 2014. godine
92. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije
zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "ECOSEA: integrirano upravljane,
zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa"

93. Odluka o nedavanju prethodne suglasnosti Thalassotherapiji Opatija za kupnju
stana (u prizemlju zgrade Villa Dubrava)
94. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta "Thalassotherapie" Crikvenica - specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju
95. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program rada Javne
ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016.
godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
96. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
97. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje ugovora o
realizaciji projekta "Panova staza" za razdoblje 2015.-2017. godina
98. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres za sudjelovanje u
realizaciji projekta uređenja objekta nekadašnje Područne škole Orlec
99. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Omišalj
100. Odluka o donaciji institucijama od županijskog značaja
101. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Marinka
Šporer, viša medicinska sestra, zdravstvena njega bolesnika, Općina Ravna Gora)
102. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Marijan
Gunarić, dr.med., spec. opće medicine, djelatnost obiteljske (opće) medicine, Grad
Rijeka)
103. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Milojka
Butorac-Šegulja, dr.med., spec.pedijatrije, djelatnost zdravstvene zaštite
predškolske djece, Novi Vinodolski)
104. Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih
uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i
samoorganiziranja mladih
105. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva,
manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
u 2016. godini
106. Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih
uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, manifestacija i
drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. g.
107. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni
poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, manifestacija i drugih događanja
od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016.godini
108. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za preuzimanje obveza u
2016. godini po Ugovoru o rekonstrukciji prizemlja, krovišta i fasade glavne zgrade
koji obuhvaća 2. Fazu izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade Osnovne škole
109. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na Prijedlog ugovora u
vezi s rekonstrukcijom zgrade osnovne škole i prenamjeni u centar za posjetitelje u
Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova, broj: 31/15/2
110. Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti
Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području
Gorskog kotara u veljači 2014. godine
111. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima na odluke o
dodjeli financijskih sredstava udrugama
112. Odluka o davanju suglasnosti za pokrivanje rashoda za subvenciju kamata na
poduzetničke kredite u 2016. godini
113. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi "Hrvatski kralj Zvonimir",
Krk da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje za izvođenje
programa obrazovanja učenika za zanimanja ("instalater- monter" i "instalater kućni

114. Odluka o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u Radnu
skupinu za izradu Strateškog programa razvoja Grada Delnica za razdoblje 2015.2020.
115. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra u
Primorsko-goranske županije
116. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program rada
Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za
2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
117. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji radnih mjesta ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za
reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
118. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju
119. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje ugovora
o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
financiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt "Posjetiteljski centar
za velike zvijeri
120. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapija Opatija za davanje u zakup dijela
prostora u Thalasso wellness centru za potrebe obavljanja frizerskih usluga
121. Odluka o dodjeli stipendija županijskim stipendistima u akademskoj 2015./2016.
godini
PRIJEDLOG ODLUKE
1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali
Zabodarski, Grad Mali Lošinj
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez
na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica
II., Grad Mali Lošinj
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u
lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije
5. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Medicinske škole u Rijeci
6. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Strojarsko brodograđevne škole za industrijska
i obrtnička zanimanja, Rijeka
7. Prijedlog Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske
unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u
veljači 2014. godine
8. Prijedlog Odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za Program
kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske županije iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2020. godine
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove "Jadranski edukativnoistraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za
2015. godinu

11. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mrtvozorenju na području Primorskogoranske županije
12. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta na otoku Rabu
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama
otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorskogoranske županije
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima Župana i
zamjenika Župana Primorsko-goranske županije
15. Prijedlog Odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne
samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se
griju na drva u 2015. godini
16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za
prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti
Thalassotherapie Opatija
18. Prijedlog Odluke o ishođenju bankarske garancije
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava
centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje
domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za preuzimanje
obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije PGŽ u razdoblju od 2016.do
2021.g.za rekonstrukciju i nadogradnju objekta"H"medicinsko-rehabilitacijskog
centra
22. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela
Primorsko-goranske županije
23. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja poslovne zgrade u Rijeci, Adamićeva 10
24. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća
Primorsko-goranske županije
25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske
uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
2018. godinu
26. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. g.
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od
prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Primorsko-goranske županije
28. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorskogoranske županije
29. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
30. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski
31. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za sanaciju,
izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy,Grad Opatija
32. Prijedlog odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Goranskog sportskog
centra d.o.o.
33. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Goranskog
sportskog centra d.o.o.
34. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje

Primorsko-goranske županije
35. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorskogoranske županije
36. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku
raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije
37. prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk
38. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti
Thalassotherapie Opatija
PLAN
1. Plan pozivanja članova Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije
2. Izmjena Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorskogoranske županije za 2015. godinu
3. I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola za 2015. godinu
4. I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola za 2015. godinu
5. I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja učeničkih domova za 2015. godinu
6. Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u
razdoblju 2016.-2018.
7. Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u
2016. godini
8. Izmjene i dopune Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko
rekreacijski i turistički centar Platak u 2015. godini
9. III. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
10. Izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 3. faze projekta "E-županija"
11. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2016. Godinu
12. II. izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
13. Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge
14. IV. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godine
15. Financijski plan Javne ustanove "Priroda" za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i
2018. godinu
16. II. izmjena Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorskogoranske županije za 2015. godinu
17. Izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 3. faze projekta "e-Županija"
POPIS PRIORETA
1. I. Izmjene i dopune Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na
području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
2. Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava decentraliziranih funkcija između
zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u prvom
tromjesečju 2016. godine
PRIJEDLOG PLANA/PRAVILNIKA
1. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorskogoranske županije za 2016. godinu
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015.

godinu
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2015.
godinu
4. Prijedlog Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016.
godini
5. Prijedlog Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
PRAVILNIK
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu službenika i namještenika
upravnih tijela Primorsko-goranske
2. Pravilnik o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja
PROGRAM
1. II. izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog
interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini
UPUTA
1. Izmjena i dopuna Upute o načinu praćenja provedbe zaključaka Župana i Županijske
skupštine
2. Izmjena Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera
iz Proračuna Primorsko-goranske županije
SPORAZUM
1. Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa u svezi rekonstrukcije županijske ceste
oznake Ž-5161, Mali Lošinj (D 100) - Veli Lošinj, duljine 3,4 km
2. Sporazum o realizaciji pilot projekta obnovljivih izvora energije na objektu dječjeg
vrtića Čavlić, Čavle, u sklopu strateškog projekta "Alterenergy" iz programa IPA
Jadranske prekogranične suradnje
3. Sporazum o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja Broj: 39905/2015
4. Sporazum o načinu osiguravanja financijskih sredstava za uredno izvršenje zakupa
zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije
MIŠLJENJE/DAVANJE MIŠLJENJA
1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok
Unije, Grad Mali Lošinj
4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik,
Grad Mali Lošinj
5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada
(aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II.,
Grad Mali Lošinj

7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na
otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene sidrišta u uvali
Zabodarski, Grad Mali Lošinj
9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za
gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres
10. Prijedlog mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo
11. Davanje mišljenja na Godišnji plan i program građenja i održavanja županijskih i
lokalnih cesta za 2016. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske
županije
12. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred Hotela "Malin", Općina Malinska-Dubašnica
13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela
Amabilis, Selce, Grad Crikvenica
14. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za
postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu
akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
15. Davanje mišljenja na Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog
grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini MalinskaDubašnica
RASPORED/RASPODJELA SREDSTAVA/FINANCIRANJE
1. Raspored proračunskih sredstava za realizaciju programa "Županija prijatelj djece"
2. Izmjena rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa izvaninstitucijske
skrbi (pomoć u kući) u jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara u
2015. godini
3. Raspored sredstava za ulaganja u objekte Kliničkog bolničkog centra Rijeka
4. Raspored sredstava namijenjenih za tekuće donacije sa svrhom sufinanciranja
manifestacije "170 godina turizma na otoku Cresu"
5. Raspored sredstava namijenjenih za subvencije sa svrhom sufinanciranja shuttle
prijevoza na realizaciji "Zračna luka Rijeka - Crikvenica - Zračna luka Rijeka"
6. Raspodjela sredstava trgovačkom društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o
7. Raspored kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
8. Raspored sredstava za sufinanciranje programa / projekata neprofitnih organizacija
od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
9. Raspored dijela proračunskih sredstava u Razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i
obrazovanje
10. Raspored sredstava za aktivnosti usmjerene poticanju razvoja udomiteljstva na
području Primorsko-goranske županije
11. Raspored sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu za
sanaciju štete nastalu uslijed štetnog događaja na objektu Srednje škole za
elektrotehniku i računalstvo i Elektroindustrijske i obrtnike škole Rijeka
12. Raspored proračunskih sredstava za realizaciju programa Ureda za mlade
Primorsko-goranske županije - poticanje samozapošljavanja, socijalnog
poduzetništva i zadrugarstva na području Gorskog kotara i Liburnije
13. Raspored sredstava namijenjenih za tekuće donacije sa svrhom sufinanciranja
manifestacije "Ribarski dani -Baška 2015"

14. Raspored sredstava za sufinanciranje programa /projekata neprofitnih organizacija
od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
15. Raspored sredstava za financiranje usluga pripravnosti baromedicine Poliklinike
Oxy - Poslovnica Crikvenica u turističkoj sezoni 2015. godine
16. Raspored sredstava namijenjenih za tekuće donacije sa svrhom sufinanciranja
organizacije i provedbe manifestacije "4. Kvarnerski festival mora i pomorske
tradicije Fiumare 2015. - Mala barka"
17. II. raspored sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači
u razdoblju od 01. 04. do 30. 06. 2015.
18. Raspored sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja
zaštite okoliša za 2015. godinu
19. Raspodjela sredstava tekuće donacije pilotskom klubu "Krila Kvarnera"
20. Raspored dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i
obrazovanje
21. Raspored sredstava Gradu Malom Lošinju za potrebe provedbe projekta "Unijesamoodrživi otok
22. Raspodjela sredstava Gradu Opatiji za sufinanciranje izrade dokumentacije za
vatrogasni dom u Opatiji
23. Raspored sredstava za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
24. Raspored sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika nacionalnih
manjina za Primorsko-goransku županiju za drugih šest mjeseci 2015. godine
25. Raspored proračunskih sredstava za isplatu naknada za troškove ogrjeva
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
26. Raspored sredstava Gradu Kastvu namjenski za uređenje vinske kuće Belica
27. Raspored proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta "Komercijalizacija
inovacija" u 2015. godini
28. Raspored proračunskih sredstava Centru za rehabilitaciju Rijeka za stručno
osposobljavanje radnika na poslovima asistenata u organiziranom stanovanju
29. Raspodjela sredstava za provođenja programa razvijanja prometne kulture djece i
mladih
30. Raspored sredstava za program "Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova
u vlasništvu Županije"
31. Raspored proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju stručnih
radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Primorsko-goranske županija
32. Raspored proračunskih sredstava za zdravstvene preglede radnika domova za
starije osobe kojih je osnivač Županija
33. Raspored proračunskih sredstava Domu za starije osobe "Volosko"Opatija za
sufinanciranje djelatnosti Doma
34. Raspored proračunskih sredstava Domu za starije osobe "Volosko" Opatija s ciljem
ispunjavanja propisanih uvjeta za pružanje usluga stalnog smještaja
35. Raspored sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu za
financiranje troškova najma Dječjeg odmarališta Murska Sobota u Baški za potrebe
izvođenja nastave
36. Raspored sredstava Udruženju pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije
namjenski za sufinanciranje druge smotre pčelarstva "Medenjak z Opatije"
37. Raspored sredstava Udruzi Biopčela namjenski za sufinanciranje manifestacije
"Zlatno ulište"
38. Raspored sredstava Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo namjenski za
sufinanciranje troškova savjetovanja "Zadruge u poljoprivredi i ribarstvu"
39. Raspodjela sredstava inovatorima
40. Raspodjela sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.

41. Raspored proračunskih sredstava za realizaciju programa Ured za mlade PGŽ poticanje samozapošljavanja, društvenog poduzetništva i zadrugarstva na području
Liburnije i otoka
42. Raspored proračunskih sredstava za provedbu programa izvaninstitucijske skrbi
(pomoć u kući) u jedinicama lokalne samouprave s područja Liburnije
43. III. raspored sredstava za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih
organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
44. Izmjena rasporeda sredstava namijenjenih za subvencije sa svrhom sufinanciranja
shuttle prijevoza na relaciji "Zračna luka Rijeka - Crikvenica - zračna luka Rijeka"
45. II. izmjene i dopune Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na
području Primorsko-goranske županije u 2015. Godini
46. Raspodjela potpora sportskim klubovima/savezu za sportaše na području PGŽ
prema II. izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske-županije za 2015.
godinu
47. Raspored proračunskih sredstava za provedbu aktivnosti iz područja skrbi osoba s
invaliditetom
48. Raspodjela sredstava Gradu Delnice i Općini Čavle za solidarno pokriće dijela
gubitka Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice iz 2014. godine
49. Raspodjela sredstava za sufinanciranje nogometnog kampa u Kostreni i Kraljevici
50. 3. raspored sredstava za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
51. Raspodjela sredstava u cilju promicanja zaštite mora, morske obale i okoliša na
području Županije za 2015. godinu
52. Raspodjela sredstava za nabavku nagrada
53. III. raspored sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne
divljači u razdoblju od 01. 07. do 31. 10. 2015.
54. Raspored sredstava unutar Proračuna PGŽ za 2015. godinu s pozicije: 8005
"Razvoj šumarstva i drvne industrije"
55. Raspored dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i
obrazovanje
56. Raspored proračunskih sredstava namijenjenih preveniranju rizičnih ponašanja
mladih
57. Raspored sredstava za program "Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih
ustanova", Psihijatrijska bolnica Rab - obilježavanje 60. obljetnice rada
58. Raspored proračunskih sredstava namijenjenih stručnom usavršavanju djelatnika
socijalne skrbi
59. Izmjena zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za osnivanje Informativnoedukacijskog punkta i realizaciju programa ureda za mlade PGŽ - poticanje
samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva
60. Izmjena zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa
fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju "Fortica" Domu "Marko A. Stuparić" u
2015. godini
61. Zaključak o rasporedu proračunskih sredstava za nabavu božićnih poklon paketa
socijalno ugroženim starijim osobama s područja Gorskog kotara
62. Promjena namjene raspoređenih sredstava za nabavu sijačice Centru za
poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije namjenski za nabavu
malčera
63. Dodjela nagrada prvoligaškim loptačkim sportskim klubovima za natjecateljsku
sezonu 2014./2015.
64. Nagrađivanje kvalitete u sportu za vrhunska sportska dostignuća sportaša na
velikim sportskim natjecanjima

65. Financiranje programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u
školskoj 2015./2016. Godini
66. Financiranje programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva
učenika osnovnih i srednjih škola u prvom polugodištu školske 2015./2016. Godine
67. Sufinanciranje glazbenih programa i promocije knjiga i autora u Gorskom kotaru i
kvarnerskim otocima
68. Financiranje unapređenja mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola u
okviru projekta "Unapređenje praktične nastave u ugostiteljstvu i turizmu na
području Primorsko-goranske županije"
POKROVITELJSTVO
1. Pokroviteljstvo 6. Solo Positivo Film Festivala 2015 u Opatiji
2. Pokroviteljstvo 9. Učkarskog sajma
3. Pokroviteljstvo 3. sajma Rijeka Nautic show-a (25. - 27. rujna 2015.)
4. Pokroviteljstvo Svjetskog prvenstva u boćanju (Rijeka 20. - 29. rujna 2015
PRVOKUP
1. Razmatranje ponude trgovačkog društva Proleasing d.o.o. u likvidaciji za ostvarenje
prava prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
2. Razmatranje ponude Ane Laco za ostvarivanje prava prvokupa na nekretnini
zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ZA SMANJENJE POJASA POMORSKOG DOBRA
1. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu
k.o. Cres-grad, pojas Melin
2. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu
k.o. Cres-grad, pojas uvala Piskel - uvala Dražica
3. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu
k.o. Valun, pojas Valun - uvala Raca
4. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu
k.o. Sveti Anton, pojas Lojp Porat - hotel Pinia Porat
5. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu
k.o. Jadranovo i k.o. Dramalj, pojas tn Kačjak - plaža Lanterna
6. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu
k.o. Omišalj-Njivice, uvala Sepen
7. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na
dijelu k.o. Lopar, pojas Lojp Lopar - rt Lopižina
8. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na
dijelu k.o. Lopar, uvala Crkvena dražica
9. Smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na
dijelu k.o. Lopar, uvala Javorno
III. Protokolarna događanja u Primorsko-goranskoj županiji
Služba za odnose s javnošću i protokol pri Uredu županije izrađivala je i provodila
programe pojedinih svečanosti, primanja, dočeka i ispraćaja za uzvanike iz zemlje i
inozemstva, te programe obilježavanja pojedinih važnijih datuma ili događaja.
Organizirala je i odlazak županijskih čelnika na razne manifestacije i aktivnosti širom
Županije, Hrvatske te u inozemstvu. S obzirom da dnevno dolazi i do desetak pozivnica
za različite sastanke, susrete, javne događaje, sportske i kulturne manifestacije, nije bilo
moguće osigurati sudjelovanje predstavnika Županije na svima (npr. otvorenja izložbi,
tribine, promocije knjiga, nekim događanjima izvan županije). Posebna pažnja

posvećena je manifestacijama koje organiziraju općine i gradovi s područja Županije, te
županijske ustanove, Vlada RH, ministarstva kao i druge županije.
U nastavku se nalaze najvažnije posjete, susreti, primanja i ostale manifestacije u
županijskoj organizaciji, te na županijskoj razini u organizaciji drugih, a na kojima su
sudjelovali županijskih čelnici (razdoblje 1. srpnja 2015. – 31. prosinca 2015.):
§ predsjednica RH, mr.sc. Kolinda Grabar-Kitarović prisustvovala je proslavi
Dana iseljenika na otoku Susku, 27. srpnja 2015. godine.
§ bivši predsjednik Vlade RH, Zoran Milanović tri je puta bio u
službenom posjetu Županiji i to na otvorenju pogonskog kompleksa Pharma Vallley
JGL-a (10. srpnja), 3. kolovoza na obilježavanju dana općine Dobrinj te 20.
listopada u obilasku ŽCGO Marišćina.
§ ostali članovi prethodne Vlade Republike Hrvatske boravili su na području
Županije 13 puta. Ministar turizma Darko Lorencin posjetio je općinu Malinska Dubašnica 8. srpnja, te je 16. srpnja prisustvovao sjednici Turističkog vijeća TZ
Kvarnera. Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović posjetio je 22. srpnja
otok Cres gdje je obišao budući centar za posjetitelje Beli, 20. listopada ŽCGO
Marišćina te 29. listopada Zeleni Vir pored Skrada. Ministar zdravlja Siniša Varga
nekoliko je puta boravio u PGŽ. Dva puta u KBC-u Rijeka, 19. kolovoza povodom
puštanja u rad novog CT uređaja, odnosno 30. listopada kada su u rad pušteni novi
respiratorni uređaji. 10. rujna posjetio je bazu hitne helikopterske pomoći na Krku te
je prisustvovao 10. godišnjici Thallaso Wellness centra Opatija (25. rujna). Ministar
gospodarstva Ivan Vrdoljak sudjelovao je 26. listopada na 2. nacionalnom ICT
summitu "Digitalna ekonomija“. Zamjenik ministra pomorstva, prometa i
infrastrukture Zdenko Antešić 5. je listopada nazočio početku radova na izgradnji i
uređenju gata za turistička plovila u Luci Opatija, a pomoćnik ministra zdravlja
Miljenko Bura održao je 11. prosinca u prostoru Primorsko – goranske županije
sastanak na temu "Ugovora o pružanju helikopterske hitne medicinske pomoći u
Republici Hrvatskoj". Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić 13. je
kolovoza u sjedištu PGŽ održala tiskovnu konferenciju o slučaju Tomislava
Salopeka.
§ Ured Županije je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca organizirao 6
potpisivanja raznih ugovora ili sporazuma od kojih valja istaknuti Ugovor o darivanju
poslovne zgrade u Adamićevoj Primorsko-goranskoj županiji, potpisan 29. listopada.
§ Ured Županije je organizirao 14 primanja: učenika trećih razreda Osnovne škole
"Jelenje - Dražice", umirovljenika Županije povodom božićno-novogodišnjih
blagdana, članova Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Primorskogoranske županije, članova Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
Primorsko–goranske županije, višestrukih dobrovoljnih darivatelji krvi, predsjednika
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji, kadeta i
juniora u kickboxingu, umirovljenih ravnateljica osnovnih i srednjih škola, veterana
skijaškog sporta Rijeke, talijanskog veleposlanika Nj.E. Adrian Chiodij Cianfaranij,
veleposlanika
Ukrajine
u
Hrvatskoj
Nj.E.
gospodin
Oleksandar
Levchenko, predstavnika Kluba Zapovjedništva i Udruge 111. Brigade "Zmajevi",
parlamentarne delegacije Provincije Liaoning te predstavnika 128. brigade HV „Sveti
Vid“.
§ Ured Županije je organizirao 6 većih manifestacija. Svečano otvorenje stalnog
postava Zbirke Domovinskog rata "U obrani Domovine" održano je 24. srpnja u
Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja gdje su održane i svečanosti
povodom Svjetskog dana učitelja (5. listopada), 20 godina inovatorstva u Primorsko-

goranskoj županiji (20. studenog), te primanje najuspješnijih sportaša i klubova
Primorsko-goranske županije (10. prosinca). 4. Međunarodni Invest forum održao se
30. listopada u Opatiji, a tradicionalni Božićno-novogodišnji prijem Primorsko goranske županije 18. prosinca u HKD-u na Sušaku.
§ Ured Županije organizirao je ili pomogao organizirati 50-ak manjih manifestacija
širom Županije, uglavnom pod županijskim pokroviteljstvom ili vezanih uz županijske
kapitalne investicije
§ čelnici Županije sudjelovali su na različitim manifestacijama i to:
a) na 50-ak manifestacija raznih organizatora i organiziranih uz županijsko
pokroviteljstvo i financijsku pomoć
b)

na 15-ak manifestacija obilježavanja značajnih obljetnica

c)

na 50-ak ostalih manifestacija

§ čelnici Županije sudjelovali su na svečanim sjednicama općinskih i gradskih
vijeća povodom obilježavanja Dana općina ili gradova: Bakar, Crikvenica, Dobrinj,
Čavle, Lopar, Čabar, Punat, Kraljevica, Kostrena, Mali Lošinj, Opatija, Brod
Moravice, Jelenje, Klana, Lokve, Malinska – Dubašnica, Ravna Gora, Skrad.
§ Župan je sa svojim zamjenicima u drugoj polovici godine održao 10-ak sastanaka
s čelnicima ustanova i institucija čiji je osnivač PGŽ, te 16. listopada treće plenarno
savjetovanje regionalne i lokalne samouprave - susret vodstva PGŽ s
predstavnicima gradova i općina s koordinacijama čelnika JLS s područja Županije
na Cresu.
IV.

Međunarodne/međuregionalne aktivnosti Župana u 2015. godini

Susreti u Primorsko-goranskoj županiji / Republici Hrvatskoj:


Primanje za veleposlanika Republike Albanije Nj.E. g. Ilir Mela
(11. ožujka)



Primanje za veleposlanika Finske Nj.E. g.Timo Rajakangasa (13. ožujka)



Primanje za veleposlanika Slovačke Nj.E. g. Jurja Priputena (20. svibnja)



Župan otvorio dvodnevni sastanak Upravljačkog i Jadranskog savjetodavnog
odbora projekta ECOSEA, iz programa Adriatic IPA , jadranska prekogranična
suradnja 2007-2013 (26. svibanj)



Primanje za veleposlanicu Makedonije Nj.E. gđu Danielu Karagjozosku
(1. lipnja)



Primanje za veleposlanika Rumunjske Nj.E. g. George Cosmin Dinescua
(19. lipnja)



Primanje za Parlamentarnu delegaciju Provincije Liaoning u posjetu Primorskogoranskoj županiji (07.srpnja)



Primanje za veleposlanika Republike Austrije u Hrvatskoj, Nj.E. g. Andreasa
Wiedenhoffa (14.srpnja)



Primanje za veleposlanika Ukrajine u Hrvatskoj Nj.E. g. Oleksandra Levchenka
(20.srpnja)



Župan posjetio djecu Srebrenice na ljetovanju u Driveniku (21. srpnja)



Župan razgledao izložbu radova od slame u Narodnoj čitaonici i knjižnici u
Novom Vinodolskom i sudjelovao u programu „Večer bunjevačkih Hrvata iz
Tavankuta (13. kolovoza)



Primanje za novog talijanskog generalnog konzula u Rijeci g. Paola Palminterija
(28. kolovoza)



Primanje za novog talijanskog veleposlanika Nj.E. Adriana Chiodija Cianfaranija
u RH (28. rujna)



Župan sudjelovao na 4. Međunarodnom Invest forumu u Opatiji (Austrija zemlja
partner) (30. listopad)



Primanje za novog kanadskog veleposlnika Nj.E. Daniela Maksymiuka
(19.studeni)



Pismo župana Komadine francuskoj veleposlanici Nj. E. gđi Michéle Boccoz
povodom terorističkih napada u Parizu (16. studenog )



Župan uputio pismo ministrici vanjskih i europskih poslova gđi Vesni Pusić i
Europskom parlamentu povodom podizanja žičanih ograda na slovenskohrvatskoj granici (15. prosinca)

Susreti i aktivnosti u inozemstvu:


Župan sudjelovao na predstavljanju Kvarnera na turističkom sajmu u Stutgartu
(19. siječnja)



Župan sudjelovao je na predstavljaju turističke ponude Kvarnera Bavarcima, na
Sajmu putovanja i slobodnog vremena F.re.e u Münchenu (20.veljače)



Župan sudjelovao je na predstavljaju turističke ponude Opatije u Beču
(20. ožujka)



Župan sudjelovao na prezentaciji TZ Kvarnera u Budimpešti (19. svibnja)



Župan sudjelovao na proslavi 10. obljetnice Instituta Regija Europe u Beču (29.
svibnja)



Župan sudjelovao na predstavljaju turističke ponude Kvarnera u British
Museumu u Londonu (18. lipnja) te posjetio hrvatsko veleposlanstvo i susreo se
s veleposlanikom Ivanom Grdešićem



Župan i gradonačelnici Gradova Rijeke i Opatije posjetili gradonačelnika Beča
g. Michaela Häupla (24. lipnja)



Obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske u Beču (24. lipnja)



Delegacija Primorsko-goranske županije posjetila Grad i Okrug Karlsruhe u
njemačkoj pokrajini Baden Württemberg (26.10.)



Delegacija Primorsko-goranske županije posjetila Žilinu (Slovačka) (04.11.)

