REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

Župan

IZVJEŠTAJ
O RADU ŽUPANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

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, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15-ispravak p.t.), 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, a koja Skupština u
pravilu razmatra istovremeno s izvješćem o izvršavanju Proračuna.
I.

OBRAZLOŽENJE
Župan Zlatko Komadina sa svojim zamjenicima, Marinom Medarić, Markom
Borasom Mandićem i Petrom Mamulom, kao zamjenikom iz reda pripadnika srpske
nacionalne manjine, obnašali su dužnost u mandatu 2013.-2017. zaključno do 29.
svibnja 2017. godine.
Dana 21. svibnja 2017. godine održani su redovni lokalni izbori nakon kojih je
Županijsko izborno povjerenstvo Primorsko-goranske županije, dana 22. svibnja 2017.
godine, utvrdilo i objavilo Rezultate izbora za Župana Primorsko-goranske županije, a
temeljem kojih je za Župana Primorsko-goranske županije ponovno izabran Zlatko
Komadina, te za njegove zamjenike ponovno Marina Medarić, Marko Boras Mandić i
Petar Mamula, kao zamjenik iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
Županijsko izborno povjerenstvo Primorsko-goranske županije je Odlukom o
objavi konačnih rezultata izbora od 26. svibnja 2017. godine objavilo da su s danom 26.
svibnja 2017. godine navedeni rezultati postali konačni.
Sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj
144/12 i 121/16) mandat župana i njegovih zamjenika izabranih na redovnim izborima
počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do
prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog župana. S
obzirom da je dan objave Konačnih rezultata bio petak (26. svibnja 2017.g.), ponovno
izabrani Župan Zlatko Komadina sa svojim zamjenicima stupio je na dužnost, u
mandatu 2017.-2021., s ponedjeljkom, 29. svibnja 2017. 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, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15-ispravak
p.t.; dalje u tekstu: Zakon)
Sukladno članku 42. i članku 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,
II.

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 županije.
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 (članak 55.), 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, civilnu zaštitu 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 dijelu 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,
- Ured Županije, u dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu.
- 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:
1. Donošenje akata i priprema prijedloga
U izvještajnom razdoblju 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. U radu Kolegija sudjeluju
i tajnik Županije, voditelj Ureda unutarnje revizije, voditelj Službe za odnose s javnošću
kao i druge osobe pozvane na Kolegij po određenoj točki dnevnog reda i to samo o
pitanjima radi kojih su pozvane na Kolegij.
Način rada Kolegija Župana propisan je Poslovnikom o radu Župana Primorskogoranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst).
U izvještajnom periodu održano je 25 sjednica Kolegija Župana, od čega 20
sjednica u sklopu mandata 2013.-2017. i 5 sjednica u novom mandatu 2017.-2021.
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, (su)financiranja, pokroviteljstva,
ostvarivanje prava prvokupa,...).
Nakon razmatranja materijala na sjednicama Kolegija Župana, Župan je u navedenom
razdoblju:
 utvrdio (1) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije
za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i utvrdio (1) Prijedlog
godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016.
godinu te ih proslijedio Županijskoj skupštini
 donio (1) strategiju i utvrdio (1) prijedlog strategije te ga proslijedio Županijskoj
skupštini
 donio 235 odluka
 utvrdio 25 prijedloga odluka te ih proslijedio Županijskoj skupštini
 prihvatio jedne (1) smjernice i utvrdio prijedlog jednih (1) smjernica te ih
proslijedio Županijskoj skupštini
 utvrdio jedan (1) prijedlog javnih potreba te ih proslijedio Županijskoj skupštini
 prihvatio 24 informacije, od kojih je jednu (1) proslijedio Županijskoj skupštini
 prihvatio 96 izvješća, od kojih je 7 proslijedio Županijskoj skupštini
 donio 17 planova i utvrdio 1 prijedlog plana te ga proslijedio Županijskoj skupštini
 donio 1 popis prioriteta
 donio 7 pravilnika
 donio 1 program
 donio 5 uputa
 prihvatio 5 sporazuma i utvrdio 1 prijedlog sporazuma te ga proslijedio
Županijskoj skupštini
 dao 26 mišljenja na akte ovlaštenih predlagatelja
 izvršio 32 rasporeda/raspodjela sredstava
 prihvatio 3 financiranja
 prihvatio 1 pokroviteljstvo
 razmotrio 4 prijedloga za prvokup te ih proslijedio Županijskoj skupštini
 razmotrio 12 prijedloga za sudjelovanje/pristupanje/uključivanje Županije u EU
projekte
 prihvatio 1 analizu

PRIJEDLOG PRORAČUNA
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017.
godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije
za 2016. godinu
PRIJEDLOG STRATEGIJE
1. Prijedlog strategije razvoja tehničke kulture u Primorsko-goranskoj županiji za
razdoblje 2017. – 2020. godine
2. Strategija upravljanja rizicima Primorsko-goranske županije
ODLUKE
1. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za
zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji lučice Grabar IV-faza na
otoku Cresu
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih
uvjeta natječaja za financiranje programa/projekata iz područja zdravstva
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata
iz područja zdravstva
4. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Dionizije
Mikuličić, Mali Lošinj, djelatnost obiteljske (opće) medicine
5. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - Estela
Vlašić, dr.med., spec. pedijatrije, djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
6. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - Jasenka
Dorčić, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
7. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Ljiljana
Jurović, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće)
8. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Marina
Traven, Rijeka, djelatnost zdravstvene zaštite žena
9. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Šime
Mužić, Mali Lošinj, djelatnost obiteljske (opće) medicine
10. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj Dragi, k.č.
841/2, K.O. Sunger
11. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Volosko-k.č.br. 385/14
Hrvatskoj elektroprivredi - Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
12. Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorskogoranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku javne nabave za predmet nabave "Laboratorijski potrošni materijal (5) za
biokemijski analizator
13. Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za
provedbu aktivnosti na projektu BLUEISLANDS - Sezonske varijacije otpada kao
posljedica turizma
14. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorskogoranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju raskrižja na ŽC 5025, rotor
Marinići (kod Plodina)
15. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na utvrđeni prijedlog
Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“
16. Odluka o imenovanju Povjerenstva za obradu prispjelih prijedloga za članove
Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
17. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijavu programa/projekata razvoja
selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske

županije za 2017. godinu
18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata razvoja
selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske
županije za 2017. godinu
19. Odluka o prestanku rada Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Žičara
Čelimbaša - Općina Mrkopalj"
20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta Osnovne
škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice
21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta Srednje
škole Delnice, Delnice
22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi "Hrvatski kralj Zvonimir, Krk
da zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja "Turističko-hotelijerski
komercijalist"
23. Odluka o davanju suglasnosti Dušanki Perožić, kupcu dionica s popustom
trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u
jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
24. Odluka o davanju suglasnosti Jeli Ćorković, kupcu dionica s popustom trgovačkog
društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u jednokratnom
iznosu prije ugovorenog roka
25. Odluka o davanju suglasnosti Matiji Malnaru, kupcu dionica s popustom
trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u
jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
26. Odluka o davanju suglasnosti Draganu Špoljariću, kupcu dionica s popustom
trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u
jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
27. Odluka o davanju suglasnosti Ivici Grlašu, kupcu dionica s popustom trgovačkog
društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u jednokratnom
iznosu prije ugovorenog roka
28. Odluka o davanju suglasnosti Stjepanu Osmokroviću, kupcu dionica s popustom
trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u
jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
29. Odluka o davanju suglasnosti Branki Detan, kupcu dionica s popustom trgovačkog
društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u jednokratnom
iznosu prije ugovorenog roka
30. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u upravljačkom
odboru projekta Blueislands - sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma
31. Odluka o davanju suglasnosti za pokrivanje rashoda za izlov nezavičajne divljači
koji se financiraju iz namjenskih prihoda na teret ostalih proračunskih prihoda u
2017.godini
32. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/ projekata
ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
33. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog
razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
34. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
35. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se sufinancirati
izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
36. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata razvoja
turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017.
godinu
37. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata razvoja turizma

za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
38. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Crikvenica, k.č. 3136/3
komunalnom društvu Murvica d.o.o.
39. Odluka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene
službe -Silva Jonjić Ahel, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine.
40. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Elvia
Paliska Jelušić, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće) medicine
41. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Smilja
Zeba, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće) medicine
42. Odluka o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na području
Primorsko-goranske županije na financijski plan i godišnje programe rada i razvoja
luka otvorenih za javni promet za 2017. godinu
43. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na Prijedlog ugovora o
rekonstrukciji prvog kata i potkrovlja glavne zgrade koji obuhvaća III. fazu
izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade osnovne škole i prenamjeni u Centar za
posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova, broj: 31/15/3
44. Odluka o rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara
45. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava
namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog
cestovnog prijevoza putnika u 2017. godini
46. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi subvencioniranja
pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.
47. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava
namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
48. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi pomoći u održavanju
javnih i nerazvrstanih cesta
49. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava
radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2017. godini
50. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanja
lučke podgradnje u 2017. godini
51. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
za zaključivanje I. Dodatka Ugovora o koncesiji br. ZLUNV-K-01/2014 za
obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica koja zahtjeva
izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za
javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
52. Odluka o osnivanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta
"Lječilišnog centra Veli Lošinj"
53. Odluka o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta
"Lječilišnog centra Veli Lošinj"
54. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz područja
socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini.
55. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Ljubinka
Sanković, medicinska sestra, djelatnost zdravstvene njege u kući - Grad Rijeka
56. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Ljubinka
Sanković, medicinska sestra, djelatnost zdravstvene njege u kući - Općina Viškovo
57. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava
namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2017. godinu
58. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u
održavanju pomorskog dobra za 2017. godinu
59. Odluka o osnivanju Koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje objekta
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji

60. Odluka o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje
objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
61. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Slavku Malnaru
62. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije GP Krk d.d., Krk
63. Odluka o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Imperialu Rab d.d., Rab
64. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu
vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije
65. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na prijedlog korištenja
neutrošenih sredstava iz 2016. godine
66. Odluka o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga
nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u
2017. godini
67. Odluka o dodjeli nagrada za vrhunska pojedinačna sportska dostignuća
68. Odluka o dodjeli nagrade Igoru Mareniću
69. Odluka o odabiru programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za
sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
70. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata iz
područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva, drvne industrije i lovstva iz
Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
71. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru
propisanih uvjeta javnog natječaja u 2017. godini
72. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz
područja poljoprivrede te odabir krajnjih korisnika u 2017. godini
73. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata iz
područja šumarstva, drvne industrije i lovstva te odabir krajnjih korisnika u 2017.
godini
74. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije
75. Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih
ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini.
76. Odluka o rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata u području
branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke
djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te
civilne zaštite
77. Odluka o izmjeni Odluke o prenošenju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na
radu
78. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Lokalno
partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije
79. Odluka o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja
lučke podgradnje
80. Odluka o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u
održavanju pomorskog dobra
81. Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Rab na
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave
za predmet nabave " Godišnja nabava lijekova" za 2017. godinu za 1. Grupa A lijekovi s učinkom na središnji živčani sustav, 2. Grupa B- lijekovi s učinkom na
ostale sustave
82. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu
Primorsko-goranske županije
83. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune statuta ustanovama

-

odgoja i obrazovanja kako slijedi (x65):
Osnovnoj školi Bakar, Bakar,
Osnovnoj školi Dr. Josipa Pančića, Bribir,
Osnovnoj školi "Brod Moravice", Brod Moravice,
Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi,
Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres,
Osnovnoj školi "Petar Zrinski", Čabar,
Osnovnoj školi "Čavle", Čavle,
Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Delnice,
Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića, Delnice,
Osnovnoj školi Ivanke Trohar, Fužine,
Osnovnoj školi "Hreljin", Hreljin,
Osnovnoj školi "Jelenje-Dražice", Dražice,
Osnovnoj školi "Drago Gervais", Brešca,
Osnovnoj školi "Milan Brozović", Kastav,
Osnovnoj školi "Klana", Klana,
Osnovnoj školi Kostrena, Kostrena,
Osnovnoj školi Kraljevica, Kraljevica,
Osnovnoj školi "Fran Krsto Frankopan", Krk,
Osnovnoj školi Omišalj, Omišalj,
Osnovnoj školi Malinska-Dubašnica, Malinska,
Osnovnoj školi Rudolfa Strohala, Lokve,
Osnovnoj školi Viktora Cara Emina, Lovran,
Osnovnoj školi "Dr. Andrija Mohorovičić", Matulji,
Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj,
Osnovnoj školi Mrkopalj, Mrkopalj,
Osnovnoj školi Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski,
Osnovnoj školi Ivana Rabljanina, Rab,
Osnovnoj školi dr. Branimira Markovića, Ravna Gora,
Osnovnoj školi "Skrad", Skrad,
Osnovnoj školi Jurja Klovića, Tribalj,
Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko,
Osnovnoj školi "Sveti Matej", Viškovo,
Pomorskoj školi Bakar, Bakar,
Srednjoj školi dr. Antuna Barca, Crikvenica,
Srednjoj školi "Vladimir Nazor", Čabar,
Srednjoj školi Delnice, Delnice,
Srednjoj školi "Hrvatski kralj Zvonimir", Krk,
Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinj,
Željezničko tehničkoj školi Moravice, Moravice,
Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, Opatija,
Hotelijersko-turističkoj školi Opatija, Opatija,
Ugostiteljskoj školi Opatija, Opatija,
Obrtničkoj školi Opatija, Opatija,
Srednjoj školi Markantuna de Dominisa, Rab,
Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Rijeka,
Gimnaziji Andrije Mohorovičića, Rijeka,
Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci, Rijeka
Srednjoj talijanskoj školi - Rijeka / Scuola media Superiore italiana - Fiume, Rijeka
Tehničkoj školi Rijeka,

- Strojarsko brodograđevnoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka,
- Strojarskoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka,
- Srednjoj školi za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka,
- Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi, Rijeka,
- Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Rijeka,
- Prometnoj školi, Rijeka,
- Građevinskoj tehničkoj školi, Rijeka,
- Graditeljskoj školi za industriju i obrt, Rijeka,
- Trgovačkoj i tekstilnoj školi u Rijeci, Rijeka,
- Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka, Rijeka,
- Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka,
- Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka,
- Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka,
- Učeničkom domu Kvarner, Rijeka,
- Učeničkom domu "Podmurvice", Rijeka,
- Domu učenika Sušak, Rijeka,
84. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz
područja zdravstva u 2017. godini
85. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uspostavi sustava upravljanja kvalitetom
prema normi ISO 9001:2000 i unutarnjih financijskih kontrola u Primorskogoranskoj županiji
86. Odluka o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma za sufinanciranje iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.
87. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz
područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini
88. Odluka o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog
linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
89. Odluka o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u
održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
90. Odluka o I. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i
drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017.
godini
91. Odluka o provedbi mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske
županije od 2017. do 2020. godine
92. Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija
93. Odluka o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih
domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija.
94. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Tehničke škole, Rijeka.
95. Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za
nabavu medicinske opreme: a) Digitalni RTG uređaj za radiološku ordinaciju u
Ispostavi Mali Lošinj, b)Digitalni RTG uređaj za radiološku ordinaciju u Ispostavi
Rab
96. Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
97. Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz
Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
98. Odluka o raspisivanju Javnog poziva poduzenicima za podnošenje prijava za
dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna
Primorsko-goranske županije u 2017. godini
99. Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora i subvencija za razvoj malog

gospodarstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2017. godini
100. Odluka o osnivanju Radne grupe za uređivanje Sharepointa
101. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za
uzimanje kratkoročne pozajmice
102. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa javnih potreba u
području tehničke kulture u 2017. godini
103. Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih
uvjeta javnog natječaja za odabir programa javnih potreba u području tehničke
kulture u 2017. godini
104. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni natječaj za
odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2017. godini
105. Odluka o II. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija
i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017.
godini.
106. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Bakar,
Bakar
107. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Hreljin,
Hreljin
108. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Maria
Martinolića, Mali Lošinj
109. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
110. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Prve riječke hrvatske
gimnazije u Rijeci, Rijeka
111. Odluka o izradi strateškog dokumenta "Glavni plan razvoja prometnog sustava
funkcionalne regije Sjeverni Jadran"
112. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje
Okvirnog sporazuma za ustupanje radova redovitog održavanja i zaštite
županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje
od 01. svibnja 2017. do 30. travnja 2021. godine
113. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe dr.sc.prim.Josip Bačić, dr.med.,spec.ginekologije i opstetricije, djelatnost
zdravstvene zaštite žena
114. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Maja
Mavrić, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće) medicine
115. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja o
pristupanju prodaji nekretnine u Rijeci, J. Grabovšeka 10
116. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za
zaključivanje Ugovora o kreditu broj: 1100108185
117. Odluka o odabiru tradicijskih barki za obnovu u sklopu projekta Mala barka 2.
118. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
za zaključivanje Dodatka II. Ugovora o koncesiji br. ZLUNV-K-01/2014 za
obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica koja zahtjeva
izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za
javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
119. Odluka o dodjeli i rasporedu sredstava udrugama za sufinanciranje programa i
projekata iz područja poljoprivrede iz Proračuna Primorsko-goranske županije u
2017. godini
120. Odluka o III. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranja
manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku
županiju u 2017. godini
121. Odluka o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta "Unapređenje primarne

zdravstvene zaštite na otocima Primorsko-goranske županije"
122. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Psihijatrijske bolnice Rab.
123. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - Stella
Černjar, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
124. Odluka o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju hrvatskog
primorja Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2016. godini
125. Odluka o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za pokriće manjka
prihoda u 2016. godini
126. Odluka o davanju suglasnosti Ustanovi "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo za
korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2016. godini
127. Odluka o dopuni Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu
programa/projekata iz područja zdravstva u 2017. godini
128. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko
za zaključivanje Ugovora o zakupu prostorija Područne škole Nikole Tesle,
Moravice za potrebe Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko, Područni odjel Moravice, s
Gradom Vrbovsko, bez naknade
129. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe -Ines
Diminić Lisica, Rijeka, djelatnost obiteljske (opće) medicine
130. Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim
gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi
Primorsko-goranske županije u 2017. godini
131. Odluka o imenovanju članova Povjerenstava za odabir korisnika za dodjelu
potpora za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u Primorsko-goranskoj županiji u
2017. godini
132. Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš I.
izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
133. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja
na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije.
134. Odluka o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za
provedbu aktivnosti na projektu SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko
planiranje.
135. Odluka o imenovanju Radne grupe za provedbu projekata EU
136. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Thalassotherapije Opatija
137. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole
Bakar, Bakar
138. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole
Ambroza Haračića, Mali Lošinj
139. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Prometne škole Rijeka
140. Odluka o imenovanju i razrješenju člana Školskog odbora Prve riječke hrvatske
gimnazije u Rijeci, Rijeka
141. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta Strojarske
škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
142. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta
Ugostiteljske škole, Opatija
143. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta
Hotelijersko-turističke škole, Opatija
144. Odluka o odabiru i rasporedu sredstava za sufinanciranje projekata unapređenja
i razvoja lovstva i projekata razvoja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna
Primorsko-goranske županije u 2017. godini

145. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Thallassotherapije
Opatija o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu potrošnog i ugradbenog
materijala za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
146. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Thallassotherapije
Opatija o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu skupih bioloških lijekova
147. Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Županijske lučke uprave BakarKraljevica-Kostrena za zaključivanje Aneksa broj 4. Ugovora broj 1/13 o koncesiji
za gospodarsko korištenje dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet
Bakarac, Dobra i Kraljevica na području Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica
148. Odluka o četvrtom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranja
manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku
županiju u 2017. godini
149. Odluka o dodjeli potpora za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorskogoranske županije u 2017. godini za Mjeru 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i
uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva.
150. Odluka o dodjeli potpora za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorskogoranske županije u 2017. g. za Mjeru 1.3.1. "Povećanje dodane vrijednosti
turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom
području PGZ
151. Odluka o dodjeli potpora za razvoj malog gospodarstva iz Proračuna Primorskogoranske županije u 2017. godini za Mjeru 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu
prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.
152. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorskogoranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje
na ŽC 5191 lokalitet Sunger, s tvrtkom "GP Krk" d.d. iz Krka
153. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorskogoranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5062 dionica kroz
Ličko polje, s tvrtkom "Goran graditeljstvo d.o.o." iz Delnica
154. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorskogoranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5030 Platak,
s tvrtkom "Goran graditeljstvo" d.o.o. iz Delnica
155. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorskogoranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje
ceste ŽC 5034 dionica Stara Sušica - Jablan, s tvrtkom "Goran graditeljstvo" d.o.o.
iz Delnica
156. Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorskogoranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju nestabilnog pokosa na ŽC
5062, lokalitet Jargovo, s tvrtkom "Izgradnja" d.o.o. iz Crikvenice
157. Odluka o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Bakar-KraljevicaKostrena na I. Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu
158. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove
obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini Glazbenoj školi Ivana Matetića
Ronjgova Rijeka, Rijeka
159. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove
obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka
160. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove
obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci,
Rijeka
161. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove
obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini Obrtničkoj školi, Opatija
162. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove

obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka,
Rijeka
163. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove
obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali
Lošinj
164. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove
obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres
165. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - Goran
Bulatović, dipl.ing., djelatnost laboratorijske dijagnostike na području Grada Rijeke.
166. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Jadran,
167. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja
koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe
168. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za potpisivanje Ugovora
s Gradom Cresom o sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje Beli u 2017.
goidni
169. Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu za
sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika,
demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava,
međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite
170. Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu
sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od
općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
171. Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u
Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka
PRIJEDLOG ODLUKE
1. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorskogoranske županije
2. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i
ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji
3. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i
gospodarsko korištenje plaže Kvarner, Općina Lovran
4. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u
Primorsko-goranskoj županiji
5. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na
području Primorsko-goranske županije
6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje zgrade, terasa i lako uklonjivih ugostiteljskih objekata na
otoku Sv. Grgur, Općina Lopar
7. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini
8. Prijedlog 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 2017. godini
9. Prijedlog 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 2017. godini
10. 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
11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog
financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva
za 2017. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za
koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
13. Prijedlog odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske
županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017.
godini
14. Prijedlog odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske
županije
15. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za aktivnost "Dostupnost na primarnoj
razini zdravstvene zaštite“
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za
2016. godinu
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za
2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i
gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab
19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje terase ispred restorana Bevanda, Zert, Grad Opatija
20. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorskogoranske županije
21. Prijedlog odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju KANALA RI d.o.o.
22. Prijedlog odluke o oglašavanju ništavom Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i
terasa, plaže i parkirališta, Preluk, Grad Rijeka
23. Prijedlog odluke o oglašavanju ništavom Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad
Rijeka
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju mrtvozornika na
području Primorsko-goranske županije
25. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2016.
godinu
SMJERNICE / PRIJEDLOG SMJERNICA
1. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorskogoranske županije
2. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Primorsko-goranske županije
JAVNE POTREBE
1. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije za 2017.
godinu
INFORMACIJE
1. Informacija o projektu BLUEISLANDS - Sezonske varijacije otpada kao posljedica
turizma
2. Informacija o isteku mandata članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske

županije
3. Informacija o poduzetnim aktivnostima u vezi s realizacijom Odluke o dopuni
Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske
županije (x2)
4. Informacija o tijeku provedbe postupka prisilne naplate naknade za upotrebu
pomorskog dobra za 2013. godinu, te aktivnosti vezane za potraživanja s naslova
naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za dužnike u 2014. i 2015. godini
5. Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih subvencioniranju
pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2016.
godini
6. Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju
javnih i nerazvrstanih cesta u 2016. godini.
7. Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke
podgradnje u 2016. godini
8. Informacija o održavanju 6. sjednice Opće skupštine "Srednjoeuropskog
transportnog koridora Europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom
odgovornošću“
9. Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju
pomorskog dobra u 2016. godini
10. Informacija o inicijativi Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije.
11. Informacija o prijedlogu projekta "Stara Sušica - Eko natura centar Gorskog
kotara" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru u
okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020
12. Informacija o inicijativi Pametnih otoka
13. Informacija o provedbi projekta povezivanja poslovne zone Kunfin i radne zone
Marišćina
14. Informacija o školskim sportskim dvoranama školskih ustanova kojima je
Primorsko-goranska županija osnivač
15. Informacija o statusu projekta "Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana“
16. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na projektu "Lokalno partnerstvo za
zapošljavanje Primorsko-goranske županije“
17. Informacija o realizaciji projekta prezentacije i prodaje autohtonih proizvoda
Primorsko-goranske županije
18. Informacija o rezultatima izrade Master plana razvoja luka otvorenih za javni
promet od županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske
županije
19. Informacija o objavljivanju dokumentacije na mrežnim stranicama Županije i
pohranjivanju na SharePoint
20. Informacija o novim uvjetima Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje vezano za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja
- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
21. Informacija o projektu "Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije
Sjeverni Jadran".
22. Informacija o projektu SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje
23. Informacija o poslovanju centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u
razdoblju 1. siječanj - 31. prosinac 2016. godine
24. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2017./2018. godinu
IZVJEŠĆA / IZVJEŠTAJI
1. Izvještaj o neizvršenim zaključcima s prethodnih sjednica Kolegija Župana (x24)
2. Izvještaj o neizvršenim nalozima povodom preporuka Ureda unutarnje revizije (x6)

3. Izvještaj o neizvršenim zaključcima s prethodnih sjednica Županijske skupštine
(x2)
4. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU
projekata (x6)
5. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja
prostora Stara Sušica
6. VI. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Uređenje šetnice oko
Lokvarskog jezera" za razdoblje od 16. siječnja 2016. do 10. siječnja 2017. godine
7. Završno izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Žičara
Čelimbaša - Općina Mrkopalj"
8. Izvješće o radu brodova čistača "ECO II" i "ECO III" za razdoblje od 1. siječnja
2016. do 31. prosinca 2016. godine
9. Izvješće o radu ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 1. siječnja 2016. do
31. prosinca 2016. godine
10. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije
u 2016. godini
11. Završno izvješće o provedbi Programa jamstvenog fonda za prerađivačku
industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu
12. Izvještaj Središnjeg povjerenstva o rezultatima obavljenog popisa imovine i
obveza Primorsko-goranske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2016.
godine
13. Izvješće o provedbi programa pomoć u kući u jedinicama lokalne samouprave koji
se provode uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije u 2016. godini
14. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" za 2016.
godinu
15. Izvješće o radu Javne ustanove "Priroda" za 2016. godinu.
16. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2016.
godini.
17. Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Priroda" za 2016. godinu.
18. Izvještaj o provedbi međunarodne/međuregionalne suradnje Primorsko-goranske
županije za 2016. godinu
19. Izvješće o radu i utrošku namjenskih sredstava Zavoda za kliničku i
transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu za 2016. godinu
20. Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar
Platak za 2016. godinu
21. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj prosinac 2016. godine
22. Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje
siječanj - prosinac 2016. godine
23. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za ceste Primorsko-goranske županije
za 2016. godine
24. Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste za ceste Primorskogoranske županije za 2016. godinu
25. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod
za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016. godinu
26. Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije" za 2016. godinu
27. Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije
za 2016. godinu
28. Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-

goranske županije za 2016. godinu
29. Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika
upravnih tijela Primorsko-goranske županije u 2016. godini
30. Izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj
- veljača 2017. godine
31. Izvješće o funkcioniranju Sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015
u Primorsko-goranskoj županiji za 2016. godinu
32. Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorskogoranske županije u 2016. godini
33. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada i financijskog izvješća ustanove
"Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja
mora" za 2016. godinu
34. Izvješće o radu Upravnog vijeća ustanove "Jadranski edukativno-istraživački
centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2016. godinu
35. Završno izvješće o provedbi EU projekta ARTVISION
36. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti
Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
37. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj ožujak 2017. godine
38. Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova
na području Primorsko-goranske županije - Popisa prioriteta za 2016. godinu
39. Izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj
- ožujak 2017. godine
40. Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje
siječanj - ožujak 2017. godine
41. Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2016. godinu:
Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovnog muzeja
– Rijeka i Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"
42. Izvješće o radu upravnih vijeća za 2016. godinu: - Pomorskog i povijesnog muzeja
hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovnog muzeja – Rijeka i Ustanove "Ivan
Matetić Ronjgov" Viškovo
43. Izvješće o ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom
sustavu za područje Grada Rijeke
44. Izvješće o ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju
plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje
1B "Priobalje i otok Krk" u Primorsko-goranskoj županiji
45. Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske
županije za 2016. godinu kojeg je Upravno vijeće Centra usvojilo na sjednici od
29. ožujka 2017. godine
46. Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorskogoranske županije za 2016. godinu
47. Završno izvješće o provedbi EU projekta Claustra
48. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu kojih je
osnivač Primorsko-goranska županija
49. Izvještaj o radu Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova za 2016. godinu kojih je
osnivač Primorsko-goranska županija
50. Izvještaj o radu Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova za 2016. godinu kojih je
osnivač Primorsko-goranska županija
51. Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2016. godinu kojima je
osnivač Primorsko-goranska županija
52. Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2016. godinu kojima je

osnivač Primorsko-goranska županija
53. Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2016. godinu kojima je
osnivač Primorsko-goranska županija
54. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač
Primorsko-goranska županija u 2016. godini
55. Izvješće o radu upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorskogoranska županija u 2016. godini
56. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru,
te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2016. godini
57. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2016. godinu
58. Izvješće o provedbi programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih
čimbenika okoliša u 2016. godini
59. Izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj
- travanj 2017. godine
60. Završno izvješće o provedbi EU projekta "Turistička valorizacija pomorske,
ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih
turističkih proizvoda" (Mala barka)
61. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije za
2016. godinu
62. Izvješće o provedbi projekta "e-Županija
PLAN / PRIJEDLOG PLANA
1. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
2. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
3. Izmjena Plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša Općina Mrkopalj" u 2015. i 2016. godini
4. Plan redovitog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2017.
godini brodicom ECO13/4 registarske oznake 547 RK
5. Dinamički plan realizacije 5. faze projekta "e-Županija“
6. Plan dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske
županije za 2017. godinu
7. Plan i program rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
8. Plan upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2017./2018. godinu.
9. Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.
10. Dinamički plan realizacije projekta e-Škole.
11. Plan aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar
Platak za 2017. godinu
12. I. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.
13. Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2017. godini za financiranje
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge
neprofitne organizacije
14. Plan gospodarenja otpadom nastalog u radnim prostorijama Primorsko-goranske
županije u 2017. godini
15. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
16. Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
17. Izmjene i dopune Dinamičkog plana realizacije 5. faze projekta "e-Županija"
18. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske
županije za 2017. godinu

POPIS PRIORETA
1. Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije
između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2017.
godini
PRAVILNIK
1. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata
ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije
2. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izrade dokumentacije iz
Proračuna Primorsko-goranske županije
3. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i
usluga
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima dodjele donacija, subvencija i
pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog
odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
5. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti od požara za upravna tijela
Primorsko-goranske županije
6. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Primorsko-goranskoj županiji
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu službenika i namještenika u
upravnim tijelima Primorsko-goranske županije
PROGRAM / PRIJEDLOG PROGRAMA
1. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa
za Primorsko-goransku županiju u 2017. Godini
UPUTA
1. Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga
2. Uputa za odvojeno sakupljanje otpada u radnim prostorijama Primorsko-goranske
županije
3. Uputa o pohranjivanju dokumentacije na SharePoint Primorsko-goranske Županije
4. Uputa o provođenju procedure zaprimanja, kontrole i plaćanja računa Primorskogoranske županije
5. Uputa o suradnji između Primorsko-goranske županije i njenih korisnika
SPORAZUM / PRIJEDLOG SPORAZUMA
1. Partnerski sporazum između Vodećeg partnera i projektnih partnera na projektu
BLUEISLANDS - Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma
2. Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta "Unapređenje primarne zdravstvene
zaštite na otocima Primorsko-goranske županije"
3. Prijedlog sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići
4. Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog
kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka – Jurdani
5. Sporazum o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga
promocije avio-destinacije područja Kvarnera u 2017. godini putem web stranica
Rayanair-a
6. Sporazum o zajedničkom sufinanciranju državne brzobrodske linije 9141 Pula –
(Unije-Susak)-Mali Lošinj – (Ilovik-Silba) – Zadar i obratno
DAVANJE MIŠLJENJA
1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog
muzeja Rijeka

2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na
Dunatu, Grad Krk
3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i
terasa, Zert, Grad Opatija
4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća,
Općina Omišalj
6. Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i
ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za
2016. godinu
7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali
Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj
8. Davanje mišljenja na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za
luku posebne namjene - brodogradilište Stanislava Matića
9. 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
10. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Dubravku Caru,
vlasniku obrta BOX na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela plaže Omorika u Crikvenici
11. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje dijela plaže Rokan u Selcima, Grad Crikvenica
12. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikivenica
14. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
za 2016. godinu
15. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
u 2016. godini
16. Davanje mišljenja na Prijedlog socijalnog plana Primorsko-goranske županije za
razdoblje 2017.-2020
17. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorskogoranske županije u 2016. godini
18. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske
županije u 2016. godini
19. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža,
Grad Rab
20. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana
Vicenzo, Grad Rab
21. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
22. 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
23. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
24. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj
županiji za 2016. godinu
25. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu,
Grad Krk
26. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u
Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini
RASPORED / RASPODJELA SREDSTAVA
1. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog
standarda osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini
2. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava
županijske riznice domova za starije osobe u 2017. godini
3. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju
stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija
4. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne
terapije u Centru za rehabilitaciju "Fortica" i Domu "Marko A. Stuparić" u 2017.
godini
5. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova
upravnih vijeća domova za starije osobe u 2017. godini
6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za podmirenje troškova zakupa Doma
"Marko A. Stuparić"- dislocirane jedinice Cres u 2017. godini
7. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa radnookupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2017. godini
8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove
socijalne skrbi
9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa 4207
"Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard" A 420705 "Poboljšanje
i razvoj zdravstvenog standarda"
10. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice
Primorsko-goranske županije u 2017. godini
11. Prijedlog
rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa 4206
"Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge" A420607 "Ostali programi
edukacije i prevencije"
12. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije za
djecu s područja Gorskog kotara u 2017. godini
13. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika
nacionalnih
manjina
Primorsko-goranske
županije
za 2017. godinu
14. Prijedlog rasporeda sredstava za 2017. godinu za provedbu projekta povezivanja
poslovne zone Kunfin i radne zone Marišćina
15. Prijedlog rasporeda sredstava u programima iznad zakonskog standarda
"Novigradsko proljeće 2017."
16. Prijedlog rasporeda sredstava za redovnu djelatnost HGSS - stanica Rijeka i
HGSS - stanica Delnice u 2017. godini
17. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu Rijeka 2020 d.o.o.
18. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava u programu iznad zakonskog

standarda osnovnoškolskih ustanova u sklopu aktivnosti sufinanciranje rada
pomoćnika u nastavi
19. Prijedlog raspodjele sredstava Državnom hidrometeorološkom zavodu za
sufinanciranje projekta Pomorski centar u Rijeci
20. Prijedlog rasporeda sredstava u programima iznad zakonskog standarda -državna
natjecanja
21. Prijedlog rasporeda sredstava na poziciji 420603 "Specijalizacije doktora
medicine" za Lječilište Veli Lošinj i Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske
županije
22. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Gospiću za sufinanciranje izgradnje,
postavljanja i uređenja spomen-obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom
ratu u VRO "Oluja"
23. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Novi Vinodolski za izradu totema u Brezama
24. Prijedlog raspodjele sredstava Autoklubu Rijeka
25. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske
županije za podmirenje troškova građevinskih radova u objektu Centra za obuku
interventnih službi Primorsko-goranske županije u Šapjanama
26. Prijedlog rasporeda sredstava za dodatak za uspješnost u radu u 2017. godini
27. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti
ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
28. Prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017.
godinu za financiranje troškova najma dječjeg odmarališta Murska Sobota u Baški
i omladinskog odmarališta Punat u Puntu za potrebe privremenog izvođenja
nastave
29. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje Ugovora s
Gradom Cresom o sufinanciranju projekta Centar za posjetitelje Beli u 2017.
godini
30. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za sufinanciranje izrade studijske i
projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na
području Gorskog kotara
31. Prijedlog I. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov
nezavičajne divljači u razdoblju od 01. 01. do 30. 04. 2017.
32. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o.
FINANCIRANJE
1. Financiranje pomoćnika u nastavi u drugom polugodištu školske 2016./2017.
godine
2. Financiranje programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u
drugom polugodištu školske 2016./2017. godine
3. Financiranje županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i smotri u
znanju, vještinama i sposobnostima za učenike osnovnih i srednjih škola u
školskoj 2016./2017. godini
POKROVITELJSTVO
1. Pokroviteljstvo 55. Memorijala mira – 26. smrznutih partizana
PRIJEDLOG PRVOKUPA
1. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (Hotel Miramare d.o.o.-u stečaju, Crikvenica)
2. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (Villa Munz u Ičićima)

3. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (Kula Kolana Draže)
4. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (Kaštel - kompleks bivšeg pavlinskog samostana u
Crikvenici)
PRIJEDLOG ZA SUDJELOVANJE / PRISTUPANJE / UKLJUČIVANJ ŽUPANIJE U
EU PROJEKTE
1. Prijedlog za uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt screen sinergijska cirkularna ekonomija u europskim regijama
2. Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu SOCIETIES –
Transnacionalne infrastrukture za socijalne inovacije i poduzetništvo u svrhu
ekonomskog rasta i održivosti
3. Prijedlog za uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt "B.E.S.T. MED BLUE EVENTS SUSTAINABLE TOURISM FOR THE MEDITERRANEAN"
4. Prijedlog za partnerstvo Primorsko-goranske županije na projektima:
- CASTELS – Suradnja sjevernog Jadrana i njegovo lokalno unapređivanje
- I-CLU – Inovativno grupiranje kulturne i prirodne baštine u svrhu održivog razvoja
5. Prijedlog za prijavu projekta "ArTVision +" na prvi poziv Programa Interreg V-A
Italy-Croatia CBC 2014-2020
6. Prijedlog za uključivanje Primorsko-goranske županije u projekt "PROmoting
Sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve
fish farming - PROSAQUA
7. Prijedlog prijave projekata na prvi poziv programa Interreg V-A Italija - Hrvatska
2014.-2020. za standard projekte "TORTA - turistička ruta skrivenih bogatstva
Jadrana" i "ARCA ADRIATICA - zaštita, promocija i turistička valorizacija
jadranske pomorske baštine
8. Prijedlog projekta "Smartfish" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih
prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
9. Prijedlog projekta "Interstar" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih
prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
10. Prijedlog projekta "MAROON" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih
prijedloga u okviru programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
11. Prijedlog projekta za kandidiranje za EU sredstva za projekt Stara Sušica
12. Prijedlog projekta za kandidaturu na prvi poziv u okviru INTERREG
prekograničnog programa Italija –Hrvatska, „MOSES: MARITIME AND
MULTIMODAL TRANSPORT SERVICES BASED ON SEA WAY PROJECT“
ANALIZA
1. Analiza davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorskogoranskoj županiji: - obiteljska (opća) medicina,
- zdravstvena zaštita žena,
- zdravstvena zaštita predškolske djece,
- medicina rada.
2. Protokolarna događanja u Primorsko-goranskoj županiji
Djelovanje Službe za odnose s javnošću i protokol pri Uredu Županije usmjereno
je na izradu i provođenje programa primanja, svečanosti, dočeka i ispraćaja uzvanika iz
zemlje i inozemstva te programe obilježavanja važnijih datuma ili događaja. Također,

Služba organizira i odlazak županijskih čelnika na razna događanja i manifestacije
širom Županije, Republike Hrvatske te u inozemstvu. Pri planiranju protokolarnih
obaveza i prisustvovanja predstavnika Županije na događanjima, posebna pažnja
posvećuje se manifestacijama u organiziraniji općina i gradova s područja Županije,
županijskih ustanova i Vlade RH.
U nastavku se nalaze najvažnije posjete, susreti, primanja i ostale manifestacije
u županijskoj organizaciji i organizaciji drugih na kojima su sudjelovali županijskih
čelnici:
 predsjednica RH, mr.sc. Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je, 25. travnja,
Sveučilišni kampus na Trsatu gdje je razgledala studenske smještajne
kapacitete,
 članovi Vlade RH nekoliko su puta boravili u Županiji.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković 23. siječnja prisustvovao je
potpisivanju ugovora između predstavnika JLS s područja Gorskog kotara i
Hrvatskih cesta o raspodjeli sredstava za održavanje prometnica.
Ministar turizma Gari Cappelli 10. siječnja posjetio je Gorski kotar.
Bivši ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić i predsjednik Hrvatskog sabora
Željko Rainer prisustvovali su Državnom skupu ravnatelja osnovnih i srednjih
škola i učeničkih domova održanom u veljači u Opatiji.
Državni tajnik Željko Plazonić 17. veljače bio je na otvorenju Laboratorija za
kateterizaciju srca u Thallasotherapiji Opatija.
Bivši ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić održao je sastanak s
predstavnicima Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 11. travnja.
 Ured Županije je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja organizirao 3
potpisivanja raznih ugovora ili sporazuma.
 Ured Županije je organizirao jedanaest primanja: predstavnika Medžlisa
Islamske zajednice, članova Zajednice udruga Domovinskog rata PGŽ, sudionica
panel rasprave o zastupljenosti žena u lokalnoj politici, predstavnika
međunarodne organizacije Depaul International, učenika OŠ R.K. Jeretova
Opatija, OŠ Matulji, OŠ Gelsi i OŠ Marina Martinolića, članova udruga, vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije, predstavnika
Vatrogasne zajednice PGŽ, županijske pobjednike Natječaja za likovne, literarne
i foto radove djece i mladih na temu „Katastrofa i snaga sustava civilne zaštite“
 Ured Županije organizirao je primanja 9 inozemnih delegacija: novog
veleposlanika Francuske Nj. E. Philippea Meuniera (24. veljače), delegaciju
Vrnjačke Banje i Čačka (25. veljače), veleposlanicu Australije Nj. E. Elizabeth
Petrovic (2. ožujka), veleposlanika Republike Albanije Nj. E. Ilira Meloa (21.
travnja), delegaciju kineske provincije Liaoning na čelu s Xia Derenom, bivšim
gradonačelnikom Dalijana (27. travnja), delegaciju zastupnika zemaljskog
parlamenta Savezne zemlje Hessen (10. svibnja), delegaciju Republike
Bjelorusije na čelu sa zamjenikom ministra vanjskih poslova g. Olegom
Kravchenkom i veleposlanicom Nj.E. Alenom Kupchynom (26. svibnja),
delegaciju NR Kine na čelu s kineskim zamjenikom ministra za ljudske resurse i
socijalnu sigurnost Zhang Jianguom (26. svibnja), delegaciju Republike Kosova
na čelu s g. Emanuelom Demajem, zamjenikom ministra vanjskih poslova (30.
lipnja).
 Ured Županije organizirao je 6 većih manifestacija. To su svečano obilježavanje
Dana Županije 12. travnja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, primanje
učenika i mentora, prvonagrađenih na državnim i inozemnim natjecanjima u atriju
Pomorskog i povijesnog muzeja 9. lipnja, dodjela nagrada za unaprjeđivanje
kulturnog stvaralaštva u 2016. godini u Kastvu (25. svibnja) te Svečana
akademija povodom proslave Dana antifašističke borbe i Dana državnosti u








Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
(21. lipnja). Svečanošću je obilježena i 25. obljetnica međunarodnog priznanja
RH (16. siječnja), a 12. svibnja ravnateljima su podijeljeni ugovori o
sufinanciranju programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog programa
OŠ, SŠ i učeničkih domova.
Ured Županije organizirao je ili pomogao organizirati 50-ak manjih manifestacija
širom Županije, pod županijskim pokroviteljstvom ili vezanih uz županijske
kapitalne investicije
čelnici Županije sudjelovali su na različitim manifestacijama i to:
na 50-ak manifestacija raznih organizatora i organiziranih uz županijsko
pokroviteljstvo i financijsku pomoć
na 10-ak manifestacija obilježavanja značajnih obljetnica
na 50-ak ostalih manifestacija
na 6 inozemnih manifestacija
čelnici Županije sudjelovali su na svečanim sjednicama općinskih i gradskih
vijeća povodom obilježavanja Dana općina ili gradova: Cres, Novi Vinodolski,
Matulji, Vrbovsko, Vinodolska općina, Viškovo, Mrkopalj, Omišalj, Kastav,
Fužine, Delnice, Baška, Rijeka.
čelnici Županije su tijekom prvih 6 mjeseci održali preko 200 sastanaka s
čelnicima ustanova i institucija čiji je osnivač Županija, predstavnicima JLS,
Vlade, akademske zajednice, gospodarskog i zdravstvenog sektora, civilnog
društva i građanima. Održana su 3 sastanka s inozemnim delegacijama. Dana 6.
travnja u Baški je održan susret čelnika Županije s predstavnicima gradova i
općina s područja Županije.

