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

održanog dana 11. svibnja 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,20 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.  
 
  Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar Mamula, 
Goran Petrc, Krešimir Parat, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, 
Branka Ivandić, doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, 
doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Dragica Marač, Melita Raukar, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina 
Duraj, Davor Mihelčić, Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“, Darko Jardas, 
direktor REA „Kvarner“, dr.sc. Tea Perinčić, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja 
Hrvatskog primorja Rijeka, dr.sc. Željka Modrić Surina, ravnateljica Prirodoslovnog 
muzeja – Rijeka, Darko Čargonja, ravnatelj Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo. 

                       
 

D N E V N I     R E D 
  
 

1. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za  2014. godinu:  
 Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
 Prirodoslovnog muzeja – Rijeka 
 Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 

b) Izvješće o radu upravnih vijeća za 2014. godinu:  
 Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
 Prirodoslovnog muzeja – Rijeka 
 Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 

c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju 
Hrvatskog primorja Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. 
godini 

d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za pokriće 
gubitka poslovanja u 2014. godini 

e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za 
korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini. 

f) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 
za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini 

 

2. a) Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 
b) Prijedlog izmjene Upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za sjednice 

Kolegija Župana i Županijske skupštine 
 

 3. a) Izvješće o provođenju projekta “Sustavno gospodarenje energijom” 
b) Prijedlog odluke o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje 
energijom Primorsko-goranske županije 
 

4. Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 

5. Razmatranje ponude Andreja Banovca za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina 
unutar Nacionalnog parka Risnjak 

 
 

6. Prijedlog za pokroviteljstvo 4. Svjetskog otvorenog prvenstva mladih u bridžu 
(Opatija)  



 

7. Prijedlog za pokroviteljstvo Svjetskog kupa u padobranstvu (Grobničko polje) 
 

8. Prijedlog raspodjele sredstava Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice   
 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog odluke 
o odabiru ponude u predmetu nabave radovi na rekonstrukciji zgrade osnovne škole 
i prenamjena u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak 
supova sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom 
za dvije godine 
 

 
Točka 1. 

a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za  2014. 
godinu:  

 Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
 Prirodoslovnog muzeja – Rijeka 
 Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 

b) Izvješće o radu upravnih vijeća za 2014. godinu:  
 Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
 Prirodoslovnog muzeja – Rijeka 
 Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 

c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju 
Hrvatskog primorja Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 
2014. godini 

d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za 
pokriće gubitka poslovanja u 2014. godini 

e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za 
korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini. 

f) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ 
Viškovo za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za  
2014. godinu:  

 Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
 Prirodoslovnog muzeja – Rijeka 
 Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 

 

  2. Prihvaća se izvješće o radu upravnih vijeća za 2014. godinu:  
 Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka 
 Prirodoslovnog muzeja – Rijeka 
 Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo 

 

  3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju 
Hrvatskog primorja Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. 
godini. 
    (Odluka je sastavni dio Zaključka).  
  4. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za 
pokriće manjka prihoda u 2014. godini. 

 (Odluka je sastavni dio Zaključka). 



 
  5. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ustanovi „Ivan Matetić Ronjgov“ 
Viškovo za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2014. godini. 
    (Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

 
Točka 2. 

a) Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 
b) Prijedlog izmjene Upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za 

sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

 1. Donosi se Izmjena Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije. 
(Izmjena Poslovnika je sastavni dio ovog Zaključka.) 

 
2. Donosi se Izmjena Upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za 

sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine. 
(Izmjena upute je sastavni dio ovog Zaključka.) 

 

Točka 3. 
a) Izvješće o provođenju projekta “Sustavno gospodarenje energijom” 

b) Prijedlog odluke o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje 
energijom Primorsko-goranske županije 

 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Izvješće o provođenju projekta „Sustavno gospodarenje 
energijom“. 
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje 
energijom u Primorsko-goranskoj županiji.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

3. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje 
projektima da Odluku iz točke 2. ovog Zaključka dostavi Agenciji za pravni promet i 
posredovanje nekretninama, u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 

 
4. a) Zadužuje se trgovačko društvo Rea Kvarner d.o.o. da u roku od 30 dana 

definira strukturu sustavnog gospodarenja energijom u Primorsko-goranskoj županiji. 
b) Zadužuju se pročelnici upravnih tijela  Primorsko-goranske županije da u roku 

od 30 dana po zaprimanju zahtjeva trgovačkom društvu Rea Kvarner d.o.o. dostave 
prijedlog članova tima energetske učinkovitosti iz reda ustanova kojih je Primorsko-
goranska županija (su)osnivač odnosno trgovačkih društava u kojima je Primorsko-
goranska županija član društva s poslovnim udjelom. 

c) Zadužuje se Rea Kvarner d.o.o. da u daljnjem roku od 30 dana od zaprimanja 
prijedloga upravnih tijela imenuje članove tima energetske učinkovitosti. 

 



 
Točka 4. 

Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 
energije Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 

 
 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

Donosi se Godišnji plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu.  

(Godišnji plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 

Točka 5. 
Razmatranje ponude Andreja Banovca za ostvarivanje prava prvokupa nekretnina 

unutar Nacionalnog parka Risnjak 
 

 Župan je donio sljedeći 
 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Ne prihvaća se ponuda Andreja Banovca iz Razloga, Razloge 8B, za korištenje 
prava prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka Risnjak označenih 
kao k.č. br. 1659/30, 1943/1, 1943/2, 1943/3, 2002, upisanih u zk. ul. br. 273, k.o. 
Razloge, ukupne površine 1540 m2 po kupoprodajnoj cijeni od 60.000,00 € 
(šezdeset tisuća eura). 

 
2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 

Zaključak Župana u roku od 8 dana od dana donošenja dostavi ponuditelju po 
punomoćniku Borisu Banovcu iz Pazina, Bertoši, Hrestenica 32B.  

 
 

Točka 6. 
Prijedlog za pokroviteljstvo 4. Svjetskog otvorenog prvenstva mladih u bridžu 
(Opatija) 
 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se prijedlog Bridge sportskog kluba „Opatija“ sa sjedištem u Opatiji, 
Stubište dr. Vande Ekl 9 za pokroviteljstvo 4. Svjetskog otvorenog prvenstva mladih u 
bridžu, koje Klub organizira u Opatiji, od 20. do 29 kolovoza 2015. godine. 
2.  Za manifestaciju iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 35.000,00 kuna 
koji tereti poziciju 11020302 - Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće donacije u 
novcu, a doznačiti će se na žiro račun Bridge sportskog kluba „Opatija“  IBAN HR 11 
2360 0001 1015 7553 1 nakon zaključenja Ugovora o pokroviteljstvu slijedećom 
dinamikom: 

 iznos od 20.000,00 kuna do 30. svibnja 2015. godine 



 preostali iznos od 15.000,00 kuna do 31. srpnja 2015. godine 
 

2. Zadužuje se Ured Županije da najkasnije u roku od petnaest dana od 
donošenja ovog Zaključka zaključi ugovor s krajnjim korisnikom iz točke 2. ovog 
Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 

 
 

Točka 7. 
Prijedlog za pokroviteljstvo Svjetskog kupa u padobranstvu (Grobničko polje) 

 
. 
 Župan je donio sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se prijedlog Padobranskog kluba „Krila Kvarnera“, sa sjedištem u 
Rijeci, Verdieva 11, za pokroviteljstvo Svjetskog kupa (WPC) u padobranstvu, kojeg 
Klub organizira od 12. do 14. lipnja 2015. godine na sportskom aerodromu Grobničko 
polje. 

 
2. Za manifestaciju iz točke 1. ovog Zaključka odobrava se iznos od 25.000,00 

kuna koji tereti poziciju 11020302 - Pokroviteljstva Župana i Skupštine - Tekuće 
donacije u novcu, a doznačiti će se na žiro račun Padobranskog kluba „Krila Kvarnera“  
IBAN 18 2407 0001 1000 4685 3 nakon zaključenja Ugovora o pokroviteljstvu. 

 
3. Zadužuje se Ured Županije da najkasnije u roku od petnaest dana od 

donošenja ovog Zaključka zaključi ugovor s krajnjim korisnikom iz točke 2. ovog 
Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih sredstava. 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog raspodjele sredstava Goranskom sportskom centru d.o.o. Delnice 

 
 
 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 
1. Prihvaća se Prijedlog raspodjele sredstava Goranskom sportskom centru 

d.o.o. Delnice za solidarno pokriće dijela gubitka iz 2013. godine. 
 
2. Za namjenu iz točke 1. Zaključka odobrava se iznos od 156.023,99 kuna koji 

tereti Razdjel 11-Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu aktivnost 510201 
„Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o.“ poziciju 51020126 
„Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima 
u javnom sektoru“, a doznačit će na žiro račun Goranskog sportskog centra d.o.o. 
Delnice nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju. 

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da najkasnije u 

roku od petnaest dana od donošenja ovog Zaključka zaključi ugovor s krajnjim 
korisnikom iz točke 2. ovog Zaključka o prijenosu i namjenskom korištenju raspoređenih 
sredstava. 
 



 
Točka 9. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog 
odluke o odabiru ponude u predmetu nabave radovi na rekonstrukciji zgrade 

osnovne škole i prenamjena u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere 
za oporavak supova sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim 

gospodarskim subjektom za dvije godine 
 
 Župan je donio sljedeći 
 
 

Z a k l j u č a k 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Prijedlog 
odluke o odabiru ponude u predmetu nabave „Radovi na rekonstrukciji zgrade Osnovne 
škole i prenamjena u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak 
supova sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za 
dvije godine“.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
 
 
Sjednica je zaključena u 15,30 sati. 

 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/18 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 11. travnja  2015.     








































