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

održanog dana 13. srpnja 2015. godine 
 
 Kolegij Župana u 14,05 sati otvorio je Župan Zlatko Komadina.   
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana 
Marina Medrić, zamjenik Župana Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar 
Mamula, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada Milošević, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. 
Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. Ljudevit Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, 
izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, mr.sc. Nikola 
Jović iz Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, Orhida Erny iz Javne 
ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“, Erik 
Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj i Davor Mihelčić. 

 
     

 
 Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  

1. Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava 
namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim 
prijevoznicima u 2015. godini 

2. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu „Zračna luka Rijeka“ d.o.o. 
3. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-

goranske županije 
4. a) Nacrt prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Medicinske škole u Rijeci 

b) Nacrt prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Strojarsko brodograđevne škole  
    za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka 

5. Prijedlog plana pozivanja članova Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-
goranske županije 

6.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ugostiteljskoj školi Opatija za 
odobrenje molbe za prijevremenom otplatom stana Ljerke Ivanić 

7.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanke Trohar Fužine 
za ustupanje na korištenje zgrade Područne škole Vrata Općini Fužine, bez 
naknade 

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Projektnog tima za 
praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera“ 

9. Izvještaj o provedbi projekta „Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ 
medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapia Crikvenica za razdoblje 
1. siječnja – 30. lipnja 2015. godine 

10. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran 

11. 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 

12. 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 



13. 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 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk 
za zaključivanje ugovora br. 5/2015 o izradi glavnog projekta dogradnje 
lukobrana u  luci Krk 

     
 
 

 
 
 
 
 

Točka 1. 
Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava 

namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim 
prijevoznicima u 2015. godini 

 

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

 

1. Prihvaća se Informacija o statusu ugovora u vezi s  udruživanjem novčanih 
sredstava namjenski za sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim 
prijevoznicima u 2015. godini. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, koje nisu 
dostavile potpisane Ugovore, uputi požurnicu.  

 
Točka 2. 

Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu „Zračna luka Rijeka“ 
d.o.o. 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske 
županije za 2015. godinu, Razdjel 7 – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i 
veze, pozicija 700405 "Poticanje sigurnosti zračne plovidbe", na pod poziciji 
70040501/3861 – "Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama 
te trgovačkim društvima u javnom sektoru", trgovačkom društvu Zračna luka 
Rijeka d.o.o. u iznosu 380.000,00 kuna (slovima: tristo osamdeset tisuća kuna) 
što ne uključuje PDV-e, namjenski za nabavku i ugradnju dva (2) dizala za 
invalide i izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za ugradnju dizala.  

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da najkasnije u roku 
od 8 dana  od dana donošenja ovog Zaključka zaključi Ugovor o namjenskom 
korištenju raspoređenih sredstava s korisnikom iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
Točka 3. 

Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici  
Primorsko-goranske županije 

 

 Župan je donio sljedeći   
 



Z a k l j u č a k  
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 1. Ured Županije, pozicija 12020202 
„Kapitalna donacija VZ PGŽ“ u iznosu od 150.000,00 kuna namijenjenih za 
podmirenje troškova uređenja objekata unutar Centra za obuku vatrogasaca Šapjane 
- Vatrogasni trenažni centar te nabavku komunikacijske opreme za dobrovoljna 
vatrogasna društva sa područja Gorskog kotara.  

Odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun Vatrogasne zajednice 
Primorsko-goranske županije broj IBAN: HR12 2492008 1100050823, OIB: 
28681218858, nakon predočenja dokaza o namjenskom korištenju kapitalne 
donacije. 

2. Zadužuje se Ured Županije da zaključi ugovor o kapitalnoj donaciji s 
Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije na način utvrđen točkom 1. 
ovog Zaključka najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 

 
Točka 4. 

a) Nacrt prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Medicinske škole u Rijeci 
b) Nacrt prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Strojarsko brodograđevne 

škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

 
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Medicinske škole u Rijeci i 
prosljeđuje se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na razmatranje 
i usvajanje. 

2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Strojarsko brodograđevne škole 
za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka i prosljeđuje se Županijskoj skupštini 
Primorsko-goranske županije na razmatranje i usvajanje. 

 
Točka 5. 

Prijedlog plana pozivanja članova Zapovjedništva civilne zaštite  
Primorsko-goranske županije 

 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko – goranske 
županije. 

(Plan je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ugostiteljskoj školi Opatija za 

odobrenje molbe za prijevremenom otplatom stana Ljerke Ivanić 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 



Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ugostiteljskoj školi Opatija za 
odobrenje molbe za prijevremenom otplatom stana Ljerke Ivanić. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanke Trohar Fužine za 

ustupanje na korištenje zgrade Područne škole Vrata Općini Fužine,  
bez naknade 

 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanke Trohar Fužine 
za ustupanje na korištenje zgrade Područne škole Vrata Općini Fužine, bez 
naknade. 
(Odluka je sastavni dio Zaključka). 

2. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da od Osnovne škole Ivanke 
Trohar Fužine zatraži dostavu preslike Ugovora o korištenje školske zgrade 
Područne škole Vrata kojeg je ista obvezna zaključiti s Općinom Fužine. 

 
Točka 8. 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Projektnog tima za 
praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera“ 

 

Uvodno izlaganje podnio je Gerhard Lempl. 
 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Projektnog tima za 
praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera“ (KLASA: 022-
04/13-01/18; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-9 od 6. svibnja 2013. godine).  

     (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

Točka 9. 
Izvještaj o provedbi projekta „Rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ 

medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapia Crikvenica za razdoblje 
1. siječnja – 30. lipnja 2015. godine 

 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

1. Prihvaća se Izvještaj o provedbi projekta Rekonstrukcije i nadogradnje 
objekta „H“ medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica 
za razdoblje od 1.1.-30.06.2015.g. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da Odluku o imenovanju Projektnog 
tima za vođenje projekta iz točke 1. ovog Zaključka uskladi s Uputom o 
provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije (Klasa: 022-
04/15-01/20; Ur.broj: 2170/1-01-01/6-15-8 od 25. svibnja 2015. godine) i to 
u roku od 15 dana. 

 
Točka 10. 



Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran 

 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina 
Lovran, kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u 
Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 9. srpnja 2015. godine te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  

 
Točka 11. 

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 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, 
sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj, kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo 
za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 9. 
srpnja 2015. godine te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje 

 
Točka 12. 

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 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o davanju koncesije na 
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, 
sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj, kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za 
koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 9. 
srpnja 2015. godine te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje.  

 
Točka 13. 

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 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k  
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog 



rada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-
Dubašnica, kojeg je utvrdilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru 
u Primorsko-goranskoj županiji na sjednici od 9. srpnja 2015. godine te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.  

 
Točka 14. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk 
za zaključivanje ugovora br. 5/2015 o izradi glavnog projekta dogradnje 

lukobrana u  luci Krk 
     

 Župan je donio sljedeći   
 

 
Z a k l j u č a k  

 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Krk za zaključivanje Ugovora br. 5/2015 o izradi glavnog projekta dogradnje 
lukobrana u luci Krk. 
(Odluka je sastavni dio Zaključka) 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da od Županijske 
lučke uprave Krk zatraži dostavu jednog primjerka zaključenog Ugovora iz 
točke 1. ovog Zaključka. 

3. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze  da ovaj 
Zaključak i Odluku  iz točke 1. ovog  Zaključka dostavi Županijskoj lučkoj upravi 
Krk. 

 
 
 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,45 sati. 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/26 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 13. srpnja  2015.     
 














