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

održanog dana 19. lipnja 2017. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,05 sati otvorio 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, Nada Milošević, Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
Valerij Jurešić, mr.sc. Edita Stilin, mr.sc. Ermina Duraj i Martina Požarić. 

 
 

Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje: 
 Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje na ŽC 5191 lokalitet Sunger 
 Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5062 dionica kroz Ličko polje 
 Ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5030 Platak 
 Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje ceste ŽC 5034 dionica Stara 

Sušica -Jablan 
 Ugovora za izradu zidova i sanacije kolnika na ZC 5062 lokalitet Jargovo 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Bakar-Kraljevica-
Kostrena na I. Izmjene Financijskog plana za 2017. Godinu 

3. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o. 
4. Prijedlog o raspolaganju nekretninom na adresi Vladimira Nazora 33 u Velom Lošinju 

u vlasništvu Primorsko–goranske županije 
5. Prijedlog za davanje suglasnosti dijelu osnovnih i srednjih škola na visinu iznosa 

povećanih  troškova obrazovanja  u školskoj 2017./2018. godini 
6. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe  

- Goran Bulatović, dipl.ing., djelatnost laboratorijske dijagnostike na području Grada 
  Rijeke 

7. Prijedlog sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju 
drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – 
Jurdani 

 
 

Točka 1. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 

Primorsko-goranske županije za sklapanje: 
 Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje na ŽC 5191 lokalitet 

Sunger 
 Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5062 dionica kroz Ličko polje 
 Ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5030 Platak 
 Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske odvodnje ceste ŽC 5034 dionica 

Stara Sušica -Jablan 
 Ugovora za izradu zidova i sanacije kolnika na ZC 5062 lokalitet Jargovo 

 



 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika i oborinske 
odvodnje na ŽC 5191 lokalitet Sunger, s tvrtkom „GP Krk“ d.d. iz Krka  

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5062 
dionica kroz Ličko polje, s tvrtkom „Goran graditeljstvo d.o.o.“ iz Delnica 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju dijela ceste ŽC 5030 
Platak, s tvrtkom „Goran graditeljstvo“ d.o.o. iz Delnica. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

4. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske 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. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

5. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju nestabilnog pokosa 
na ŽC 5062, lokalitet Jargovo, s tvrtkom „Izgradnja“ d.o.o. iz Crikvenice. 

(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 
 

Točka 2. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Bakar-

Kraljevica-Kostrena na I. Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Bakar-
Kraljevica-Kostrena na I. Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 3. 
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 2017. godinu, Razdjel 7 – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, 
pozicija 700401 "Održavanje objekta i opreme aerodroma na području Županije", na 
pod poziciji 70040101/3861 – "Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom 
sektoru", trgovačkom društvu Zračna luka Rijeka d.o.o. u iznosu 315.000,00 kuna 



(slovima: tristo petnaest tisuća kuna) što ne uključuje PDV-e, namjenski za izradu 
Projektne dokumentacije za rekonstrukciju obornskog i fekalnog sustava interne 
odvodnje otpadnih voda, rekonstrukciju oborinskog i fekalnog sustava interne odvodnje 
otpadnih voda i rekonstrukciju dijela vanjske hidratantske mreže.  
 

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

Točka 4. 
Prijedlog o raspolaganju nekretninom na adresi Vladimira Nazora 33 u Velom 

Lošinju u vlasništvu Primorsko–goranske županije 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da, u 
cilju pripreme postupka prodaje nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog 
suda u Rijeci, a sagrađene na k.č. 418 ZGR, zk.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj, pokrene 
postupak izrade energetskog certifikata i procjembenog elaborata za utvrđivanje 
prometne vrijednosti predmetne nekretnine. 

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

okončanju postupaka iz točke 1. ovog Zaključka, pripremi materijal za donošenje odluke 
o prodaji nekretnine iz točke 1. ovog Zaključka.  

 
 

Točka 5. 
Prijedlog za davanje suglasnosti dijelu osnovnih i srednjih škola na visinu iznosa 

povećanih troškova obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini 
 Župan je donio sljedeći  

 
Z a k l j u č a k 

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove 
obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini, kako slijedi: 

 Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka,  
 Medicinskoj školi u Rijeci, Rijeka, 
 Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, 
 Obrtničkoj školi, Opatija, 
 Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Rijeka, 
 Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj, 
 Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres. 
(Odluke su sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

 
Točka 6. 

Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
 Goran Bulatović, dipl.ing., djelatnost laboratorijske dijagnostike                      

na području Grada Rijeke 
 Župan je donio sljedeći  
 



Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
- Goran Bulatović, dipl.ing., djelatnost laboratorijske dijagnostike na području Grada 
Rijeke. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 

 
 

Točka 7. 
Prijedlog sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za 

izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – 
Rijeka - Jurdani 

 
 Župan je donio sljedeći  

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se prijedlog Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne 
dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj 
dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani. 

(Sporazum je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 2. Plaćanja u 2017. godini po preuzetim obvezama iz Sporazuma iz točke 1. 
ovog Zaključka, do donošenja Izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, vršit će se 
na teret proračunske zalihe (A 110103). 

 
 

 
 

 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,30 sati. 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-04/17-01/24 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-2 
Rijeka, 19. lipnja 2017.     
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