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

održanog dana 27. svibnja 2019. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,15 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana 
Marina Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Goran Petrc, mr.sc. Krešimir Parat, 
Melita Raukar, izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, 
Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica 
Marač, mr.sc. Edita Stilin, Zdravko Lisac i Zlatan Marunić iz Upravnog odjela za 
pomorsko dobro, promet i veze, mr.sc .Ermina Duraj i Davor Mihelčić.  
 

  
 

  Na sjednici je razmatran sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
       

1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i 
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije 
 

2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o produljenju roka trajanja koncesije na 
pomorskom dobru za ugostiteljsko – turističku djelatnost na Gradskoj plaži u 
Crikvenici 
 

3. a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini 
b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske  
županije za pripremu požarne sezone u 2019. godini  
 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na:  
a) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave 

„Rekonstrukcija i prenamjena stambene zgrade u „Centar za posjetitelje o 
velikim zvijerima“, 

b) sklapanje ugovora o rekonstrukciji i prenamjeni stambene zgrade u „Centar 
za posjetitelje o velikim zvijerima“ 

 

5. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i 
dogradnji zapadnog dijela luke Cres, ev. br. nabave: ev-m-10/19 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora i 
koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i 
dogradnji zapadnog dijela luke Cres, ev. br. nabave: ev-m-11/19 

6. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. br. 1018 k.o. Ravna 
Gora u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda 

 
7. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti 

i očuvanju kulturnih dobara (hotel Bristol u Rijeci) 
 



8. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske 
županije u 2018. godini 

 

9. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za 
socijalnu skrb Primorsko-goranske županije  
 

10. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
Organizacijski odbor Festivala tehničke kulture 2019. 

 

11. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2019./2020.       
godinu 

 
 

 
 

Točka 1. 
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i 
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije 

 

  
 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 

 

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u 
zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije, te 
se prosljeđuje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na razmatranje i 
usvajanje. 
 
 
 

Točka 2. 
Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o produljenju roka trajanja koncesije na 
pomorskom dobru za ugostiteljsko – turističku djelatnost na Gradskoj plaži u 

Crikvenici 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

          Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o produljenju roka trajanja 
koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko-turističku djelatnost na Gradskoj 
plaži u Crikvenici. 

 
 

Točka 3. 
a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini 
b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske  

županije za pripremu požarne sezone u 2019. godini 
 

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



 

1. Donosi se Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini.  

(Plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Za sufinanciranje pripreme požarne sezone u 2019. godini raspoređuju se 
sredstava u iznosu do 100.000,00 kuna, na teret pozicije 12020201 Aktivnosti zaštite 
od požara – Tekuće donacije udrugama (Vatrogasna zajednica PGŽ).   

Nakon zaključenja  ugovora o sufinanciranju pripreme požarne sezone u 2019. 
godini, a na temelju dostavljene specifikacije troškova od strane Vatrogasne 
zajednice Primorsko-goranske županije, proračunska sredstva doznačit će se na žiro 
račun Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije   

  
3. Izvršitelji i sudionici zadaća dužni su izvješća o provedbi zadaća i aktivnosti 

određenih Planom iz točke 1. ovog Zaključka, zajedno s financijskim izvješćem o 
utrošenim sredstvima dostaviti Uredu Županije najkasnije do 15. studenog 2019. 
godine. 
 

4. Zadužuje se Ured Županije da temeljem zaprimljenih izvješća iz točke 3. 
ovog Zaključka pripremi objedinjeno Izvješće o provedbi Plana iz točke 1. ovog 
Zaključka te ga dostavi Županu Primorsko-goranske županije najkasnije do 9. 
prosinca 2019. godine. 
 

5. Zadužuje se Ured Županije da najkasnije u roku od 3 dana od dana 
donošenja ovog Zaključka, Plan i Zaključak dostavi izvršiteljima i sudionicima zadaća 
koji su utvrđeni Planom. 

 
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na: 

a) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave 
„Rekonstrukcija i prenamjena stambene zgrade u „Centar za posjetitelje 

o velikim zvijerima“, 
b) sklapanje ugovora o rekonstrukciji i prenamjeni stambene zgrade u 

„Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ na Odluku o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Rekonstrukcija i prenamjena 
stambene zgrade u „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ i na sklapanje Ugovora 
o rekonstrukciji i prenamjeni stambene zgrade u "Centar za posjetitelje o velikim 
zvijerima". 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

 
Točka 5. 



a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i 

dogradnji zapadnog dijela luke Cres, ev. br. nabave: ev-m-10/19 
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 

Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora i 
koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i 

dogradnji zapadnog dijela luke Cres, ev. br. nabave: ev-m-11/19 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
  

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i 
dogradnji zapadnog dijela luke Cres, Ev. br. nabave: EV-M-10/19 
(Odluka je sastavni dio Zaključka). 
 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave 
Cres za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora i 
koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i 
dogradnji zapadnog dijela luke Cres, Ev. br. nabave: EV-M-11/19 
(Odluka je sastavni dio Zaključka). 

 
3. Zadužuje se Županijska lučka uprava Cres da u roku od 8 dana od zaključenja 

Ugovora iz točaka 1. i 2. ovog Zaključka jedan primjerak istih dostavi 
Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske 
županije. 

 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. br. 1018 k.o. Ravna 

Gora u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda 
 

 Župan je donio sljedeći   
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č. br. 1018, k.o. 
Ravna Gora u korist Državnog hidrometeorološkog zavoda. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da, u 
roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke iz točke I. ovog Zaključka, 
dostavi Odluku Državnom hidrometeorološkom zavodu. 

 
 

Točka 7. 
Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o 

zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (hotel Bristol u Rijeci) 
 

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



 
1. Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije da ne 

prihvati ponudu prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br. 1080, kuća br. 12. sa 
dvorištem i skladištem, ukupne površine 121 čhv, sa kojom je neodvojivo povezano 
vlasništvo posebnog dijela nekretnine – šesterosobni stan br. 11 na petome katu, 
upisan kao 9. suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-9), 
upisana u zk. ul. 12483, k.o. Rijeka, u suvlasništvu ponuditelja Miroslava 
Ljubisavljevića i Vladimira Ljubisavljevića, svaki u ½ dijela, po kupoprodajnoj cijeni u 
iznosu od 180.000,00 eura, što u kunskoj protuvrijednosti na dan zaprimanja ponude, 
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke iznosi 1.336.755,24 kune, a plativo 
prema navedenom tečaju važećem na dan isplate, prema uvjetima prodaje 
određenim u Predugovoru o kupoprodaji nekretnine od dana 19. travnja 2019. 
godine. 
          
 2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
Zaključak Županijske skupštine, u roku od 8 dana od dana njegovog donošenja, 
dostavi ponuditeljima prava prvokupa i ostalim ovlaštenicima prava prvokupa 
sukladno članku 37. stavku 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

 
 

Točka 8. 
Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske 

županije u 2018. godini 
 Župan je donio sljedeći   

 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-
goranske županije u 2018. godini, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje. 
 
 

Točka 9. 
Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za 

socijalnu skrb Primorsko-goranske županije 
 

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

 

Utvrđuje se Nacrt Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članova 
Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
Točka 10. 

Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
Organizacijski odbor Festivala tehničke kulture 2019. 

 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske-županije u 
Organizacijski odbor Festivala tehničke kulture za 2019. godinu. 



(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
 

Točka 11. 
Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku  

2019./2020. godinu 
 Župan je donio sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 
2019./2020. godinu. 
 

2. Utvrđuje se da je ministar znanosti i obrazovanja utvrdio da bi školska 
2019./2020. godina trebala početi 09. rujna 2019. godine, a završiti 17. lipnja 2020., 
odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole. 
 

3. Primorsko-goranska županija  predlaže Ministarstvu znanosti i obrazovanja 
da zimski odmor u osnovnim i srednjim školama kojima je Primorsko-goranska 
županija osnivač počne 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. 
godine, a da nastava u drugom polugodištu počinje 13. siječnja 2020. godine.  

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. 
travnja 2020. godine, a nastava počinje 20. travnja 2020. godine. 
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja do 14. lipnja 2019. godine dostavi ovaj Zaključak zajedno s  
obavijestima o odabranom načinu realizacije učeničkih odmora ostalih osnivača 
školskih ustanova na području Primorsko-goranske županije. 

 

5. Zadužuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da o Zaključku obavijesti 
ustanove odgoja i obrazovanja kojima je osnivač. 
 

6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje i školske ustanove kojima je 
Primorsko-goranska županija osnivač dužne su do 01. srpnja 2019. godine na svojim 
mrežnim stranicama objaviti Odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja i odabrani 
način realizacije učeničkih odmora u školskoj 2019./2020. godini. 

 
 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  15,45 sati. 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 



 
KLASA: 022-04/19-01/18 
URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-2 
Rijeka, 20. svibnja 2019.     
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