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

održanog dana 29. srpnja 2019. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.  
 

Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Melita Raukar, prof.dr.sc. Ljudevit Krpan, 
Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, mr.sc. Sonja Šišić, Zdravko 
Lisac iz Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, Nikolina Radić Štivić 
ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, dr.sc. Željka 
Modrić Surina ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka, mr.sc. Ermina Duraj i 
Martina Požarić. 

 
 

 Na sjednici je razmatran sljedeći  

 

D N E V N I   R E D 
1. Prijedlog akcijskog plana provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske  
    županije 2016.-2020. za razdoblje 2019.-2020. godina 
2. Prijedlog odluke o VII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje  
    manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju  
    u 2019. godini 
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje izmjene i  
    dopune građevinske dozvole za uređenje parkirališta i interne prometnice na  
    nekretninama koje su vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 462/4, 474,  
    497/1, 498, 499 i 508, z.k.ul.1473, k.o. Veli Lošinj) 
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje  
    građevinske dozvole za rekonstrukciju turističko-ugostiteljske građevine park IV na  
    nekretninama koje su vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 394/1 i 395,  
    z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj) 
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje  
    građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata Park II i  
    kuhinja na nekretnini koja je vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 462/4,  
    z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj) 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Rab  
    na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave  
    radova na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom vezom 
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste  

      Primorsko-goranske županije za sklapanje: 
     a) Ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5012, dionica Permani - Brešca 
     b) Ugovora za sanaciju dijela ceste (zemljani radovi) ŽC 5030 (Platak) od stac.    
         3+950 do stac. 5+085. 
    c) Ugovora za obnovu i proširenje dijela lokalne ceste LC 58026, dionica  
        željeznički propust Donja Dobra 
8. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka kod  
      odobrenja lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj VIII/104 – „Veli  
      Lošinj“ i imenovanju njegovih članova 
9. Izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja  
      Rijeka za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine („Integrirani projekt  



      revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“ i „Mala barka 2“) 
10. Prijedlog odluke o sufinanciranju obnove tradicijskih barki u sklopu EU projekta  
      ARCA ADRIATICA  
11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
      • Mr.sc. Nebojša Nikolić, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine 
12. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu i postavljanje   
          električnih ograda u projektu CARNIVORA DINARICA 
      b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provjeru prijava  
      c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu prijava 
  

 

  

Točka 1. 
Prijedlog akcijskog plana provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske 

županije 2016.-2020. za razdoblje 2019.-2020. godina 
 

  Župan je donio sljedeći  
 

Zakl jučak  
 

Prihvaća se Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske 
županije 2016.-2020. za razdoblje 2019.-2020. godina koji je utvrdilo Partnersko vijeće 
Primorsko-goranske županije na sjednici od 22. srpnja 2019. godine.  

 

 
Točka 2. 

Prijedlog odluke o VII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje 
manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku 

županiju u 2019. godini 
 

 Župan je donio sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o VII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, 
(su)financiranja manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-
goransku županiju u 2019. godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 

2. Raspoređena sredstva iz Odluke iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se 
korisnicima temeljem potpisanog ugovora o sufinanciranju na sljedeći način: 

a) za manifestacije i događaje jednokratnom isplatom i to: 

  za provedene manifestacije/događaje i manifestacije/događaje koji su 
održani ili će se početi provoditi do 15. rujna 2019. godine, najkasnije 15 
dana od dostave ovjerenog ugovora 

 za manifestacije/događaje koji će se početi provoditi iza 15. rujna 2019. 
godine, u roku od 15 do 30 dana prije početka manifestacije/događaja 

 

b) za kapitalne donacije nakon dostave ovjerenog ugovora i najkasnije 15 dana 
nakon dostavljenog izvještaja i predočenja dokaza o namjenskom korištenju 
odobrenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine 

 



3. S prijaviteljima koji u cijelosti nisu ispunili uvjete Javnog poziva neće se 
sklapati ugovori o sufinanciranju dok prijavitelji ne isprave uočene nepravilnosti, 
odnosno dostave tražene izvještaje ili ostale dokumente. 

 

4. Zadužuje se Ured Županije da Odluku iz točke 1. ovog Zaključka objavi na 
mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije u roku 15 dana od dana njenog 
donošenja. 

 

5. Zadužuje se Ured Županije da sklopi ugovore o sufinanciranju s prijaviteljima 
za odobrena sredstva po Odluci iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

 
Točka 3. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje 
izmjene i dopune građevinske dozvole za uređenje parkirališta i interne 

prometnice na nekretninama koje su vlasništvo Primorsko-goranske županije 
(k.č.br. 462/4, 474, 497/1, 498, 499 i 508, z.k.ul.1473, k.o. Veli Lošinj) 

 

  Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje 
izmjene i dopune građevinske dozvole za uređenje parkirališta i interne prometnice na 
nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije (z.k. ul. 1473, k.o. Veli Lošinj).  
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
  
 

Točka 4. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje 

građevinske dozvole za rekonstrukciju turističko-ugostiteljske građevine park 
IV na nekretninama koje su vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 

394/1 i 395, z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj) 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje 
građevinske dozvole za rekonstrukciju turističko-ugostiteljske građevine Park IV na 
nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije (z.k. ul. 1473, k.o. Veli Lošinj).  
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
  

 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje 

građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata Park 
II i kuhinja na nekretnini koja je vlasništvo Primorsko-goranske županije (k.č.br. 

462/4, z.k.ul. 1473, k.o. Veli Lošinj) 
 

 Župan je donio sljedeći 
 



Z a k  l j u č a k 
 

 Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za ishođenje 
građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekata Park II i 
Kuhinje na nekretnini u vlasništvu Primorsko-goranske županije (k.č.br. 462/4, z.k. ul. 
1473, k.o. Veli Lošinj).  
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice 

Rab na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku 
javne nabave radova na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona sa toplom 

vezom 
 

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

   

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice 
Rab na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne 
nabave za predmet nabave " Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona s 
toplom vezom " 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 

Primorsko-goranske županije za sklapanje 
a) Ugovora za sanaciju kolnika na ŽC 5012, dionica Permani - Brešca 
b)  Ugovora za sanaciju dijela ceste (zemljani radovi) ŽC 5030 (Platak) od stac. 
      3+950 do stac. 5+085. 
 c)  Ugovora za obnovu i proširenje dijela lokalne ceste LC 58026, dionica  
      željeznički propust Donja Dobra 
 

 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 na ŽC 
5012, dionica Permani – Brešca, dionica Željeznički propust – Donja Dobra, s 
tvrtkom L.E. – M.I.L. d.o.o. Ozalj. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju dijela ceste 
(zemljani radovi) ŽC 5030 (Platak) od stac. 3+950 do stac. 5+085, s tvrtkom s 
tvrtkom Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste 
Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za obnovu i proširenje 



dijela lokalne ceste LC 58026, dionica željeznički propust Donja Dobra, s 
tvrtkom Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice. 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 
 

Točka 8. 
Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka kod 
odobrenja lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj VIII/104 – „Veli 

Lošinj“ i imenovanju njegovih članova 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o osnivanju  Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka 
kod odobrenja lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj VIII/104 – 
„Veli Lošinj“ i imenovanju njegovih članova. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

 

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da Odluku 
iz točke 1. ovog Zaključka dostavi imenovanim članovima Povjerenstava u roku 
od 10 dana od dana njezina donošenja. 

 
 

Točka 9. 
Izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog 

primorja Rijeka za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine („Integrirani 
projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci“ i „Mala 

barka 2“) 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

        Prihvaća se Izvješće o provedbi projekata Pomorskog i povijesnog muzeja 
Hrvatskog primorja Rijeka – „Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i 
Nugentove kuće u Rijeci“ i „Mala barka 2“, za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. 
godine. 

 
Točka 10. 

Prijedlog odluke o sufinanciranju obnove tradicijskih barki u sklopu EU 
projekta ARCA ADRIATICA 

 

 Župan je donio sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o sufinanciranju obnove tradicijskih barki u sklopu EU 
projekta Arca Adriatica. 

           (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da objavi 
Odluku iz točke 1. ovog Zaključka na mrežnim stranicama Primorsko-goranske 
županije u roku od 7 dana od dana njezina donošenja. 



 

3. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da pripremi 
ugovore o sufinanciranju obnove tradicijskih barki s odabranim prijaviteljima u 
roku od 20 dana od dana donošenja Odluke iz točke 1. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 11. 
Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 

      • Mr.sc. Nebojša Nikolić, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine 
 

 Župan je donio sljedeći 
 

 
 

Z a k l j u č a k 
 

   Donosi se Odluka o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
– mr.sc. Nebojša Nikolić, dr.med., djelatnost obiteljske (opće) medicine. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

 
Točka 12. 

a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu i postavljanje   
     električnih ograda u projektu CARNIVORA DINARICA 
b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provjeru prijava  
c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu prijava 
 Župan je donio sljedeći 
 

 Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu i postavljanje 
električnih ograda u projektu CARNIVORA DINARICA. 

      (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

2. Donosi se Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provjeru prijava 
pristiglih na Javni natječaj za dodjelu i postavljanje električnih ograda u 
projektu CARNIVORA DINARICA.  

                 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

3. Donosi se Odluka o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu prijava 
pristiglih na Javni natječaj za dodjelu i postavljanje električnih ograda u 
projektu CARNIVORA DINARICA.  

                (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 
 

4. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da objavi 
Javni natječaj sukladno Odluci iz točke 1. ovog Zaključka u roku od 15 dana 
od dana njezina donošenja. 
 

5. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj da 
odluke iz točke 2. i 3. ovog Zaključka dostavi imenovanim članovima 
povjerenstava u roku od 10 dana od dana njihovog donošenja. 

 

 

 



Sjednica je zaključena u  14,55 sati. 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/19-01/27 
URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-2 
Rijeka, 29. srpnja 2019.     
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