
DNEVNI RED 
80. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije 

održanog dana 2. veljače 2015. godine 
 

1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i  
    provedbi EU projekata 
2. Prijedlog financijskog plana i plana rada TD Ekoplus d.o.o. za 2015. godinu 
3. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje pripreme projektne  
        dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
   b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje pripreme  
       projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
   c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se  
      sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske  
      županije 
4. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata  
         ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
    b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje  
        programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske  
        županije 
    c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata  
        ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije 
5. Razmatranje Plana i programa rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na  
     cestama Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava  
     županijske riznice domova za starije osobe u 2015. godini 
7. Prijedlog raspodjele sredstava u cilju poticanja rada lokalnih i regionalnih  
     televizijskih postaja na području Županije 
8. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu „Zračna luka Rijeka“ d.o.o. 
9. Prijedlog sufinanciranja turističke manifestacije „Maškarani Platak“  
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske  
      županije zaduženih za provedbu aktivnosti na strateškom projektu HERA 
11. Razmatranje ponude Marie Ubalde Morin i Ivana Morina za ostvarivanje prava  
      prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne  
     zdravstvene službe (Ervin Tomić, Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine) 
13. a) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice  
          oko Lokvarskog jezera“  
     b) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Pozornica i  
         interpretacijski centar Ronjgi“ 
     c) III. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Muzej  
        Apoksiomen“ 
 
 
 


