
D N E V N I     R E D 
83. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije 

održanog dana 23. veljače 2015. godine 
 
   
1. a) Izvješće o provedbi programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u  
        domovima socijalne skrbi u 2014. godini 
   b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa radno- 
       okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2015. godini 
2. a) Izvješće o provedbi programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju  
       „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2014. godini 
    b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne ž 
        terapije u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ i Domu „Marko A. Stuparić“ u 2015.    
       godini 
3. a) Izvješće o provedbi programa izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u JLS s  
        područja Gorskog kotara u 2014. godini 
   b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa  
       izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u JLS s područja Gorskog kotara u 2015.  
      godini 
4.  Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 
    a) Osnovne škole dr. Josipa Pančića, Bribir 
    b) Osnovne škole Kostrena, Kostrena 
5. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice  
    Primorsko-goranske županije u 2015. godini 
6. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika   
    nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za prvih šest mjeseci 2015.    
    godine 
7. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Sv.Anton, pojas Porat-Vantačić 
    b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Krk-grad, pojas Lojp Krk-plaža Ježevac  
    c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Krk-grad, pojas plaža Ježevac-AC Ježevac 
    d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
        dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj, pojas AC Čikat – Prolaz Most 
    e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra Prijedloga izmjene granice  
         pomorskog dobra na dijelu k.o. Selce, područje bazeni Selce  
      f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
         dobra na dijelu k.o. Supetarska draga, pojas Gonar sjever – Fuža 
     g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
         dobra na dijelu k.o. Supetarska draga i k.o. Lopar, pojas Mlinica - Vardaškolj  
     h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog     
         dobra na dijelu k.o. Volosko, pojas Volosko - Preluk  
      i) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog  
         dobra na dijelu k.o. Mošćenice, područje plaže Sv. Ivan, Mošćenička Draga 
8. Izvješće Projektnog tima za praćenje izrade Regionalnog programa uređenja i  
     upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije 
9. Prijedlog provedbe projekta „MALA BARKA“ 
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske  
      županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „CLAUSTRA – Kameni  



      branici Rimskog carstva“ 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za davanje u zakup  
      k.č. br. 120/1 k.o. Veli Lošinj dječjem vrtiću „Cvrčak“ iz Malog Lošinja 
12. Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i  
      onkologiju (Stare zgrade, Vila Gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka  za razdoblje  
      studeni 2014.g. – veljača 2015.g. 
13. a) Informacija o inicijativi Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi za kolektivno  
          pregovaranje i zaključenje novog kolektivnog ugovora 
     b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Pregovaračkog  
          odbora Primorsko-goranske županije za kolektivne pregovore s Hrvatskim  
         sindikatom djelatnika u kulturi 
14. Nacrt prijedloga  Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora  
     Trgovačkog društva Ekopus d.o.o.  
 
 
 
 
 
 


