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

održanog dana 18. svibnja 2015. godine 
 
 
 Kolegij Župana u 14,10 sati otvorila zamjenica Župana Marina Medarić.  
 

Sjednici su prisustvovali: zamjenica Župana Marina Medarić, zamjenik 
Župana Marko Boras Mandić, zamjenik Župana Petar Mamula, Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Gerhard Lempl, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, doc.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Branka Ivandić, Melita Raukar, doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, Dragica Marač, 
mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić,  Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj i Davor 
Mihelčić. 

 
 
 

Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
  
1. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova  
    upravnih vijeća domova za starije osobe u 2015. godini 
2. Prijedlog rasporeda sredstava za program „Zanavljanje voznog parka zdravstvenih  
    ustanova u vlasništvu Županije“ 
3. a) Prijedlog dodatka 1 Sporazuma o partnerstvu za projekt "ECOSEA" 
    b) Informacija o organizaciji i održavanju sastanka upravljačkog i jadranskog  
        savjetodavnog odbora projekta „ECOSEA“ u Rijeci, 26. i 27. svibnja 2015.   
 
 
 
 

Točka 1. 
Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova 

upravnih vijeća domova za starije osobe u 2015. godini 
 

.  
 Donesen je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, pozicija 43 03 11 „Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe“ u 
iznosu od 82.830,00 kuna, za isplatu naknada za rad članova upravnih vijeća 
domova za starije osobe u 2015. godini i to: 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 20.220,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 21.330,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 20.110,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od 21.170,00   

kn. 
 



2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 2. 
Prijedlog rasporeda sredstava za program „Zanavljanje voznog parka 

zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije“ 
 

  Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 04 – Upravni odjel za zdravstvo, 
osigurana na poziciji 420426 „Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u 
vlasništvu Županije“ u iznosu od 998.965,00 kuna, kako slijedi:   
 

 Domu zdravlja Primorsko-goranske županije u iznos od 998.965,00 kuna za 
financiranje nabave četiri sanitetska vozila:  
Pozicija: 420426, 4231; Prijevozna sredstva u cestovnom prometu,  
(Izvor: 417 – Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova). 

 
 2. Zadužuje se Upravni odjel zdravstvo da u roku od 15 dana od dana 
donošenja ovog Zaključka s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije zaključi 
ugovor o korištenju raspoređenih sredstava prema točki 1. ovog Zaključka. 

 
 
 
 

Točka 3. 
a) Prijedlog dodatka 1 Sporazuma o partnerstvu za projekt "ECOSEA" 
b) Informacija o organizaciji i održavanju sastanka upravljačkog i jadranskog  
    savjetodavnog odbora projekta „ECOSEA“ u Rijeci, 26. i 27. svibnja 2015.   

 

   
 Donesen je sljedeći  
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Dodatak 1 Sporazuma o partnerstvu za projekt ECOSEA. 
(Dodatak 1. Sporazuma o partnerstvu za projekt ECOSEA je sastavni dio ovog 

Zaključka). 
 

2. Prihvaća se Informacija o organizaciji i održavanju sastanka Upravljačkog i 
Jadranskog savjetodavnog odbora projekta „ECOSEA“ u Rijeci , 26. i 27. svibnja 
2015.  

 
3. Zadužuje se Ured Županije da Upravnom odjelu za pomorsko dobro, 

promet  i veze pruža potporu organizaciji sastanka iz točke 2. ovog Zaključka u dijelu 
koji se odnosi na protokolarne aktivnosti i odnose s javnošću.    
 
 



 
 
 
 

Sjednica je zaključena u  14,20 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/15-01/18 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-2 
Rijeka, 18. svibnja  2015.     
 


