
 
 

 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/16-01/06 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić, 17. studenoga 2016. godine 

 
  

 Na temelju članka 32. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 

11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – 

pročišćeni tekst) te članka 2. i 4. Poslovnika o radu Župana Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 14/13) sazivam XXI. KKoolleeggiijj  koji će se održati 18. 

studenoga 22001166..  ggooddiinnee  ((  ppeettaakk))  uu  KKaabbiinneettuu  žžuuppaannaa    s početkom u   1111,,0000  ssaattii..  
 

Za Kolegij  predlažem sljedeći 
 

DD  nn  ee  vv  nn  ii        rr  ee  dd  
 
 

PPrreeddllaaggaannjjee    aakkaattaa  SSkkuuppššttiinnii    
             

1. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu s 

projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2017. godine 

3. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu s 

projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

4. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije s Planom provedbe 

naloga i preporuka 

5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Ličko-senjske županije  

6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Analize stanja za 2016. 

godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite za Ličko-senjsku županiju za 

2017. godinu 

7. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba  za obavljanje djelatnosti 

Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Gospić za 2017. godinu  

8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Ličko-senjske županije 

9. Utvrđivanje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na Crikveničko-

vinodolskom području 

10. Utvrđivanje prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-

senjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine 



11. Utvrđivanje prijedloga Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije od 

2017.-2019. godine 

12. Utvrđivanje  prijedloga Plana davanja koncesije Ličko-senjske županije za 

2017. godine  

13. Utvrđivanje prijedloga  Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju 

međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom 

pomorskom prometu na relaciji Rab – Lun 

14. Utvrđivanje prijedloga Odluke o odbijanju zahtjeva Grada Senja za 

povjeravanje ovlaštenja za davanje koncesija na pomorskom dobru 

15. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju 

nekretnine po pravu prvokupa na području Nacionalnog parka“Plitvička 

jezera“ u vlasništvu Marije Radovan iz Šibenika 

16. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Otočac 

 

 

Donošenje akata 
 

1. Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine na području 

Nacionalnog parka“Plitvička jezera“ po pravu prvokupa u vlasništvu 

Stanka Vujičića iz Vrela Koreničkog 

 

 

 S poštovanjem,    

 

Ž U P A N 
 

Milan Kolić,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Ž U P A N 
KLASA: 022-04/16-01/06 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić, 17. studenoga 2016. godine 

 
  

 Na temelju članka 32. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 

11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – 

pročišćeni tekst) te članka 2. i 4. Poslovnika o radu Župana Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 14/13) sazivam XXI. KKoolleeggiijj  koji će se održati 18. 

studenoga 22001166..  ggooddiinnee  ((  ppeettaakk))  uu  KKaabbiinneettuu  žžuuppaannaa    s početkom u   1111,,0000  ssaattii..  
 

Za Kolegij  predlažem sljedeći 
 

DD  nn  ee  vv  nn  ii        rr  ee  dd  
 
 

PPrreeddllaaggaannjjee    aakkaattaa  SSkkuuppššttiinnii    
             

1. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu s 

projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2017. godine 

3. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu s projekcijom 

za 2018. i 2019. godinu 

Izvjestiteljica: Ana Stilinović 

 

4. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj 

financijskoj reviziji Ličko-senjske županije s Planom provedbe naloga i preporuka 

Izvjestitelj: ______________ 

 

5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Ličko-senjske županije  

6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Analize stanja za 2016. godinu 

i Plana razvoja sustava civilne zaštite za Ličko-senjsku županiju za 2017. godinu 

7. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba  za obavljanje djelatnosti 

Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Gospić za 2017. godinu 



Izvjestiteljica: Sanja Vladetić Pavelić 

 

8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog 

plana Ličko-senjske županije 

9. Utvrđivanje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na Crikveničko-vinodolskom 

području 

10. Utvrđivanje prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske 

županije za razdoblje 2017.-2019. godine 

Izvjestiteljica: Katica Prpić 

 

11. Utvrđivanje prijedloga Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije od 

2017.-2019. godine 

12. Utvrđivanje  prijedloga Plana davanja koncesije Ličko-senjske županije za 

2017. godine  

13. Utvrđivanje prijedloga  Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju 

međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom 

prometu na relaciji Rab – Lun 

14. Utvrđivanje prijedloga Odluke o odbijanju zahtjeva Grada Senja za 

povjeravanje ovlaštenja za davanje koncesija na pomorskom dobru 

Izvjestiteljica: Ana Rukavina Stilinović 

 

15. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju 

nekretnine po pravu prvokupa na području Nacionalnog parka“Plitvička jezera“ 

u vlasništvu Marije Radovan iz Šibenika 

Izvjestiteljica: Katica Prpić 

 

16. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Otočac 

Izvjestiteljica: Dubravka Rukavina 

 

 

Donošenje akata 
 

1. Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine na području 

Nacionalnog parka“Plitvička jezera“ po pravu prvokupa u vlasništvu 

Stanka Vujičića iz Vrela Koreničkog 

Izvjestiteljica: Katica Prpić 

 

 

 

 



 S poštovanjem,    

 

Ž U P A N 
 

Milan Kolić 

 


