
 
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/14-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-14-01 
Gospić, 6. veljače 2014. 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 KKoolleeggiijj koji će se održati 6. veljače 22001144..  ggooddiinnee  ((ččeettvvrrttaakk))  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.  Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-senjske 

županije 2014. - 2016. godine 
2. Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-senjske 

županije  za 2014.  godinu 
3. Izvješću o radu Župana od stupanja na dužnost 24. svibnja do 31. prosinca 2013. 

godine s prijedlogom Zaključka 
4. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano 

financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2014. 
godini 

5. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 
materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva 
korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini 

6. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. 
godini 

7. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova u 2014. godini 

8. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2014. 
godini 

9. Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće pomoći iz Državnog 
proračuna RH za 2014. godinu gradovima i općinama Ličko-senjske županije koji 
nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu 



10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom 
dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za luku posebne namjene Žrnovnica, ko. 
Sveti Juraj, uvala Malin 

11. Odluka o poništenju postupka davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja – dio k.č. br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža) 

 
  Donošenje akata  

 
1.   Izvješće o radu Kabineta župana Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
2. Izvješće o radu Tajništva Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
3. Izvješće o radu Službe za financije Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
4. Izvješće o radu Upravnog odjel za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije za 

2013. godinu 
5. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije za 2013. 

godinu 
6. Izvješće o radu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo za 2013. godinu 
7. Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnine suvlasnika Marka 

Prančevića iz  Splita 
8. Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnine vlasnika Damira Mlakara iz 

Maribora 
 
 
  S poštovanjem,    
 

Ž U P A N 
 

 Milan Kolić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


