
 
 
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/14-01/03 
URBROJ: 2125/1-02-14-01 
Gospić, 23. lipnja 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 24. lipnja 22001144..  
ggooddiinnee  ((uuttoorraakk))  uu  KKaabbiinneettuu  žžuuppaannaa    s početkom u  10,,0000  ssaattii..  

 
Za Kolegij  predlažem sljedeći 

 
DD  nn  ee  vv  nn  ii        rr  ee  dd            

 
 

1. Utvrñivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-
senjske županije za 2013. godinu  

2. Utvrñivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o 
izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 
županije za 2013. godinu 

3. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj 
reviziji Ličko-senjske županije za 2013. godinu i utvrñivanje prijedloga 
Zaključka 

4. Utvrñivanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu obavljanja vlastite 
djelatnosti i korištenja namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika 
Ličko-senjske županije 

5. Utvrñivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije 

6. Utvrñivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju 
Zavoda za prostorno ureñenje Ličko-senjske županije 

7. Utvrñivanje prijedloga Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-
senjske županije 

8. Utvrñivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju 
djelatnosti Opće bolnice Gospić 

9. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 
Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 

10. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma 
zdravlja Novalja 

11. Utvrñivanje prijedloga Odluke o provedbi sanacije pročelja nove zgrade 
Doma zdravlja Senj 



12.  Utvrñivanje prijedloga Odluke o provedbi Projekta ureñenja dijela prostora 
II. kata Internog odjela Opće bolnice Gospić  

13. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 
na području Ličko-senjske županije za 2013. godinu i utvrñivanje prijedloga 
Zaključka 

14. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni 
Statuta Lučke uprave Senj 

15. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni 
Statuta Lučke uprave Novalja 

16. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o ispravci pogreške u Odluci o objavi 
obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna 
plaža) i tekstu Obavijesti namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje 
(prirodna plaža) 

17. Utvrñivanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju 
koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 
1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža)  

18. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”vlasnice Milene 
Marković, Ruma, Republika Srbija  

19. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnika Milana 
Grbića, Kula, Republika Srbija 

 
 

  S poštovanjem,    
   Ž U P A N 
 
    Milan Kolić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


