
 
 
 

Ž U P A N 
KLASA: 022-04/16-01/03 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić, 4. srpnja 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 XIX. KKoolleeggiijj  koji će se održati 6. srpnja   

22001166..  ggooddiinnee  ((SSRRIIJJEEDDAA))  uu  KKaabbiinneettuu  žžuuppaannaa    s početkom u   1122,,0000  ssaattii..  
 

Za Kolegij  predlažem sljedeći 
 

DD  nn  ee  vv  nn  ii        rr  ee  dd  
 

PPrreeddllaaggaannjjee    aakkaattaa  SSkkuuppššttiinnii    
             
1. Izvješće o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2015. 

godini – primanje na znanje 

2. Izvješće o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije i ostvarenim 
rezultatima u turizmu za 2015. godinu Ličko-senjske županije u 2015. godini – 
primanje na znanje 

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2015. 
godinu – primanje na znanje 

4. Informacija o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području 
Ličko-senjske županije – primanje na znanje 

5. Izvješće o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne 
politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini – primanje na 
znanje 

6. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu Zajednice sportova Ličko-
senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu 

7. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste 
d.o.o. Gospić za 2015. godinu 

8. Davanje mišljenja na prijedlog Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Ličko-
senjskoj županiji za 2016. i 2017. godinu 

9. Davanje mišljenja na prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u 
Ličko-senjskoj županiji 

10. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske 
županije za 2015. godinu - informacija 

11. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o 
izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
za razdoblje od 1.1. – 31.12. 2015. godine – informacija 

12. Utvrđivanje prijedloga Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, 
tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama 
građana Ličko-senjske županije za 2016. godinu 



13. Utvrđivanje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 
2016. godinu 

14. Utvrđivanje prijedloga Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

15. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-
senjske županije LIRA–e za 2015. godinu  

16. Davanje mišljenja na prijedlog Zaključka o usvajanju Analize davanja koncesije 
za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - uređene javne plaže «Rača»u 
Svetom Jurju (Grad Senj) s procijenjenom vrijednosti koncesije  

17. Davanje mišljenja na prijedlog Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne 
plaže «Rača»u Svetom Jurju 

18. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 
vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi radiološkog ultrazvučnog uređaja 

19. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Izmjena i dopuna Statuta SŠ Plitvička Jezera 

20. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Izmjena i dopuna Statuta SŠ P. Rittera Vitezovića u Senju  

21. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu Doma za starije i nemoćne 
osobe Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

22. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama 
i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 

23. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama 
i dopunama Statuta Doma zdravlja Senj 

24. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama 
i dopunama Statuta Doma zdravlja Novalja 

25. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Izmjena i dopuna Statuta OŠ S. S. Kranjčevića Senj  

26. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa u 
predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” - 
Slavko Štetić  iz Zagreba 

 

  Donošenje akata 
 

1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa u predmetu 
ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” – Milko 
Valent  iz Đurđevca 

 
 

Napomena: 

 Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite pročelnici 

Tajništva županije A. Blažević (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: tajnistvo@licko-

senjska.hr). 

 

S poštovanjem,    

Ž U P A N 

Milan Kolić 


