
  
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 021-04/13-01/47 
URBROJ: 2125/1-01-13-01 
Gospić, 19. studenoga 2013. godine 
 
 

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 

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

pročišćeni tekst), članka 22. i 101. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) 

sazivam IV. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije koja će se održati 

28. studenoga 2013. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica)  s 

početkom u  17,00 sati. 
 
 

D n e v n i    r e d 
 

  Aktualni sat 

1. Usvajanje Zapisnika s III. sjednice Županijske skupštine 

2. Donošenje Zaključka po razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske 

županije za razdoblje 2009. – 2013. godine   

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na 

pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2013. 

godini    

4. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od 2014. – 

2016. godine   

5. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2014. godinu  

6. Donošenje Odluke o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko 

korištenje pomorskog dobra - dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna 

plaža) s procjenom vrijednosti koncesije  

7. Donošenje Odluke 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) 

8. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

9. Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2013. godinu 

10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, 

tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i 

udrugama građana Ličko-senjske županije za 2013. godinu  

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije  

12. Donošenje Mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije 



13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti 

Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda 

za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 

15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama  

Statuta Lučke uprave Senj  
16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju Jadranskoj euroregiji 
17. Donošenje Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske 

županije 

18. Donošenje Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne 

strategije Ličko-senjske županije 2011. – 2013. godine 

19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2012. godinu 

20. Donošenje Odluke o izboru Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije 

21. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata na području Ličko-senjske županije 

22. Donošenje Rješenja o prijedlogu članova u Nadzorni odbor Hrvatskog radija – 

Radio Gospića d.o.o. 

23. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Stručnog 

povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i 

distribuciju plina na području Ličko-senjske županije 

 

 

Napomena:   

Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje pod točkama 20. do 23. dostavit će se na 

sjednici Skupštine. 
 
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na  tel.: 588-

207 ili na fax.: 572-436, tajnici Ličko-senjske županije, gđi. A. Blažević ili na e-mail: 

tajnistvo@licko-senjska.hr 

 

S poštovanjem, 

 

 

       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

                  mr. Darko Milinović, dr. med., v.r. 
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