
 
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/15-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 9. rujna 2015. 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 XV. KKoolleeggiijj,, koji će se održati 15. rujna   
22001155..  ggooddiinnee  ((uuttoorraakk))  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. Utvrñivanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske 

županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2015. godine 
2. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po Polugodišnjem izvještaju o izvršenju 

financijskog plana rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 
razdoblje 1.1. – 30.6.2015. godine 

3. Izvješće o radu Župana Ličko-senjske županije za prvo polugodište 2015. 
godine  

4.  Utvrñivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 
VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije 

5. Utvrñivanje prijedloga Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom 
dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred 
uvala Marasovka i Pećci (Općina Karlobag) 

6. Utvrñivanje prijedloga Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom 
dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred 
uvala Vela i Mala Črnika (Općina Karlobag) 

7. Utvrñivanje prijedloga Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom 
dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred 
uvala Trsina i Tvrduša (Grad Senj) 

8. Utvrñivanje prijedloga Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom 
dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred 
uvala Bilančevica i Bočarije Vele (Grad Senj) 

9. Izvješće o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru 
danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2015. godini i 
utvrñivanje prijedloga Zaključka 

10. Izvješće o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e za 2014. 
godinu i utvrñivanje prijedloga Zaključka 



11. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” u vlasništvu 
Ljubice Kramarić iz Plitvičkih Jezera 

12. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” u vlasništvu 
Miroslava Divjaka iz Zagreba 

13. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” u suvlasništvu 
Dragomira Radovića, Mane Svilara i Zorke Radović iz Vrhovina 

14. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” u suvlasništvu 
Dušana i Ljubice Čortan iz Korenice 

 
 
 
 
Donošenje akata  

 
1. Zaključak po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području 

Nacionalnog parka „Plitvička jezera” u suvlasništvu Dubravke Mijakovac iz 
Poreča i Darka Rapaića iz Bizovca 

2. Zaključak po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području 
Nacionalnog parka „Plitvička jezera” u vlasništvu Ilije Ćuića iz Zagreba 

 
 
 S poštovanjem,    

 
Ž U P A N 

 
Milan Kolić, v.r. 

 
 
 
 
 
 

 


