
 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/14-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-14-01 
Gospić, 22. listopada 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. listopada 22001144..  ggooddiinnee  ((ppeettaakk))  uu  KKaabbiinneettuu  žžuuppaannaa    s 

početkom u  12, 00  ssaattii..  
 

Za Kolegij  predlažem sljedeći 
 

DD  nn  ee  vv  nn  ii        rr  ee  dd            
 

1. Zaključak po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2014. godine 

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka III. ugovora o 

dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb 

3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije 

kod Privredne banke Zagreb 

4. Utvrđivanje prijedloga  I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. 

godinu 

5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu 

6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 

županije 

7. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na 

pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2014. godini  

8. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po Izvješću o provedbi Programa mjera za unaprjeđenje 

poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske županije od 2012.-2015. godine, za 

2013. godinu 

9. Utvrđivanje prijedloga 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 2014. godinu 

10. Utvrđivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za 

zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području 

Ličko-senjske županije 

11. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 

bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih 

škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2014. godini 

12. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 

bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 

školstva Ličko-senjske županije u 2014. godini 

13. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova 

Ličko-senjske županije u 2014. godini 



14. Utvrđivanje prijedloga Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske 

razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine  

15. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa nekretnina – kulturnog dobra na 

području k.o. Karlobag, vlasništvo Marice Trogrlić, Ante Došena i Josipa Došena  

16. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog 

parka „Plitvička jezera“ u vlasništvu Milana Grbića iz Plitvica selo 

17. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog 

parka „Plitvička jezera“ u vlasništvu Drage Šikman iz Zagreba 

18. Utvrđivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog 

parka „Plitvička jezera“ u vlasništvu Zvonka Prce iz Korenice 

19. Utvrđivanje prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije  Novalja 

 

 

Donošenje 
 

1. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije 

(usklađivanje s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske 

županije) 

2. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka 

„Plitvička jezera“ u vlasništvu Marinka Nikolića iz Korenice 

3. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika Programa javnih 

potreba Ličko-senjske županije 

 
 

 S poštovanjem,  
 
 
 
 

Ž U P A N 

Milan Kolić, v.r. 


