
 

 

RREE PP UU BBLL IIKK AA   HH RRVV AA TTSS KK AA   
  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

    ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE 
    KLASA: 021-04/21-01/04 
    URBROJ: 2125/1-01-21-1 
    Gospić, 17. veljače 2021. godine 
 
 
 Na temelju članka 30. i 31. Poslovnika županijske skupštine Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 

11/20 – pročišćeni tekst), sazivam 11. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 

koja će se održati 24. veljače 2021. godine (SRIJEDA) u Gospiću, dr. Franje Tuđmana 4 

(Sala za sastanke) s početkom u 9,00 sati.  
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći  
 

D n e v n i  r e d  
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Ličko-senjske županije za 2021. godinu 

3. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-

senjske županije 

4. Utvrđivanje Konačnog prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Županijske skupštine Ličko-senjske županije 

5. Razmatranje prijedloga Odluke o IX. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Ličko-

senjske županije 

6. Razmatranje prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-

senjske županije u 2021. godini 

7. Razmatranje prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb 

i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini 

8. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i 

rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-

senjske županije u 2021 godini 

9. Razmatranje prijedloga 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 2021. godinu 

10. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 

prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 

školstva Ličko-senjske županije u 2021. godinu 

11. Razmatranje prijedloga Odluke o I. Izmjenama i dopunama Srednjoročnog 

(trogodišnjeg) plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. 

do 2022. godine 

12. Razmatranje prijedloga Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2021. 

godinu 

13. Razmatranje prijedloga Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja dijela k.č. br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje 



14. Razmatranje prijedloga Odluke o objavi obavijesti o namjeri davnja koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela k.č. br. 1520 k.o. Lukovo 

Šugarje 

15. Razmatranje prijedloga Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru 

«Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže 

16. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja i  davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog 

korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji 

17. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za 

posebnu upotrebu izvorišta Bačvice k.o. Prizna 

18. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije  

19. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini 

Ličko-senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

20. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju ustanove Razvojni centar Ličko-senjske 

županije  

21. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju Doma za 

starije i nemoćne osobe Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za 

starije i nemoćne osobe Udbina u Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije 

22. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije 

23. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. 

Izmjena i dopuna Statuta OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenica 

24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. 

Izmjena Statuta OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj 

25. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. 

Izmjena Statuta OŠ Donji Lapac 

26. Razno 
 
 

 NNAAPPOOMMEENNAA::  

 Dnevni red je dostavljen uz poziv s materijalima za XV. sjednicu Županijske skupštine 

i objavljen je na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr). 

  Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Gordani Pađen, 

pročelnici Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-207, fax.: 

572-436, e-mail: gordana@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr). 

 

 S poštovanjem, 

 

        P R E D S J E D N I K 
 

                  Ernest Petry, mag. iur. univ. spec. oec. 

mailto:gordana@licko-senjska.hr

