
 
 
 
 

         ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 
         KLASA: 021-04/14-01/19 
         URBROJ: 2125/1-01-14-01 
         Gospić, 18. travnja 2014. 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 i 
14/13), sazivam 5. ssjjeeddnniiccuu  OOddbboorraa  zzaa  zzddrraavvssttvvoo  ii  ssoocciijjaallnnuu  sskkrrbb koja će se 
održati 28. travnja 22001144..  ggooddiinnee  ((ppoonneeddjjeelljjaakk))  uu  GGoossppiiććuu,,  ddrr..  FFrraannjjee  TTuuññmmaannaa  44  

((UUpprraavvnnii  ooddjjeell  zzaa  ddrruuššttvveennee  ddjjeellaattnnoossttii  ––  ssoobbaa  bbrr..  2211  )) s početkom u 9,00 ssaattii.. 

  
Za sjednicu predlažem sljedeći  

D n e v n i    r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
2. Razmatranje prijedloga Odluke kojom se odreñuju morske plaže na kojima se 

provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske 
županije 

3. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2013. 
godinu 

4. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2013. 
godinu 

5. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

6. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Opće bolnice Gospić za 2013. godinu  

7. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Doma zdravlja Senj za 2013. godinu  

8. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2013. godinu  

9. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2013. godinu  

10. Razmatranje prijedloga Zaključka po Izvješću o radu i financijskom 
poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2013. godinu  

11. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Senj 

12. Razno 



  

  

NNAAPPOOMMEENNAA::  

       Materijali su dostavljeni uz poziv za VIII. sjednicu Županijske skupštine. 
Molimo Vas da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na 

telefon: 588-208 ili na fax: 572-436 G. Pañen, tajnici Odbora za zdravstvo i 
socijalnu skrb. 

 
S poštovanjem, 
 

                                                                                                                                                                        PP  RR  EE  DD  SS  JJ  EE  DD  NN  II  KK   
                                                                                        
                             Ivan Bižanović, v. r. 
 


