
   
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/14-01/04 
URBROJ: 2125/1-02-14-01 
Gospić, 27. kolovoza  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 29. kolovoza  
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. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, 
zapošljavanja i provoñenja Mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-
senjskoj županiji u 2013. godini  

2. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste 
d.o.o. Gospić o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu  

3. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih 
subjekata  Ličko-senjske županije u 2013. godini  

4. Rasprava po Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Ličko-senjske 
županije za razdoblje 1.1.-30.6.2014. godine radi podnošenja Županijskoj 
skupštini 

5. Utvrñivanje prijedloga Odluke po Polugodišnjem izvješću o izvršenju 
financijskog plana rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 
razdoblje 1.1.-30.6.2014. godine 

6. Utvrñivanje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Hrmotine 
7. Utvrñivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije  

8. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku 
o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Gospić 

9. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Zore 
Tomanović, Vukovar 

10. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Drage 
Višnjić, Plitvička Jezera 



11. Utvrñivanje prijedloga Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Marije 
Končar, Plitvička Jezera 

12. Utvrñivanje prijedloga Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na 
području Velebitskog kanala – uvala Marasovka (Općina Karlobag) 

 
 
 

  S poštovanjem,           
 
 
           Ž U P A N 

 
    Milan Kolić 

 
 
 


