
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/15-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 23. veljače 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 KKoolleeggiijj,, koji će se održati 24. veljače 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. Izvješće o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 2014. 

godine s prijedlogom Zaključka 
2. Odluka o izmjeni Odluke o odreñivanju osnovice i koeficijenta za izračun 

plaće i naknade te ostvarivanje drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-
senjske županije 

3. Odluka o rasporeñivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 
2015. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini  
Ličko-senjske županije  

4. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. 
godini 

5. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova u 2015. godini 

6. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 
županije u 2015. godini 

7. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i 
troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini 

8. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 
2015. godini 

9. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 
županije 



10. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog 
korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka 
(Općina Karlobag) 

11. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu 
sanacije potpornog zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – Stara 
Novalja 

12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma 
zdravlja Otočac 

13. Odluka kojom se odreñuju morske plaže na kojima se provodi praćenje 
kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

14. Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Ilije 
Ćuića iz Zagreba 

15. Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 
nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Milana 
Podnara iz Plitvičkih Jezera 

16. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje 
Ličko-senjske županije 

 
   
Donošenje akata  

 
1.   Izvješće o radu Kabineta župana Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
2. Izvješće o radu Tajništva Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
3. Izvješće o radu Službe za financije Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
4. Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu 
5. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije za 

2014. godinu 
6. Izvješće o radu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
7. Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog 

centra Ličko-senjske županije 
 
  S poštovanjem,    

 
Ž U P A N 

 
 Milan Kolić, v.r. 

 
 
 
 
 
 


