
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/15-01/06 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 10. studenoga 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 XVI. KKoolleeggiijj,, koji će se održati 13. 
studenoga  22001155..  ggooddiinnee  ((ppeettaakk))  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. Utvrñivanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 

obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, 
socijalnoj skrbi i udrugama grañana Ličko-senjske županije za 2015. 
godinu 

2. Utvrñivanje prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske 
županije za  2015. godinu 

3. Utvrñivanje prijedloga Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

4. Utvrñivanje prijedloga Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, 
tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i 
udrugama grañana Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

5. Utvrñivanje prijedloga Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu s 
projekcijom za 2017. i 2018. godinu 

6. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2016. godinu s 
projekcijom za 2017. i 2018. godinu i Financijski plan projekata-investicija 
2016.-2018. godine 

7. Utvrñivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 
županije za 2016. godinu 

8. Utvrñivanje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja 
i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova 
Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine 

9. Utvrñivanje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima za utvrñivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnih škola Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. 
godine 

10. Utvrñivanje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima za utvrñivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 



potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u prvom 
tromjesečju 2016. godine 

11. Utvrñivanje prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima, 
kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda 
Centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na 
drva u prvom tromjesečju 2016. godine 

12. Utvrñivanje prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima, 
kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i 
nemoćne osobe Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine 

13. Utvrñivanje prijedloga Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 
2016. godinu 

14. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Izmjena i dopuna  Statuta OŠ dr. Franje  Tuñmana u Korenici 

15. Utvrñivanje prijedloga Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Ličko-
senjske županije 

16.  Utvrñivanje prijedlog Socijalnog plana Ličko-senjske županije za razdoblje 
od 2015.-2020. godine 

17. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Analize stanja  za 2015. 
godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite za Ličko-senjske županije 
za 2016.  godinu  

18. Utvrñivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite na području Ličko-senjske županije za 
razdoblje 2016.  2019. godine   

 
 
 
Donošenje akata 

1. Zaključak po Izvješću o kakvoći mora na morskim plažama u Ličko-
senjskoj županiji za razdoblje od 15. svibnja do 30. rujna 2015. godine 

2.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju sklapanja 
Ugovora  o najmu stana u Ulici 118. brigade Hrvatske vojske br. 1. u 
Gospiću 

3. Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije 
4. Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima 

Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 

 

 
 
 S poštovanjem,    

 
Ž U P A N 

 
Milan Kolić, v.r. 

 
 
 

 


