
 
 
 
 
 ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE 
 KLASA: 021-04/15-01/25 
 URBROJ: 2125/1-01-15-01 
 Gospić, 3. srpnja 2015. godine 
 

 
Na temelju članka 30. i 31. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13 i 6/13), sazivam 13. sjednicu Odbora za 

Proračun i financije koja će se održati 10. srpnja 2015. godine (petak) u Gospiću, dr. 

Franje Tuđmana 4 (Kabinet župana – sala za sastanke)  s početkom u 8,00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

D n e v n i    r e d 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za Proračun i financije 

2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu  

3. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 

2014. godinu i davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu s prijedlogom 

Zaključka 

4. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 

2015. godinu 

5. Razmatranje prijedloga  Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-

senjske županije za 2015. godinu 

6. Razmatranje prijedloga Odluke o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema  

dužnicima po kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na području 

Ličko-senjske županije 

7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima 

Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine 

8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke 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 

9. Razno 

 NAPOMENA: 

 Materijali su dostavljeni uz poziv za  XV. sjednicu  Županijske skupštine. 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 

053/588 – 208, e-mail: gordana@licko-senjska.hr ili na fax.: 053/572 – 436. K. Milinković, 

tajnici Odbora za proračun i financije. 

S poštovanjem, 

 

P R E D S J E D N I C A 

Vera Francetić, dipl. oec.,v.r. 



 


