
 
 
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/14-01/02 
URBROJ: 2125/1-02-14-01 
Gospić, 16. travnja 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 16. travnja 22001144..  ggooddiinnee  ((ssrriijjeeddaa))  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. Informacija Policijske uprave Ličko-senjske o ulozi policije i lokalne zajednice u         
pripremi turističke sezone – prezentacija na sjednici Skupštine 

2. Izvješće o provedbi Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva 
na području Ličko-senjske županije 2010.-2013. godine 

3. Program poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014.-2020. 
godine 

4. Odluka o rasporeñivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. 
godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-
senjske županije 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno 
ureñenje Ličko-senjske županije 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Ličko-senjske županije 

7. Odluka kojom se odreñuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće 
mora za kupanje  

8. Zaključak po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
za 2013. godinu 

9. Zaključak po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije  - LIRA – e 
za 2013. godinu 

10. Zaključak po Izvješću o radu Zavoda za prostorno ureñenje Ličko-senjske 
županije za 2013. godinu 

11. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne 
osobe Ličko-senjske županije za 2013. godinu 



12. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno 
zdravstvo Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

13. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu 
Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

14. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 
2013. godinu  

15. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 
2013. godinu  

16. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 
2013. godinu  

17. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica 
za 2013. godinu  

18. Zaključak po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 
2013. godinu  

19. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma zdravlja Senj 

20. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske 
županije 

21. Odluka o I. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2014. 
godinu 

22. Odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – 
uvala Marasovka (Općina Karlobag) 

23. Informacija o dostavi prijedloga za javna priznanja 2013. godine  
 
           

 Donošenje akata  
 

1. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu utroška 
sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2013. godini 

2. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu na području Ličko-
senjske županije 

3. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ispunjavanje 
minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga 

4. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Centara za socijalnu skrb 

 
 

  S poštovanjem,    
   Ž U P A N 
 
    Milan Kolić 

 
 



 


