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  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO  
I VODNO GOSPODARSTVO  
KLASA: 021-04/21-01/07 
URBROJ: 2125/1-01-21-1 
Gospić, 17. veljače 2021. godine   
 

  
 Na temelju članka 30. i 31. Poslovnika županijske skupštine Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 
11/20 – pročišćeni tekst), sazivam 3. sjednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodno gospodarstvo, koja će se održati 24. veljače 2021. godine (SRIJEDA) u Gospiću, 
dr. Franje Tuđmana 4 (Sala za sastanke) s početkom u 11,00 sati.  

 

Za sjednicu predlažem sljedeći   
 

D n e v n i    r e d 
 

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o I. Izmjenama i dopunama Srednjoročnog 
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. 
do 2022. godine 

3. Razmatranje prijedloga Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2021. 
godinu 

4. Razmatranje prijedloga Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja dijela k.č. br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje 

5. Razmatranje prijedloga Odluke o objavi obavijesti o namjeri davnja koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela k.č. br. 1520 k.o. Lukovo 
Šugarje 

6. Razmatranje prijedloga Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru 
«Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže 

7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja i  davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog 
korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji 

8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za 
posebnu upotrebu izvorišta Bačvice k.o. Prizna 

9. Razno 
 

  NNAAPPOOMMEENNAA::  

 Dnevni red je dostavljen uz poziv s materijalima za XV. sjednicu Županijske skupštine 

i objavljen je na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr). 

  Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Gordani Pađen, 

pročelnici Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-207, fax.: 

572-436, e-mail: gordana@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr). 

 

 S poštovanjem, 

P R E D S J E D N I K 
 

                Zlatko Fumić 
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