
 
 
 
Ž U P A N 
KLASA: 022-04/16-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić, 19. rujna 2016. 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 XX. KKoolleeggiijj  koji će se održati 22. rujna 22001166..  ggooddiinnee  

((ččeettvvrrttaakk))  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 za prvo polugodište 2016. godine s prijedlogom 

Zaključka 

2. Utvrđivanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-

senjske županije za razdoblje 1.1.- 30.6. 2016. godine (Župan uputio Skupštini 

8. rujna 2016. g.) 

3. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-
senjske županije za razdoblje od 1.1. - 30.6. 2016. godine (Župan uputio 

Skupštini 8. rujna 2016. g.) 

4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na kratkoročno 

zaduživanje Ličko - senjske županije s Privrednom bankom Zagreb d.d.  

5. Utvrđivanje prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije 

za 2016. godinu 

6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Ličko-senjske  županije za 2016. godinu 

7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske 

županije u 2016. godini 

8. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, 

načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije 

zdravstvenih ustanova u 2016. godini 

9. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu 

medicinu Ličko-senjske županije 

10. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 

Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA za poticanje, provedbu i 

koordinaciju aktivnosti regionalnog razvoja u Ličko-senjskoj županiji 

11. Utvrđivanje prijedloga Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Ličko-

senjske županije Općini Brinje 



12. Utvrđivanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju 

koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – uređene 

javne plaže «Rača» u Svetom Jurju 

13. Informacija o stanju poljoprivrede na području Ličko-senjske županije s 

prijedlogom Zaključka 

14. Utvrđivanje prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-

senjske županije od 2016.-2020. godine 

 

Donošenje akata 
 

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Župana 

Ličko-senjske županije 

2. Donošenje Pravilnika o radu 

3. Donošenje Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za 

2016. godinu 

4. Prihvaćanje Aneksa ugovora o izradi Akcijskog plana energetske učinkovitosti 

Ličko-senjske županije za razdoblje 2017. – 2019. godine   
5. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnine na 

području Nacionalnog parka «Plitvička jezera»- suvlasnica Slađane Kovačević  
i Milice Maslan  

6. Donošenje Rješenja o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole «Anž Frankopan» Kosinj 

7. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Osnovne škole Perušić 
 
 

Napomena: 
 

 Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite pročelnici 

Tajništva županije A. Blažević (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: tajnistvo@licko-

senjska.hr). 
 
 

S poštovanjem,    

 
Ž U P A N 

 
 Milan Kolić 
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