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REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
Ž U P A N  
KLASA: 023-01/15-01/16 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 15. rujna  2015. godine 
 
 
 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 

13/09 – isp., 21/09, 9/10, 22/10 – p.t., 4/12, 4/13 i 6/13 – p.t.)  podnosim 
 
 
 

II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   

oo  rraadduu    ŽŽuuppaannaa  zzaa  pprrvvoo  ppoolluuggooddiiššttee  22001155..  ggooddiinnee  
  
 

UUVVOODD  
 

 Djelokrug i nadležnost Župana utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, drugim zakonima i  Statutom Županije. 

 Župan je obvezan dva puta godišnje podnijeti Županijskoj skupštini polugodišnje izvješće o 

radu. 

 Ovo izvješće izrađeno je po istoj metodologiji kao i dosadašnja izvješća o radu Župana. 

 Programom rada Županijske skupštine za 2015. godinu, a u skladu sa Zakonom i Statutom, 

planirano je podnošenje izvješća o radu Župana za prvo polugodište 2015. godine.  

Kroz cjeline: predlaganje akata Županijskoj skupštini, donošenje akata i rad Župana kroz 

djelovanje upravnih tijela prikazani su poslovi Župana propisani člankom 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj samoupravi, a odnose se na pripremu prijedloga općih akata, izvršavanje 

ili osiguravanje izvršavanja općih akata predstavničkog tijela, usmjeravanje djelovanja upravnih 

tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzor njihovog rada, upravljanje 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, u 

skladu sa zakonom i statutom, odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina 

Županije i raspolaganje ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, statutom i posebnim 

propisima, te imenovanje i razrješavanje predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno. 
 
 

11..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  II  DDOONNOOŠŠEENNJJEE  AAKKAATTAA  
 

Predlaganje akata 
  

U prvom polugodištu 2015. godine, održane su 2 sjednice Županijske skupštine. 

Župan je u tom razdoblju predložio Županijskoj skupštini, nadležnom Odboru ili se očitovao 

o predloženim općim i drugim aktima drugog predlagatelja: Odluku o poništenju postupka 

davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala 

– uvala Marasovka (Općina Karlobag); Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu 

pomorskog dobra za sanaciju potpornog zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – Stara 

Novalja; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Novalja; 

Odluku o instrumentima osiguranja plaćanja godišnje ugovorene lovozakupnine za zajednička 

otvorena lovišta Ličko-senjske županije; Odluku o stjecanju poslovnih udjela u Hrvatskom radiju – 

Radio Gospiću d.o.o.; Odluku o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje 

pomorskog dobra – uređene javne plaže „Banja“ u Senju s procjenom vrijednosti koncesije; Odluku 

o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 



korištenja uređene javne plaže „Banja“ u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj; Odluku o usvajanju 

Regionalnog programa uređenja i upravljanja plažama u Ličko-senjskoj županiji; Odluku o 

kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini; Odluku o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini; Odluku o minimalnim financijskim standardima, 

kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-

senjske županije u 2015. godini; Odluku 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; Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-

senjske županije u 2015. godini; Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o proširenju 

djelatnosti Doma zdravlja Otočac; Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije; Odluku kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće 

mora za kupanje i izrada kartografskih prikaza morskih plaža s profilima plaža; Odluku o Procjeni 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko-senjske županije; Odluku 

o  donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Ličko-senjske županije; Odluku o 

izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za izračun plaće i naknade te ostvarivanje 

drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-senjske županije; Odluku o raspoređivanju sredstava iz 

Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Županijskoj skupštini  Ličko-senjske županije; Odluku o dodjeli javnog priznanja Lokalnoj akcijskoj 

grupi (LAG) – Lika; Odluku o dodjeli javnog priznanja obitelji Kardum, Plitvica Selo 66/1, Plitvička 

jezera; Odluku o dodjeli javnog priznanja Branku Samaržiji osnivaču i direktoru T.D. Kula promet 

d. o. o. Krasno; Odluku o dodjeli javnog priznanja Udruzi ratnih veterana 9. gardijske brigade 

„Vukovi“; Odluku o dodjeli javnog priznanja Rukometnom klubu Gospić; Odluku o dodjeli godišnje 

nagrade Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“ Gospić; Odluku o dodjeli godišnje 

nagrade Stožeru Ličko-senjske županije za obranu digniteta Domovinskog rata; Odluku o dodjeli 

zahvale Društvu Crvenog križa Ličko-senjske županije, Gospić; Zaključak po Izvješću o stanju 

nezaposlenosti i zapošljavanja na području Ličko-senjske županije za 2014. godinu; Zaključak po 

Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2014. godinu; 

Zaključak po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-

senjske županije za 2014. godine; Zaključke o davanju prethodne suglasnosti na Statute: Gimnazije 

Gospić, Strukovne škole Gospić, Srednje škole Plitvička jezera, Srednje škole Otočac, Srednje škole 

Pavla Rittera Vitezovića u Senju, OŠ Donji Lapac, OŠ Perušić, OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj, 

OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenica, OŠ Kralja Tomislava, Udbina, OŠ Lovinac, OŠ Luke Perkovića 

Brinje, OŠ Plitvička jezera, OŠ A. G. Matoša Novalja, OŠ Karlobag, OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj i OŠ 

Zrinskih i Frankopana, Otočac; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda 

za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za nabavku vozila; Zaključak o davanju suglasnosti na 

Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi postrojenja za proizvodnju medicinski 

komprimiranog zraka; Zaključke po Izvješćima o radu za 2014. godinu: Doma za starije i nemoćne 

osobe Ličko-senjske županije, Opće bolnice Gospić, Doma zdravlja Senj, Doma zdravlja Korenica, 

Doma zdravlja Otočac, Doma zdravlja Novalja, Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i 

Zavoda za hitnu medicinu; Zaključak po pravu prvokupa u predmetu ponude za prodaju 

nekretnina koje se nalaze unutar Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnika ili suvlasnika (x3); 

Zaključak po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2014. godinu; 

Izvješće o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 2014. godine s prijedlogom 

Zaključka; Zaključak po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2014. 

godinu; Rješenje o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine); 

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije. 
 



Donošenje akata 
  

Župan je u izvještajnom razdoblju donio sljedeće akte: Odluku o visini pomoći za podmirenje 

troškova ogrjeva za 2015. godinu; Odluku o pokroviteljstvu 9. Memorijalne Barkanove biciklijade; 

Odluku o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup  informacijama i 

ponovnu uporabu informacija; Odluku o darovima koji se prime za vrijeme obnašanja javnih 

dužnosti, odnosno obavljanja službeničkog posla; Odluku o osnivanju Odbora za zaštitu na radu; 

Odluku o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članova i zamjenika članova 

Županijskog operativnog centra Ličko-senjske županije; Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

radnom vremenu, odmorima i dopustima te materijalnim pravima službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Ličko-senjske županije; Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko-

socijalnog vijeća u Ličko-senjskoj županiji za 2014. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za  2015. godinu na području Ličko-senjske županije; 

Zaključak o usvajanju Izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu utroška 

sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2014. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na 

Godišnji program rada i razvoja luka s Financijskim planom Lučke uprave Novalja za 2015. godinu; 

Zaključke po Izvješćima o radu i Izvršenju financijskog plana za 2014. godinu: Lučke uprave  Senj i 

Lučke uprave Novalja; Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova Ličko-

senjske županije za decentralizirane funkcije u 2015. godini; Zaključke po Izvješćima o radu i 

financijskom poslovanju za 2014. godinu: Centra za socijalnu skrb Gospić i Centra za socijalnu skrb 

Senj; Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 

županije i objavi javne rasprave; Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna 

Prostornog plana Ličko-senjske županije i upućivanju na suglasnost; Zaključak po pravu prvokupa 

u predmetu ponude za prodaju nekretnina koje se nalaze unutar Nacionalnog parka „Plitvička 

Jezera”  vlasnika ili suvlasnika (x 14); Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o Financijskom 

planu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2015. godinu; Zaključak o davanju 

suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2015. 

godinu; Zaključak po Izvješćima o radu upravnih tijela Županije za 2014. godinu (Kabinet župana, 

Tajništva Ličko-senjske županije, Službe za financije, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 

Upravnog odjela za gospodarstvo, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo); Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga na području Ličko-senjske 

županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine; Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Ličko-senjske županije u 2015. 

godini; Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini srednjih škola Ličko-senjske županije u 2015. godini; Pravilnik o ostvarivanju 

prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kojima raspolažu upravna tijela 

Ličko – senjske županije; Pravilnik o korištenju službenih automobila Ličko-senjske županije; Plan 

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za Republiku Hrvatsku, a za područje Ličko-senjske županije za 2015. godinu; Plan prijma u službu 

u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2015. godinu (x2); Plan prijma na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2015. 

godinu (x2); Program stručnog osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

upravnim tijelima Ličko-senjske županije za razdoblje od 2015. - 2017. godine; Rješenje o 

razrješenju i imenovanju predstavnika Ličko-senjske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Ličko-

senjske županije; Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog 

natječaja na provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do 

konkurentnosti”; Rješenje o razrješenju ili imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća: 

Doma zdravlja Korenica, Doma zdravlja Senj, Doma zdravlja Otočac (x 2) i Školskog odbora 

Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac; Rješenje o imenovanju Povjerenstva koje će utvrditi 

površinu uredskog i drugog prostora koji koristi Ličko-senjska županija; Rješenje o imenovanju 

Etičkog povjerenstva Ličko-senjske županije. 



Nizom propisa kao i Statutom Županije Županu su u nadležnost stavljeni poslovi koji po 

naravi pripadaju izvršnoj vlasti. 
 

Sukladno tome Župan je u izvještajnom razdoblju donosio i druge akte kao: Plan korištenja 

godišnjih odmora službenika i namještenika Ličko-senjske županije u 2015. godini, Rješenja o 

korištenju godišnjeg odmora (7), Rješenja o  ocjenjivanju (6), Rješenja o ostvarivanju prava na 

dodatak za uspješnost na radu (3) Rješenje o imenovanju v.d. voditeljice Jedinice za unutarnju 

reviziju,  i predložio Sporazume o nagodbi o neisplaćenim jubilarnim nagradama (29). 

 

 

22..  RRAADD  ŽŽUUPPAANNAA  KKRROOZZ  DDJJEELLOOVVAANNJJEE  UUPPRRAAVVNNIIHH  TTIIJJEELLAA  
  

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Ličko-senjske županije ustrojeno je 

sedam upravnih tijela (Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Kabinet 

župana, Tajništvo, Služba za financije i Jedinica za unutarnju reviziju). 

Župan usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga, nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela, temeljem javnog natječaja imenuje i 

razrješava pročelnike upravnih tijela te odlučuje o drugim pravima, obvezama, odgovornostima i 

drugim pitanjima u vezi s radom pročelnika.  

Nadležnost Župana u odnosu na upravna tijela pobliže je uređena Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

U upravnim tijelima Županije na dan 30. lipnja 2015. godine bilo je zaposleno 63 službenika 

i 5 namještenika na neodređeno vrijeme i 5 službenika na određeno vrijeme.  
 

 1. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i 
srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, 
prometa i veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva te ostale 
poslove iz područja gospodarstva te rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne 
akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva i drugih područja iz svoje 
nadležnosti sukladno posebnim propisima. 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo sistematizirano je 12, a popunjeno 8 radnih mjesta (5 

službenika s visokom stručnom spremom, 2 s višom stručnom spremom i 1 sa srednjom 

stručnom spremom). 
 
Tijekom proteklog razdoblja iz djelokruga Odjela nastavljene su aktivnosti na pripremi i 

provedbi projekata koji će se kandidirati za financiranje iz raspoloživih fondova EU. 

U prvom polugodištu 2015. godine započela je provedba projekta „Lokalno partnerstvo za 

zapošljavanje Ličko-senjske županije - Faza II“ kao nastavak Projekta „Lokalno partnerstvo za 

zapošljavanje u Ličko-senjskoj županiji“. Projekt se provodi u okviru IV komponente 

Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“ i sufinanciran je iz 

sredstava Europske unije u okviru Programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. 

Nositelj Projekta je Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, a partneri su Ličko-senjska 

županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Očekivani rezultati provedbe su jačanje kapaciteta 

menadžmenta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije kroz poboljšanu 

suradnju i koordinaciju aktivnosti između članova LPZ-a, poboljšane vještine strateškog 

planiranja, ažuriran projektni niz projekata za Europski socijalni fond uključujući 20 

pripremljenih projektnih koncepata te povećana javna svijest o pitanjima vezanim uz razvoj 

ljudskih potencijala i aktivnostima Županije. Vrijednost projekta je 30.000,00 EUR-a. 

U sklopu provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020. Županija je podnijela zahtjev prema objavljenom natječaju za dobivanje potpore iz 

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za 



„Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju odobrila je Županiji 52.216.916,94 kuna za razminiranje 6.819.170 m2  u 

naseljima Gornji Lulići, Oraovac, Podum, Dabar, Glibodol, Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko 

i Divoselo. U daljnjem postupku izrađena je dokumentacija za nadmetanje te je objavljen javni 

poziv za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu pretraživanja i razminiranja minski 

zagađenih poljoprivrednih površina u elektroničkom oglasniku javne nabave.  

Ličko-senjska županija i LIRA kao nositelj ili kao partner pripremile su i prijavile za 

financiranje u okviru raspisanog natječaja iz Europskog socijalnog fonda - „Jačanje socijalnog 

dijaloga  - faza 2“: Projekt „Jačanje socijalnog dijaloga u Ličko-senjskoj županiji“, vrijednosti 

365.607,00 kuna, Projekt „Tranzicija socijalnog dijaloga u Hrvatskoj“, vrijednosti 659.830,00 

kuna i Projekt „E-skills – Poboljšanje e-vještina za podizanje zapošljivosti mladih“, vrijednosti 

201.174,00 kuna. 

U sklopu provedbe Programa prekogranične suradnje IPA CBC Republika Hrvatska – Bosna i 

Hercegovina – Crna Gora, Ličko-senjska županija je kao partner sudjelovala u prijavi Projekta 

„Razvoj ruralnog turizma u Jadranskoj Hrvatskoj“ kojeg je nositelj Ministarstvo vanjskih i 

europskih proslova. 

U pripremi su za prijavu sljedeći projekti: 
 

- „Integralni gospodarski razvoj LAG-a LIKA“ koji će obuhvatiti više segmenata razvoja 

gospodarstva na području Ličko-senjske županije, uključujući i podprojekt brendiranja našeg 

područja, 

- „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“ koji će 

izravno doprinijeti jačanju ulaska na tržište rada skupinama u nepovoljnom položaju na način 

usklađivanja programa određenog obrazovanja s trenutnim potrebama tržišta rada, ali i 

onoga za što su osobe zainteresirane, te u čemu vide mogućnost vlastite integracije u društvo 

na njima prihvatljiv i željen način. 
 

U cilju rješavanja problema vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Plitvička Jezera, 

Ličko-senjska županija se kao partner uključila u pripremu i provedbu Projekta izrade projektne 

dokumentacije za projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera procijenjene 

vrijednosti 12,1 mil. kn, koji je odobren za financiranje iz fondova EU (Operativni program 

zaštita okoliša 2007-2013). Provedba ovog projekta je započela, a u tijeku je izrada potrebnih 

studija.  
 

U sklopu provedbe Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Ličko-

senjskoj županiji u tijeku je provedba nekoliko projekata. 

Kreditiranje poduzetništva uz subvenciju kamata Županija provodi od 1997. godine, a za 

njihovu provedbu se izdvajaju značajna financijska sredstva iz Proračuna. Namjera Županije je 

kroz provedbu Programa sniziti kamatne stope na poduzetničke kredite prisutne na tržištu 

kapitala i time osigurati povoljnija kreditna sredstva za realizaciju poduzetničkih projekata u 

razdoblju relativno nepovoljnih uvjeta kreditiranja prisutnih na tržištu kapitala.  

U prvom polugodištu 2015. godine subvencionirana je kamatna stopa poduzetnicima kroz  

kreditne linije: Poduzetnik (2001. godine) – broj korisnika 6, Lokalni projekti razvoja – 

Poduzetnik (2004. godine) – broj korisnika 37, Mikrokreditiranje 2007. godine – broj korisnika 

9, Mikrokreditiranje 2008. godine – broj korisnika 15, Lokalni projekti razvoja malog 

gospodarstva za 2009. godinu – broj korisnika – 15, Lokalni razvoja malog gospodarstva – 

mikrokreditiranje za 2009. godinu – broj korisnika – 8. 
 

U cilju poboljšanja dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima, Županija se uključila u 

provedbu nove kreditne linije Ministarstva poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014. 

godine“ , Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti”.  

Radi stvaranja uvjeta za provedbu ove kreditne linije na području Županije sklopljen je 

ugovor o provedbi Programa s Ministarstvom poduzetništva i obrta i Privrednom bankom 



Zagreb d.d. te ugovor o provedbi Programa s Privrednom bankom Zagreb d.d., Gradovima: 

Gospićem, Novaljom i Senjom te Općinama: Lovinac, Plitvička Jezera i Perušić, koji su se uključili 

u provedbu ove kreditne linije.  

Raspisan je javni natječaj radi podnošenje zahtjeva poduzetnika za kreditiranje iz 

navedenoga Programa uz kamatnu stopu od 2,25 % do 4,25%. Imenovano je i Povjerenstvo za 

provedbu Programa te je donesen Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog 

natječaja na provedbi Programa. 
 

U sklopu provedbe Programa poticanja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014. - 

2020. godine, mjere Potpore marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništava, 

provođene su pripremne aktivnosti za organizaciju tradicijske izložbe „Jesen u Lici” 2015. godine 

(prijava na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost radi osiguranja sredstava za organizaciju 

izložbe i prikupljanje drugih sredstava za organizaciju izložbe, sklapanje ugovora o 

donacijama/sponzorstvu).  

Započeta je i provedba ugovora o poslovnoj suradnji na projektu „Poslovni uzlet 

2014./2015. godine s Poslovnim dnevnikom”. Svrha Projekta je odabrati i predstaviti te 

certificirati 500 hrvatskih malih i srednjih poduzetnika i obrtnika obveznika poreza na dobit na 

području Republike Hrvatske, koji su u proteklih 5 godina ostvarili rast poslovnih prihoda, broja 

zaposlenih i ocjene boniteta. Kroz cjelogodišnju kampanju na svim platformama „Poslovnog 

dnevnika” Županija će upoznati javnost s uspješnim pričama malih i srednjih poduzetnika, na 

županijskom, regionalnom i nacionalnom nivou te organizirati popratne manifestacije 

seminarsko edukativnog tipa, a sve u cilju promicanja i poboljšanja poslovanja malih i srednjih 

poduzetnika na svom području. 
 

U okviru suradnje s Hrvatskom zajednicom Županija, Ličko-senjska županija aktivno je 

sudjelovala u radu Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija vezano uz razne aktualne teme. 

Izrađena su očitovanja o nacrtima Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkoj članarini, prijedlogu Zakona o 

pomorskom dobru i morskim lukama i dr. Županija sudjeluje u uređivanju i izradi 

fotomonografije županija, čije dovršenje se očekuje do kraja godine. 
 

Vezano za problematiku obnove elektroenergetskih objekata i elektroenergetske mreže u 

naselju Divoselo, Župan se očitovao Pučkom pravobranitelju te je pokrenuta inicijativa za 

organiziranjem radnog sastanka s predstavnicima HEP d.o.o. Elektrolika Gospić i Gradom 

Gospićem za rješavanje ovog problema.  
 

U sklopu provedbe mjera iz Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na 

području Županije u 2012. i 2013. godini, s provedbom do 2015. godine u provedbi Mjere 4.1.  

Poticanje razvoja udruga/zadruga objavljen je javni poziv za odobrenje bespovratnih potpora za 

poticanje razvoja udruga/zadruga na području Županije za 2015. godinu. Uredu za udruge Vlade 

RH dostavljeno je izvješće o isplaćenim potporama korisnicima Programa u 2014. godini.   
 

U sklopu provedbe Programa unaprjeđenja lovstva na području Županije, sukladno članku 

11. stavku 2. Programa i članku 8. Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unaprjeđenja 

lovstva na području Ličko-senjske županije 2013.-2020. isplaćivana su odobrena sredstava 

korisnicima programa. Ministarstvu poljoprivrede dostavljeno je izvješće o utrošenim 

sredstvima od koncesija i zakupa državnih i zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske 

županije u 2014. godini. Odlukom Županijske skupštine prihvaćene su mjenice Hrvatskog 

lovačkog saveza kao instrumenti osiguranja plaćanja lovozokupnine svim lovozakupnicima 

otvorenih zajedničkih lovišta Ličko-senjske županije i na taj način su stvoreni uvjeti za 

smanjenje troškova lovozakupnika. 
 
 

Vezano uz davanje koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra odrađene su 

brojne aktivnosti. Kontinuirano se obavljaju poslovi kontrole naplate koncesijske naknade po 



potpisanim ugovorima o koncesiji te vrše potrebne radnje u svezi s navedenim, kao što su slanje 

obavijesti o dospijeću i opomena za neplaćanja po dospijeću.  

Prema Godišnjem Planu davanja koncesija Ličko-senjske županije započet je postupak 

davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu  gospodarskog korištenja – uređene javne plaže 

„Banja“ u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj te je napravljen primopredajni zapisnik za predmetnu 

plažu s koncesionarom (obrt PASAŽ iz Senja) kojemu je koncesija istekla 15. lipnja 2015. godine. 

Donesena je Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka 

(Općina Karlobag). Po izvršnosti ove Odluke Upravni odjel za gospodarstvo je ponovno objavio 

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za 

marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka (Općina Karlobag). Godišnjim 

planom upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu kojeg je donio Župan,  utvrđene su 

aktivnosti koje godišnje provodi Županija vezano uz izvanredno upravljanje pomorskim dobrom, 

a koje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka uslijed izvanrednih događaja te izradu 

prijedloga granice pomorskog dobra i njenu provedbu, što je neophodno u cilju stvaranja uvjeta 

za davanje koncesija na pomorskom dobru. 

Provođena je redovna kontrola rada Lučkih uprava Senj i Novalja. 

U tijeku je i ispitivanje mogućnosti za pokretanjem postupka uvođenja nove 

međužupanijske trajektne linije Rab – Lun i Senj – Baška u suradnji s Primorsko-goranskom 

županijom. 

Nastavljene su aktivnosti na izradi  Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim 

plažama na području Ličko-senjske županije čiju izradu sufinancira Ministarstvo turizma. 

Program je po dovršetku javne rasprave o prijedlogu istog usvojen na Županijskoj skupštini i na 

taj način je postao strateški dokument Županije na području razvoja turizma.  
 

Na temelju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-

senjske županije 2014.-2016. godine i  Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 

energije Ličko-senjske županije za 2014. Županija se uključila u provedbu Programa povećanja 

energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti. 

Župan je sklopio 23 ugovora s korisnicima Programa  o međusobnim pravima i obvezama u svezi 

sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti te su korisnici 

dobili vrijednosne kupone na odobrene iznose potpore za sufinanciranje radova koji su trebali 

biti završeni do 15. srpnja 2015. godine. Sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem za 

provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem radova s izradom završnog izvješća u sklopu 

provedbe ovog Programa. 

 

Radi obavljanja poslova revizije stanja poslovnih udjela Ličko-senjske županije u 

trgovačkom društvu Lika-ceste d.o.o. Gospić, potpisan je ugovor o suradnji s odvjetničkim 

društvom Pećarević&Relić iz Zagreba. Izvršena je analiza  stanja izvršenosti obročnih otplata 

otkupljenih udjela, te je započet postupak raskida ugovora o kupnji poslovnih udjela za 

neredovito otplaćivane poslovne udjele. 

 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja školstva i 

predškolskog odgoja, zdravstva, visokog školstva, mladeži, kulture, tehničke kulture, športa, 

informiranja, stradalnika Domovinskog rata, socijalne skrbi i odnosa s vjerskim zajednicama kao i 

udrugama iz navedenih područja te rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne 

akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi i drugih područja iz svoje 

nadležnosti sukladno  posebnim propisima. U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju 

se i poslovi praćenja provedbe populacijske politike utvrđeni Nacionalnom populacijskom 

politikom. 



U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti od sistematiziranih 12 radnih mjesta, 

popunjeno je 10  (7 službenika s visokom stručnom spremom  i 3 s višom stručnom spremom). 
 

Temeljem Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih 

funkcija, pripremljene su odluke koje je Župan predložio Županijskoj skupštini. Županijska 

skupština je 10. ožujka 2015. godine donijela Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 

bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba za osnovno 

školstvo, srednje škole i učeničke domove. Na temelju Odluka Župan je, po dobivanju prethodne 

suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 14. svibnja 2015. godine donio 

Planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Županije u 2015. godini. Zbog nedovoljnih 

sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, nadležnom ministarstvu upućen je 

zahtjev za odobrenje dodatnog iznosa sredstava u 2015. godini za financiranje decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva.  

Uslijed nemogućnosti podmirenja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u 2015. 

godini nadležnom ministarstvu upućen je zahtjev za prenamjenu sredstava za decentralizirane 

funkcije utvrđene u Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. 

godini u iznosu od 831.136,25 kn na materijalne i financijske rashode škola od ukupno 

1.237.948,00 kn namijenjenih za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini.  

Županija, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, organizira 

prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač. Temeljem provedenog javnog nadmetanja za 

uslugu prijevoza učenika osnovnih škola i sklopljenih okvirnih sporazuma na vrijeme od 2 

godine sklopljeni su pojedinačni ugovori o prijevozu učenika osnovnih škola za 2015. godinu s 

prijevoznicima: Autoprijevozom d.d. Otočac i Obrtom za prijevoz putnika „Velebit tours“ te 

aneks ugovora s Obrtom za prijevoz putnika „Velebit tours“. S obzirom na izjavljenu žalbu, nakon 

provedenog postupka javnog nadmetanja za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola, Župan je u 

siječnju 2015. godine zatražio mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao i 

Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave u svezi organiziranja prijevoza 

učenika osnovnih škola. Po zaprimanju prijava o nepravilnostima u prijevozu učenika Župan je 

od Inspekcije cestovnog prometa Zadar i Karlovac zatražio obavijest o provedenim kontrolama, 

kao i žurno postupanje u otklanjanju nepravilnosti. U travnju 2015. godine od Ministarstva 

pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave prometne inspekcije zatražena je obavijest o 

poduzetim mjerama sukladno provedenom inspekcijskom nadzoru. Župan je s Autotransportom 

Karlovac d.d. i Adriaticom Zagreb Factoring d.o.o. u lipnju 2015. godine sklopio 4 ugovora o cesiji 

vezana za prijevoz učenika dviju osnovnih škola.  

Temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015. u okviru Politike za mlade, 

nastavljeno je sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola u cilju osiguravanja 

jednakih uvjeta za sve učenike. U Državnom proračunu osigurana su sredstva u visini 75% cijene 

mjesečne učeničke karte, temeljem čega je Župan početkom 2015. godine sklopio ugovore s 

prijevoznicima Autotransom d.o.o. Cres, Autoprijevozom d. d. Otočac, Prijevozničkim obrtom 

Josip Knežević, Plitvička Jezera i Obrtom Milan Sabljak, Grabovac, za prijevoz učenika srednjih 

škola u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine. 

Na temelju prijedloga škole i uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u 

drugom polugodištu šk. god. 2014./2015., u suradnji sa Strukovnom školom Gospić, 

sufinancirana su dva asistenta u nastavi u Strukovnoj školi Gospić, koji su u ranijem razdoblju 

financirana putem projekta udruga civilnog društva. 

Nastavljena je provedba projektnih aktivnosti projekta Ličko-senjska županija-pomoćnici za 

učenike s teškoćama vrijednosti 1.087.978,04 kn, dok bespovratna sredstva iznose 1.041.303,78. 

Isti se provodi u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u okviru 



Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda. U 

veljači 2015. godine Župan je podnio zahtjev za nadoknadu sredstava za potrebe provedbe 

projekta Ličko-senjska županija-pomoćnici za učenike s teškoćama s popratnom 

dokumentacijom, a u ožujku 2015. godine sazvao je konferenciju predstavljanja aktivnosti koja 

je održana 26. ožujka 2015. godine u Otočcu. Kroz projekt je zaposleno 17 nezaposlenih osoba iz 

evidencije HZZ-a, a 19 učenika dobilo je neposrednu potporu. 

U veljači 2015. godine, temeljem natječaja „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ za dodjelu 

bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda te prijavljenog projekta „Promocija 

obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj županiji“, dostavljena je dokumentacija 

potrebna za izvršenje provjere prihvatljivosti projektnog prijedloga za prijavitelja i partnere u 

projektu. Tako je, sukladno odluci o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 23. 

lipnja 2015. godine, Ličko-senjskoj županiji odobren iznos bespovratnih sredstava od 

280.509,00 kn kojim će se promovirati mogućnost razvoja poduzetništva i cjeloživotnog učenja 

u rastu i razvoju poduzetništva. Teme su odabrane u skladu s analizom prilika u Županijskoj 

razvojnoj strategiji, a posebna ciljna skupina su učenici srednjih škola, kao potencijalni budući 

poduzetnici, a njihovo uključivanje ima za cilj razvoj pozitivnog odnosa prema poduzetništvu. 

U travnju 2015. godine potpisan je ugovor o sudjelovanju u pilot projektu „e-Škole“- 

uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola. Ugovor je potpisan s Hrvatskom akademskom i 

istraživačkom mrežom – CARNet i Gimnazijom Gospić, a među odabranim školama su još dvije 

škole iz Županije: OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac i OŠ Perušić, koje će se u projekt uključiti u 

2016. godini. 
 

Sukladno Programu javnih potreba u obrazovanju, kulturi tehničkoj i prometnoj kulturi, 

sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 

2014. godinu, s korisnicima Programa javnih potreba sklopljeni su ugovori o sufinanciranju 

javnih potreba za 2015. god. Župan je u prvom polugodištu donio Odluku o pokroviteljstvu 9. 

Memorijalne Barkanove biciklijade koja se održala u Otočcu 27. lipnja 2015. godine. 

U lipnju 2015. godine Uredu Vlade RH za udruge dostavljeno je Izvješće o financiranju 

projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini u Ličko-senjskoj županiji s 

popunjenim upitnikom za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH o 

postupcima i rezultatima civilnog društva u 2014. godine. 
 

Na temelju Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini, Županijska skupština je 10. ožujka 2015. 

godine donijela Odluku na razini Županije. Temeljem Odluke Župan je u travnju 2015. godine 

utvrdio Popis prioriteta zdravstvenih ustanova, na koji je Ministarstvo zdravlja dalo suglasnost.  

Sukladno Odlukama Vlade i Naputcima Ministra zdravlja o zabrani zapošljavanja zabranjuje 

se zapošljavanje na neodređeno vrijeme i zapošljavanje na određeno vrijeme za zdravstvene 

radnike, zdravstvene suradnike i nezdravstvene radnike. Iznimno, ministar zdravlja može dati 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa u zdravstvenoj ustanovi, ako utvrdi osnovanost potrebe 

za zapošljavanjem uz dostavljeno obrazloženje upravnog vijeća zdravstvene ustanove i mišljenje 

županije. Sukladno tome, u prvih šest mjeseci 2015. godine, Župan je dao 21 pozitivno mišljenje 

za zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama: za 18 zdravstvenih i 3 nezdravstvena radnika. 

Na temelju članka 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Župan je 11. veljače 2015. godine donio 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica, Doma 

zdravlja Senj, a 18. veljače 2015. godine Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Otočac te 9. lipnja 2015. Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju 

predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Otočac. 

S ciljem sufinanciranja dodatnih timova medicinske pomoći tijekom turističke sezone, 

Župan je 4. ožujka 2015. godine potpisao ugovor s Ministarstvom turizma o sufinanciranju 

dodatnih timova hitne medicine u 2015. godini, u iznosu od 49.866,96 kn. Odlukom Župana od 



27. svibnja 2015. godine sredstva su raspoređena: Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske 

županije 30.000,00 kn, a  Domu zdravlja Novalja 19.866,96 kn. 

Sukladno ugovorima o sufinanciranju, u veljači 2015. godine, Župan je Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije dostavio završno izvješće o provedbi projekta 

sanacije južnog, istočnog i zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja 

Senj kao i završno izvješće o provedbi projekta uređenja dijela prostora II. kata Internog odjela 

Opće bolnice Gospić po Programu održivog razvoja lokalne zajednice, uz pripadajuća financijska 

izvješća, zapisnike o primopredaji, zapisnik o otklonjenim nedostacima te potvrde o izvršenom 

plaćanju za iznos sufinanciranja od strane Ličko-senjske županije.  

Ministarstvo zdravlja je krajem svibnja svim jedinicama područne (regionalne) samouprave 

dostavilo na očitovanje u roku 30 dana, odnosno do 26. lipnja 2015. godine prijedlog Izmjena i 

dopuna Mreže javne zdravstvene službe.  

U skladu sa člankom 37. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti mišljenje na Prijedlog  

Mreže javne zdravstvene službe daje predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) 

samouprave. Budući da do 26. lipnja nije bila planirana sjednica Županijske skupštine, Župan je 

23. lipnja 2015. godine dostavio Ministarstvu zdravlja Prijedlog Zaključka o davanju prethodnog 

mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe i Zaključak Župana o 

utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna 

Mreže javne zdravstvene službe. Zaključak o davanju prethodnog Mišljenja Županijske skupštine 

dostavljen je 17. srpnja 215. godine Ministarstvu zdravlja odmah po održavanju sjednice. 

U svibnju 2015. godine, sa svrhom podnošenja ponude, odnosno prijave projekta „Ugradnja 

kotla na pelete u Ambulantu Vrhovine” na javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost ENU-09/2015 za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije, objavljenog 

26. ožujka 2015. godine dana je suglasnost za prijavu i provedbu projekta Domu zdravlja Otočac, 

budući je prema zemljišnim knjigama Ličko-senjska županija vlasnik objekta na k.č.br. 678, k.o. 

Vrhovine, u kojemu je smještena Ambulanta Vrhovine. 
 

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske 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, Županijska skupština je 

10. ožujka 2015. godine donijela Odluku na razini Županije, temeljem koje je Župan donio 

Odluku o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva za 2015. godinu. 

Županija je u Proračunu za 2015. godinu za sanaciju dijela rashoda iz prethodnih godina 

Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije osigurala 200.000,00 kn pa je Župan 29. 

travnja 2015. godine donio odluku o isplati sredstva za sanaciju Doma. 

 

3. U Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 
komunalno gospodarstvo obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih, građevinskih i 

uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu 

namjene i uporabu građevina te poslovi tehničkog pregleda građevina. U Odjelu se izdaju 

uvjerenja, potvrde, obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave 

početka građenja i početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, 

rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina 

iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti 

sukladno posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata 

prostornog uređenja Županije te drugi poslovi u skladu sa Zakonom. 

U Odjelu se obavljaju i poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, poslovi očuvanja 

zaštite prirode iz nadležnosti Županije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti 

prirode, poslovi vezani za poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na 

području Županije te poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom.  



U Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo od 

28 sistematiziranih radnih mjesta, popunjeno je 21 radno mjesto. 

Na neodređeno vrijeme zaposlen je 21 službenik, (11 s visokom stručnom spremom, 8 s 

višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom) te 4 službenika na određeno 

vrijeme (1 s visokom stručnom spremom i 3 s višom stručnom spremom). 

 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo je jedino 

upravno tijelo Županije koje ima unutarnje organizacijske jedinice izvan sjedišta Županije 

(Ispostava Korenica, Ispostava Novalja, Ispostava Otočac i Ispostava Senj).  

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN” br. 86/12 i 

143/13), u prvom polugodištu, riješeno je 716 predmeta. 

 

Temeljem Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Ličko-senjskoj županiji,  

Župan je 24. veljače 2015. godine imenovao zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članove i 

zamjenika članova Županijskog operativnog centra Ličko-senjske županije (ŽOC), kao tijela 

odgovornog za provedbu Plana kod iznenadnog onečišćenja mora u Županiji, s sjedištem u 

Lučkoj kapetaniji Senj. Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dostavljeno je 2. 

veljače 2015. godine  Izvješće o radu ŽOC-a  za 2014. godini te Program rada za 2015. godinu. 

Potrebno je izraditi  procjenu rizika od iznenadnog onečišćenja mora na području Županije, za 

čiju izradu je potrebno osigurati financijska sredstva i može se dogoditi da zbog nedostatka 

financijskih sredstava Procjena ne bude izrađena ni u ovoj godini. 

U Povjerenstvo za pripremu nacrta prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko-

vinodolskom području sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite 

izvorišta, Župan je ispred Županije predložio predstavnika iz reda djelatnika Odjela.  

Temeljem Uredbe o kakvoći mora za kupanje Županijska skupština je 10. ožujka 2015. 

godine donijela Odluku kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoća 

mora za kupanje na području Županije. U smislu zaštite i turističko-gospodarstvene valorizacije 

mora i priobalja svi podaci definirani Uredbom mogu se pratiti na portalu Ličko-senjske 

županije, koja je kao i druge Jadranske županije umrežena i povezana u sustav praćenja kakvoće 

mora preko Oceanografskog instituta u Splitu. Radi praćenja kakvoće mora Župan i ravnatelj 

Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije sklopili su 16. travnja ugovor o provođenju 

Programa praćenja kakvoće mora na morskim plažama u Ličko-senjskoj županiji za vrijeme 

sezone kupanja. 

U svezi izvještavanja o emisijama nečistih tvari u zrak iz nepokretnih izvora zaprimljeno je i 

riješeno 13 predmeta, a radi vođenja registra onečišćivača okoliša kontaktirano je 275 subjekata 

te je inspekciji zaštite okoliša poslano 59  prijava zagađivača neopasnog i opasnog otpada.  

Dostavljena su očitovanja: Ministarstvu poljoprivrede na „Stratešku procjenu o utjecaju na 

okoliš višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. 

godine”, Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom na predmet „Određivanje lokacija 

za odlaganje viška iskopa mineralne sirovine na području Županije”, Ministarstvu pomorstva, 

prometa i infrastrukture na Stratešku studiju utjecaja na okoliš vezanu za područje djelokruga 

Odsjeka te Ministarstvu zaštite okoliša i prirode po rješenju Ministarstva kojim se određuje da 

su Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 

2020. godine i prateći programe ONP (okvirni nacionalni program za razvoj pristupne 

širokopojasne infrastrukture) i NP-BBI (Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske 

infrastrukture) prihvatljivi za ekološku mrežu. 

 

U izvještajnom razdoblju iz područja komunalnog gospodarstva vezano za komunalne 

naknade, komunalne doprinose i komunalni red, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o građevinskoj inspekciji 



riješeno je 38 predmeta od čega 24 upravna i 14 neupravna. Na Upravni sud u Rijeci 

proslijeđena su 4 odgovora na uložene tužbe i 1 odgovor na Upravni sud u Zagrebu. 

 

Od aktivnosti vezanih za prostorno planiranje u izvještajnom razdoblju značajno je 

spomenuti da je Prostorni plan Županije donesen s načelnim važenjem do 2015. godine i da 

treba nastaviti daljnji kontinuirani proces planiranja. Vezano za buduće izmjene i dopune PPŽ-a 

potrebno je pripremiti niz stručnih podloga vezanih za razvoj gospodarstva, a naročito za 

resurse kojima Županija raspolaže. Prostorni plan Županije kao strateški dokument provodi se 

kroz prostorne planove gradova i općina i u toj provedbi uočavaju se „prepreke“ koje treba 

otkloniti kroz izmjene i dopune PPŽ-a. Vezano na uklanjanje spomenutih „prepreka“ izmijenjen 

je PPŽ na zahtjev Grada Novalje, a u postupku su izmjene i dopune vezane za Turističku zonu 

Spasovac na zahtjev Grada Senja.  

 
Ličko-senjska županija je prema podacima HCR-a Županija s najvećom površinom minski 

sumnjivog prostora u Republici Hrvatskoj. Na području Županije je krajem 2014.godine bilo 

ukupno minski sumnjivog prostora oko 147,929 km2. Od toga otpada najviše na Grad Gospić 

56,71 km2, ali su značajne površine i u Gradu Otočcu, Općini Donji Lapac oko 16,0 km2, u Općini 

Lovinac koja je imala oko 10,66 km2 MSPa ili kraće rečeno MSP se nalazi na velikim površinama 

u devet od dvanaest jedinica lokalne samouprave koliko ih ukupno ima Ličko-senjska županija. 

Na prostoru Ličko-senjske županije u 2014. godini razminirano je oko 2,0 km2 poljoprivrednih 

površina. U tijeku je provedba Plana razminiranja za 2015. godinu po kojem bi u našoj Županiji 

trebalo razminirati cca 7,0 km2 MSP, uglavnom poljoprivrednih površina, a nositelj projekta za 

cijelu Republiku Hrvatsku je Ministarstvo poljoprivrede. Ovo je značajan poduhvat i neka vrsta 

garancije za ostvarenja Programa Hrvatska bez mina do 2019. godine. Uključivanje Županije u 

ovaj projekt daleko je intenzivnije nego u ranijem periodu, pa je tako Županija temeljem idejnog 

projekta koji je pripremio HCR obavila cjelokupni proces javne nabave i odabira ponuditelja uz 

pomoć Ministarstva poljoprivrede i HCR-a te uz vlastita ulaganja i zalaganja pokrenula postupak 

povlačenja sredstava iz EU fondova. Ovaj projekt bi trebao biti okončan do kraja 2015. godine. 

 

Izmjenom Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. 

godine (NN 46/15) od 24. travnja 2015. usvojen je regionalni koncept gospodarenja otpadom s 

velikim utjecajem na Ličko-senjsku županiju, čiji su dijelovi teritorija pridruženi okolnim 

županijama i to sjeveroistočni dio (Grad Otočac, Općine Brinje, Plitvička Jezera i Vrhovine) 

prema CGO Babina gora u Karlovačkoj županiji, sjeverozapadni dio (Grad Senj), CGO Marinšćina 

u Primorsko-goranskoj županiji, a južni dio (Gradovi Gospić i Novalja i Općine Donji Lapac, 

Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina) CGO-u Biljane Donje u Zadarskoj županiji. 

U kolovozu je, između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ličko-senjske 

županije i EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom obnovljivim izvorima energije i energetsku 

učinkovitost Zadarske županije, potpisan Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom korištenjem Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“. 

Izmjenama državnog Plana stavljen je van snage Plan gospodarenja otpadom u Ličko-

senjskoj županiji, a dijelom i Prostorni plan Županije pa će do kraja godine trebati uložiti puno 

napora na usklađivanju i sređivanju dokumentacije kako bi se mogao ostvariti izmijenjeni 

državni Plan. 

 

4. Kabinet župana obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, 

organizira bilateralnu i drugu suradnju Županije u zemlji i inozemstvu, priprema prijedloge 

sporazuma o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo Županije u međunarodnim 

organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, koordinira poslove civilnih obrambenih 

priprema u Županiji na izradi Plana obrane Županije, zaštite od požara i zaštite od elementarnih 



nepogoda, poslove informatičkog razvoja za potrebe Županije, poslove čuvanja i zaštite imovine 

Županije i poslove zaštite na radu te pomoćno tehničke poslove za sva tijela Županije. 

U Kabinetu župana od sistematiziranih 16 popunjeno je 12 radnih mjesta (3 službenika s 

visokom stručnom spremom, 2 s višom stručnom spremom, 2 sa srednjom stručnom spremom 

te  5 namještenika).  
 

U prvom polugodištu 2015. godine održani  su značajniji protokoli, obilježeni državni 

blagdani, prigodne obljetnice, organizirani  sastanci i  prijmovi.  

U organizaciji Predsjednice Republike Hrvatske  Kolinde Grabar-Kitarović održan je radni 

sastanak o statusu jedinica lokalne samouprave uređenim Zakonom o brdsko-planinskim 

područjima s predstavnicima županija, gradova i općina na kojem je bio nazočan i Župan.  

Svečanom komemoracijom na Plitvičkim jezerima 31. ožujka obilježena je 24. obljetnica 

akcije „Plitvice“ i pogibije Josipa Jovića, prvog hrvatskog redarstvenika, kada su Predsjednica 

Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanstva  državnih institucija i Udruga iz 

Domovinskog rata položili vijence i odali počast Josipu Joviću i svima koji su živote utkali u 

temelje slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Vijenac i svijeće u ime Ličko-senjske županije 

položili su predsjednik Županijske skupštine, Darko Milinović i Župan, Milan Kolić. 

Povodom Dana Ličko-senjske županije, Predsjednica Republike je nazočnošću i obraćanjem 

na svečanoj sjednici uveličala obilježavanje Dana Županije, kada je osim Župana i njegovih 

suradnika upriličen susret Predsjednice s gradonačelnicima, načelnicima i gospodarstvenicima s 

područja Županije. 

U Ministarstvu zdravlja, Župan je sa suradnicima nazočio radnom sastanku na temu sanacije 

zdravstvenih ustanova, a Zamjenica župana na temu problematike zdravstva u Ličko-senjskoj 

županiji te organiziranja sanitetskog prijevoza životno ugroženih pacijenata. 

Na temu sufinanciranja zajedničkog oglašavanja turističkih destinacija u promotivnim 

kampanjama u Ministarstvu turizma Zamjenik župana, Sanjin Rukavina sudjelovao je na radnom 

sastanku održanom s predstavnicima Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture, Hrvatske turističke zajednice te Zadarske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske 

županije.  

Župan je sudjelovao na proslavi uspješne provedbe projekta Rewilding Velebit koji je dio 

međunarodne Rewilding Europe inicijative te svečanosti otvorenja 20. međunarodnog sajma  

gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2015. 

Svečanosti polaganja kamena temeljca, kojeg je položila ministrica graditeljstva i prostornog 

uređenja Anka Mrak-Taritaš, povodom potpisivanja povelje i ugovora o izgradnji stambene 

zgrade s 30 stanova  Grada Gospića i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, 

nazočili su Predsjednik Županijske skupštine i Župan. 

U Kabinetu župana upriličeno je potpisivanje ugovora o načinu provedbe Programa 

„Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. –„ Kreditom do konkurentnosti” Župana s 

gradonačelnicima Grada: Gospića, Senja i Novalje te načelnicima Općina: Plitvička Jezera, Perušić 

i Lovinac.  

Održan je radni sastanak s predstavnicima drvoprerađivača s područja Županije na temu 

„Stanje i problemi u drvnoj industriji na području Ličko-senjske županije“. 

Predsjednik Županijske skupštine i Župan nazočili su prigodnoj svečanosti puštanja u rad 

gradskog uređaja za pročišćavanje voda u Gospiću uz nazočnost pomoćnika ministra 

poljoprivrede za vodno gospodarstvo, Dražena Kurečića i generalnog direktora Hrvatskih voda, 

Ivice Plišića. 

Zamjenik župana, Sanjin Rukavina je nazočio potpisivanju okvirnog sporazuma o izgradnji 

projekta transportnog cjevovoda dionica Bačvica – Koromačina Senj.  

U Kabinetu župana održani su radni sastanci: na temu rješavanja problematike u području 

sporta s predstavnicima Zajednice sportova Ličko-senjske županije na kojem je nazočio  

pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniša Krajač i na temu uvođenja 



sustava Lokalne riznice kao jedinstvenog informatičkog sustava kojim bi se povezali svi 

proračunski korisnici  sastanak s timom stručnjaka programske kuće „ Libusoft“ d.o.o. Zagreb.  

Tijekom proteklog razdoblja kontinuirano su održavani sastanci s gradonačelnicima i 

načelnicima s područja Županije te s predstavnicima ustanova kojima je Županija osnivač. 

Održano je nekoliko sastanaka na temu Plana gospodarenja otpadom te uspostave cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom s predstavnicima drugih Županija  i s predstavnicima jedinica 

lokalne samouprave s područja Županije.  

Župan i Zamjenici župana sudjelovali su na sjednicama Izvršnog odbora Hrvatske zajednice 

županija na kojima se raspravljalo o: Nacrtu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, 

Strateškoj studiji o značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i 

eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, Mjerilima, kriterijima i postupcima financiranja udruga 

civilnog društva iz županijskih proračuna, Inicijativi da se Opća bolnica „Hrvatski ponos“ Knin 

prenamjeni u veteransku bolnicu, Inicijativi za osnivanje Mreže za održivi razvoj Hrvatske, 

Važnosti HRT – a kao javnog nacionalnog servisa, Prijedlogu izmjene Zakona o sustavu obrane 

od tuče, Nacrtu prijedloga izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom 

osiguranju. 

Župan je sudjelovao i na svečanosti obilježavanja Dana Karlovačke, Šibensko-kninske, 

Sisačko-moslavačke županije i Dana Grada Otočca, a povodom proslave sv. Jurja i Dana Grada 

Senja uz Župana svečanom obilježavanju je nazočio i predsjednik Županijske skupštine. 

Zamjenici župana, Sanjin Rukavina i Ivana Tomaš sudjelovali su na svečanosti obilježavanja 

Dana Primorsko-goranske i Zadarske županije, kao i svečanosti obilježavanja Dana Grada 

Novalje, Grada Otočca i Grada Senja.  

Predsjednik Županijske skupštine i Župan sa Zamjenicima odali su počast stožernom 

brigadiru Damiru Tomljanoviću Gavranu zapovjedniku 2. bojne Tigrova povodom 21. obljetnice 

njegove pogibije, dok su Župan i Zamjenik župana, Sanjin Rukavina povodom 78. obljetnice 

pogibije mladih Gospića u Senju odali počast „Senjskim žrtvama“ u Gospiću i Senju. 

Svečanom otkrivanju Spomen obilježja žrtvama iz drugog svjetskog rata, vremena nakon 

njega i žrtvama Domovinskog rata sa šireg područja naselja Žabica nazočili su također 

Predsjednik Županijske skupštine i Župan. 

  Povodom obilježavanja Dana vatrogastva i blagdana sv. Florijana – zaštitnika vatrogasaca 

Župan je u Kabinetu župana upriličio prijam za predstavnike Vatrogasne zajednice Ličko-senjske  

županije i izaslanstva vatrogasnih postrojbi  članica Vatrogasne zajednice. 

Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije u mjesecu ožujku i travnju bila je domaćin 

održavanja dviju sjednica vatrogastva Republike Hrvatske, sjednice Koordinacije vatrogasnih 

zajednica priobalnih županija na kojoj je nazočio Zamjenik župana, Sanjin Rukavina te sjednice 

Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice na  kojoj je nazočne pozdravio 

Župan.  

Upriličeno je primanje predstavnika  Međunarodnog policijskog udruženja IPA Sekcija 

Hrvatska na čelu s predsjednikom IPA Hrvatske, Miljenkom Vidakom i najbližim suradnicima.  

Svetom misom te paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca odana je počast poginulim 

hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata i Prvom hrvatskom  predsjedniku 

dr. Franji Tuđmanu i obilježen je Dan državnosti. 

Župan je nazočio proslavi blagdana Blagovijesti 25. ožujka u katedrali Navještenja Blažene 

Djevice Marije na svetoj misi koju je predvodio krčki biskup mons. Valter Župan uz 

koncelebraciju biskupa Riječke metropolije i euharistijskom slavlju koje je predvodio gospićko-

senjski biskup dr. Mile Bogović u koncelebraciji sa svećenicima Biskupije u povodu 15. obljetnice 

osnivanja Gospićko-senjske biskupije 25. svibnja.  

Povodom blagdana sv. Petra i Pavla Župan je bio na svetoj misi održanoj  prvi put nakon 1. 

svjetskog rata unutar zidina porušene crkve u Prijeboju. 



Svečanosti obilježavanja Svjetskog dana voda u Zagrebu, otvorenju 7. Sajma agroturizma u 

Šibeniku, održavanju Međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia NP Plitvička jezera - Učka 

te 7. memorijalnoj Barkanovoj biciklijadi u Otočcu sudjelovao je Zamjenik župana, Sanjin 

Rukavina, kao i 1. sjednici Projektnog tima za praćenje izrade Regionalnog programa uređenja i 

upravljanja morskim plažama na području Ličko-senjske županije. 

Zamjenica župana, nazočila je predstavljanju zbornika radova „Šime Starčević i Hrvatska u 

19. stoljeću“ i „Dijete i estetski izričaj“  u nakladništvu Sveučilišta u Zadru Odjela za nastavničke 

studije u Gospiću  i Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja u Zadru, kao i Županijskoj smotri 

Lidrano 2015. koja je održana u Pučkom otvorenom učilištu dr. Ante Starčević u Gospiću. 

Također je nazočila prezentaciji projekta u Otočcu „Živi život bez nasilja“ i okruglom stolu 

„Odrasli slušajte i nas“ u sklopu akcije Sat za planet Zemlju u organizaciji PP Grabovača Perušić. 

U nazočnosti Zamjenice župana potpisan je ugovor između Hrvatske akademske i 

istraživačke mreže - CARNET, Gimnazije Gospić i Ličko-senjske županije, temeljem pilot projekta 

„e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. 

U Gradu Senju svečano je obilježeno 290. godina srednjeg školstva i 40. obljetnica 

predškolskog odgoja u Gradu Senju u nazočnosti Zamjenice župana, koja je također nazočila  

svečanosti obilježavanja „Dana hrvatskog šumarstva“ i „250. godina šumarstva u Hrvatskoj“ u 

Otočcu, kao i  na Memorijalnom kadetskom taekwondo turniru „Senjski vitezovi“  i  dodjeli 

nagrada zaslužnim djelatnicima u sportu za 2014. godinu u Senju. 

Župan je, sa Zamjenicima, nazočio svečanom programu proslave Dana OŠ Zrinskih i 

Frankopana u Otočcu, dok je Zamjenica župana nazočila proslavi Dana OŠ dr. Franje Tuđmana 

Korenica i  OŠ Lovinac. 

Ličko-senjska županija i Strukovna škola Gospić partneri su u Projektu „Edukacijom mladih 

do ostvarivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom-4“ temeljem kojega je u Kulturno 

informativnom centru u Gospiću organizirana tribina „Invaliditet, diskriminacija, različitost i 

tolerancija“ na kojoj je sudjelovala Zamjenica župana. 

Potpisivanju ugovora  o donaciji za razminiranje između JU NP Plitvička jezera i Udruge 

„Hrvatska pomaže“ nazočila je Zamjenica župana, a Zamjenik župana, Nikola Lalić  svečanosti 

obilježavanja početka radova na projektu razminiranja „Površine uz ŽC 5113 na dijelu dionice 

Glibodol-Lička Jesenica“. 

Zamjenica župana sudjelovala je na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana civilne 

zaštite u Lisinskom, kao i obilježavanju Dana 112. i 10. godišnjice djelovanja Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje u Područnom uredu Gospić te proslavi blagdana sv. Vlahe zaštitnika Grada 

Dubrovnika, tradicionalnom susretu Ličana u Zagrebu te u radu Osnivačke skupštine Udruge 

branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata Ličko-senjske županije, koja je održana u 

Otočcu. 

U organizaciji Srpskog narodnog vijeća, Koordinacije židovskih općina i Saveza 

antifašističkih boraca  i antifašista RH Zamjenik župana, Nikola Lalić nazočio je komemoraciji 

obilježavanja Dana sjećanja na Jadovno 1941.  
 

Kabinet župana je u suradnji sa županijskim upravnim tijelima, jedinicama lokalne 

samouprave, državnim i lokalnim institucijama i ustanovama te lokalnim radio postajama i 

elektroničkim medijima koji su pratili događanja i izvještavali javnost o njihovom tijeku, kroz 

višednevni program obilježio Europski tjedan i Dan Europe (4.-9 svibnja).  

Održane su različite informativno-promotivne, zabavne i edukativne aktivnosti namijenjene 

građanima:  EU INFO DAN za građane u Otočcu, Udbini i Korenici; proslava Dana Europe na Trgu 

Stjepana Radića u Gospiću i Gimnaziji Gospić; obilježavanje 10. godišnjice eTwining programa u 

Gimnaziji Gospić; biciklijada učenika OŠ dr. Jure Turića Gospić i posjet Memorijalnom centru 

„Nikola Tesla“ u Smiljanu; prezentacije i predavanja na temu obnovljivih izvora energije u 

Strukovnoj školi Gospić; prigodne aktivnosti obilježavanja u osnovnim i srednjim školama 

(predavanja, radionice, natjecanja, priredbe i dr.); prezentacija LAG-a LIKA na temu 



„Financiranje ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ruralni razvoj“ za 

predstavnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz Gospića i okolnih mjesta;  

manifestacija „Dan medvjeđeg luka“ u Korenici u organizaciji Općine Plitvička Jezera; TZ Općine 

Plitvička Jezera i Srednje škole Plitvička Jezera; okrugli stol na temu prezentacije Programa 

Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i Programa Kreditom do uspjeha 2014 – Mjera 1. 

„Kreditom do konkurentnosti “ kojem su nazočili predstavnici Ministarstva poduzetništva i 

obrta, Ministarstva gospodarstva i Privredne banke Zagreb d.d.; radionice na temu Potencijalni 

izvori financiranja za Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u sklopu projekta „Loklano 

partnerstvo za zapošljavanje Ličko – senjske županije Faza II“ u organizaciji Lokalnog 

partnerstva za zapošljavanje Ličko – senjske županije.   
 
 
 
 

Iz područja ostvarenja prava na pristup informacijama javnost rada Župana osigurana je:  

javnim priopćavanjem (18), rješavanjem zahtjeva na pravo na pristup informacija (10) te 

objavljivanjem općih i drugih akata u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije, na 

oglasnoj ploči i web stranici Županije. 
 
 
 
 

U skladu sa  Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena 

ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Županijska skupština je, po prethodno pribavljenoj 

suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 28. travnja 2015. donijela akte iz područja 

zaštite i spašavanja: Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 

Ličko-senjske županije i Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Županijska skupština je 

10. ožujka 2015. godine donijela Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i 

spašavanja Ličko-senjske županije. Održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja Ličko-

senjske županije  vezano za Plan operativne provedbe  Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini i Plana aktivnog 

uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Ličko-senjske županije te izrade 

prijedloga pogodnih lokaliteta i prostora poradi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta 

kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara. Razmatran je i usvojen Plan rada Stožera 

zaštite i spašavanja i financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara  za 

2015. godinu. 
 
 
 

Temeljem Zakona o javnoj nabavi  u prvom  polugodištu 2015. godine  proveden je otvoreni 

postupak javne nabave za sklapanje ugovora o nabavi usluge najma 4 vozila putem operativnog 

leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sa servisnim održavanjem 

i auto gumama prema prethodnoj Odluci Županijske skupštine o davanju suglasnosti za nabavu 

vozila putem operativnog leasinga. 
 

5. Tajništvo Županije je stručna služba Županije koja obavlja poslove iz područja 

organizacije rada Županije i njenih tijela (Skupštine, Župana i njihovih radnih tijela) unaprjeđenja 

rada lokalne i područne samouprave, suradnje s drugim jedinicama samouprave, državnim tijelima 

i udrugama nacionalnih manjina Županije, poslove uredskog poslovanja osim prijema i otpreme 

pismena za Ispostave, radnih odnosa zaposlenika Županije, poslove izdavanja službenog glasila 

Županije te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela Županijske skupštine i 

Župana i njihovih radnih tijela. 

U Tajništvu je sistematizirano i popunjeno 11 radnih mjesta (3 s visokom stručnom 

spremom, 2 s višom stručnom spremom te 6 sa srednjom stručnom spremom, od kojih 2 

službenice imaju višu stručnu spremu). 
 

Kao što je navedeno, u izvještajnom razdoblju, do 30. lipnja 2015. godine, održane su 2 

sjednice Županijske skupštine sa 72 točke dnevnog reda, s tim da je Župan u izvještajnom 

razdoblju uputio i 20 prijedloga općih i drugih akata za sjednicu Županijske skupštine koja je 

održana u srpnju. U pripremi sjednica Županijske skupštine održano je 12 sjednica Odbora: 2 



sjednice Odbora za izbor i imenovanje, 2 sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 2 

sjednice Odbora za Proračun i financije, 2 sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 

gospodarstvo, 1 sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, 2 sjednice Odbora za 

zdravstvo i socijalnu skrb i 1 sjednica Odbora za pitanja hrvatskih branitelja. 

Sjednice Županijske skupštine i sve sjednice Odbora su redovno održane, osim jedne 

sjednice Odbora za gospodarska pitanja (otkazane zbog nedostatka kvoruma). 

Za svaku sjednicu Županijske skupštine i radnih tijela vođena je evidencija o prisutnosti 

članova Županijske skupštine i radnih tijela na održanim sjednicama. 

Članovi Skupštine imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom 

Skupštine pa tako između ostalih pravo na novčanu naknadu za rad u Skupštini i radnim tijelima 

Skupštine i naknadu troškova prijevoza u skladu s odlukom Županijske skupštine, odnosno  

Odlukom o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela Županijske 

skupštine. Zbog potrebe racionalizacije troškova u Proračunu Županije, Župan je 19. lipnja 

predložio izmjenu Odluke, odnosno usklađivanje naknade na ime troškova prijevoza za 

korištenje osobnog automobila u službene svrhe, tako da se ista priznaje u visini iznosa na koji 

se prema poreznim propisima ne plaća porez (neoporeziva naknada za korištenje privatnog 

automobila u službene svrhe je 2,00 kn po prijeđenom kilometru), što pokriva nastale troškove, 

a znatna su ušteda za Proračun Županije. I dalje se članovima Županijske skupštine, a osobito 

naknade za rad u Odborima, ne isplaćuju redovito. 

Odbor za dodjelu priznanja kao stalno radno tijelo Županijske skupštine održao je 2 sjednice 

na kojima je odlučivao o objavi poziva i o dostavljenim prijedlozima za dodjelu javnih  priznanja 

(8) za 2014. godinu. 

 

Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine 

2007. godine, kao savjetodavno tijelo Županije. Savjet je u prvoj polovici godine održao 1 

sjednicu na kojoj je na osobni zahtjev, s funkcije predsjednice Savjeta mladih razriješena 

dosadašnja predsjednica i izabran novi predsjednik te  donesen Poslovnik o radu i Program rada 

Županijskog savjeta s financijskim planom za 2015. godinu. Županijska skupština donijela je 8. 

srpnja 2014. godine, novu Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 

županije, kojom je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine” br. 

41/14). Sukladno Zakonu i novoj Odluci, po isteku mandata članova Savjeta izabranih 2013. 

godine, do kraja godine pokrenut će se postupak biranja članova Savjeta i njihovih zamjenika u 

novom mandatu. 

 

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima i Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci Vlade Republike Hrvatske o 

raspisivanju izbora, 31. svibnja 2015. godine provedeni su izbori za članove Vijeća srpske 

nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji. Vijeće je konstituirano izborom predsjednice 

Vijeća 30. lipnja 2015. godine na sjednici održanoj u Kabinetu župana, koju je sukladno Odluci 

Vlade RH sazvao Župan. 

Prema članku 79. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, radi nadzora zakonitosti općih akata koje u samoupravnom 

djelokrugu donose predstavnička tijela, predsjednik predstavničkog tijela je obvezan dostaviti 

statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji 

zajedno s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta, a županu bez 

odgode opće akte zajedno s izvatkom iz zapisnika sa sjednice županijske skupštine. 

Sukladno tome i Statutu Ličko-senjske županije, predsjednik Skupštine dostavlja opće akte 

zajedno s izvatkom iz zapisnika sa sjednica Županijske skupštine predstojniku Ureda državne 

uprave u Ličko-senjskoj županiji i Županu. Radi nadzora zakonitosti općih akata donesenih na 

sjednici Županijske skupštine,  dostavljeno je, zajedno s izvadcima iz zapisnika 25 općih akata 



Predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i Županu. Uočenih nedostataka u 

postupku nadzora zakonitosti nije bilo. 

 

Iz područja organizacije rada Župana kao izvršnog tijela izrađeni su zaključci ili mišljenja 

kojima je Župan zauzeo stav o materijalima kada nije bio predlagatelj ili je zatraženo mišljenje 

nadležnih upravnih tijela. 

Župan je članovima Županijske skupštine, sukladno članku 32. Statuta Županije dostavio 5 

rješenja o imenovanjima i razrješenjima predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, 

kojima je Županija osnivač. 

Poslovnikom o radu Župana utvrđeno je da se prije donošenja općih i drugih akata i 

utvrđivanja prijedloga akata za Županijsku skupštinu akti, u pravilu, raspravljaju na Kolegiju koji 

saziva Župan. Župan je u ovom izvještajnom razdoblju održao 4 sjednice Kolegija. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se akti 

predstavničkih tijela prije nego što stupe na snagu obvezno objavljuju u službenom glasilu 

jedinice. 

Službeno glasilo Ličko-senjske županije je „Županijski glasnik” koji se uređuje u Tajništvu i 

tiska u 45 primjeraka i objavljuje na web stranici Lički-senjske županije. 

Osim općih i drugih akata tijela Županije, u „Županijskom glasniku” se objavljuju opći i drugi 

akti Grada Novalje i općina s područja Županije osim Općine Lovinac. 

U prvom polugodištu 2015. godine objavljeno je 12 brojeva Glasnika. 

Pozivi s dnevnim redom Kolegija Župana kao i pozivi za sjednice Županijske skupštine s 

predloženim aktima objavljivani su redovito na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr). 

 

 

U Tajništvu se obavljaju i poslovi koji se odnose na prava, obveze i odgovornosti iz područja 

rada dužnosnika, službenika i namještenika, poslovi uredskog poslovanja za sva tijela Županije, 

osim za ispostave Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 

gospodarstvo. U Tajništvu se obavljaju poslovi arhiviranja za sva tijela Županije. 

Prema članku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) i samoupravi utvrđeno je, da o prijamu u službu, rasporedu na radno mjesto te o 

drugim pravima, i obvezama službenika, kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik rješenjem, 

a o imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o drugim pravima i obvezama 

pročelnika odlučuje župan, sve u upravnom postupku. 

Člankom 90.c propisano je da je pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose 

ovlašten za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti 

općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, kao i pojedinačnih 

rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona. 

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana su mjerila za 

određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika 

kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. 

U prosincu 2014. godine Vlada RH je bruto osnovicu za državne dužnosnike smanjila na 

način da se ista primjeni s plaćom za mjesec prosinac 2014. godine. Radi zakonite isplate plaća, 

odnosno naknade za izvršne čelnike Ličko-senjske županije donesena su 4 rješenja u skladu s 

osnovicom koju je utvrdila Vlada RH, odnosno na temelju naprijed navedene Odluke i prije 

usklađivanja Odluke, koja je donesena na Županijskoj skupštini 10. ožujka o.g. 

 

Zbog potrebe racionalizacije troškova u Proračunu Župan je 1. lipnja 2015. godine donio 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu, odmorima i dopustima te 

materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije. 

http://www.licko-senjska.hr/


Navedenom Odlukom znatno su smanjeni iznosi za isplatu jubilarnih nagrada službenicima i 

namještenicima. 

Zbog nepodmirenih obveza prema 29 službenika i namještenika za isplatu jubilarnih 

nagrada od 2011. – 2015. godine Župan je službenicima i namještenicima ponudio sporazume o 

nagodbi na način da se jubilarne nagrade isplate u smanjenom iznosu prema izmjenama 

naprijed navedene Odluke. Sporazume je od 29 službenika i namještenika potpisalo 19 

službenika. 

 

Planom prijma u službu u upravna tijela za 2015. godinu koji je Župan donio 12. siječnja 

2015. godine, odnosno njegovom dopunom od 24. lipnja o.g. planiran je prijam 1 službenika više 

stručne spreme i 2 službenika srednje stručne spreme. 

U izvještajnom razdoblju zaposlene su 2 službenice više stručne spreme od kojih jedna u 

Službu za financije na poslove stručnog suradnika, a druga u Tajništvo na poslove referenta u 

pisarnici na radno mjesto srednje stručne spreme. Na određeno vrijeme do kraja lipnja o.g. 

zaposlena su 4 službenika (3 u Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo zbog povećanog opsega poslova na legalizaciji i 1 u Kabinet župana 

radi zamjene službenice koja se nalazi na rodiljnom dopustu). 

Župan je 4. veljače 2015. godine unutarnju revizoricu imenovao za v.d. voditeljicu Jedinice 

za unutarnju reviziju. 

U izvještajnom razdoblju iz područja rada, ukupno je riješeno 237 predmeta od čega 173 

upravna i 64 neupravna. Upravni predmeti su rješenja o ocjenjivanju, godišnjim odmorima,  

prijemu i rasporedu, novčanim pomoćima, jubilarnim nagradama, uspješnosti na radu, plaćenom 

dopustu, a neupravni sporazumi, potvrde i drugo. 

U cilju provedbe Nacionalnog plana poticanja zapošljavanja koji je sastavni dio Programa 

gospodarskog oporavka Vlade RH, krajem 2010. godine donesen je Program stručnog 

osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Ličko-

senjske županije. U skladu s Nacionalnim planom nastavljena je provedba Programa i 12. siječnja 

2015. godine donesen je Plan prijma na stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa 

za 2015. godinu, koji je 1. lipnja o.g. izmijenjen i dopunjen.  

Od početka provedbe Programa 2010. godine do 30. lipnja 2015. godine u upravna tijela 

Županije primljena su 64 polaznika, a sada se u Županiji nalaze na stručnom osposobljavanju 24 

polaznika. 

U skladu sa Smjernicama Vlade za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH za 

razdoblje od 2015. -2017. godine, kao trogodišnjim strateškim dokumentom, koji postavlja okvir 

za provedbu aktivne politike zapošljavanja za navedeno razdoblje, Župan je 7. svibnja o.g. donio 

Program stručnog osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim 

tijelima Ličko-senjske županije za razdoblje od 2015. - 2017. godine. 

 

Uredsko poslovanje tijela Županije temelji se na načelu zatvorenog dokumentacijskog 

ciklusa koji obuhvaća primanje akata, upisivanje akata u osnovnu evidenciju, dostavu akata u 

rad, razvođenje i odlaganje akata. 

Uredsko poslovanje tijela vodi se u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju, Pravilnikom 

o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata, 

Rješenjem o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-

senjske županije i Naputkom o uredskom poslovanju u tijelima Ličko-senjske županije. 

U skladu s člankom 76. st. 2. Uredbe o uredskom poslovanju pročelnica Tajništva donijela je 

30. prosinca 2014. godine Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

za tijela Ličko-senjske županije koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015. godine. 

Pismena vezana za izdavanje građevinskih dozvola, osim što se ručno unose u urudžbeni 

zapisnik, od 1. siječnja 2015. godine unose se i putem sustava e-dozvola, odnosno vode se i u 



elektroničkom obliku. I otprema pošiljki u poštansku službu od 1. siječnja 2015. godine obavlja 

se putem elektroničke prijamne knjige (e-PK). 

Do kraja lipnja o.g. u pisarnici su zaprimljena i evidentirana kroz glavne uredske knjige         

4 683 pismena, a putem poštanske službe otpremljeno je ukupno 3 760 pošiljki od čega 1 307 

običnih i 2 453 preporučenih. 

Arhivsko i registraturno gradivo tijela Županije (Županijske skupštine i Župana) pojedinih 

odjela i službi Ličko-senjske županije predaje se u pismohranu u kojoj se odlaže i čuva do 

predaje Državnom arhivu u Gospiću. 

U izvještajnom razdoblju nastavljena je predaja dovršenih predmeta u pismohranu, ali 

ocjenjujemo da se još uvijek dovršeni predmeti koji bi trebali biti predani pismohrani nalaze u 

radnim prostorijama službenika pojedinih upravnih tijela. 

Zapošljavanjem službenice u pisarnici stvoreni su preduvjeti za vođenje elektroničkog 

uredskog poslovanja. 

 

6. Služba za financije obavlja poslove iz područja planiranja, praćenja i izvršavanja 

Proračuna i drugih financijskih dokumenata Županije, organizira, provodi i kontrolira zakonitost 

postupka nabave roba i usluga i ustupanja radova za upravna tijela, rješava u drugom stupnju po 

žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih 

prihoda, vodi odgovarajuće evidencije u oblasti računovodstva i knjigovodstva te ostale poslove 

vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima kao i nekretninama i pokretninama u 

vlasništvu Županije te ostale poslove iz područja financija. 

U Službi za financije sistematizirano je i popunjeno 5 radnih mjesta (1 službenik s visokom 

stručnom spremom, 2 s višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom). 
 

Upravljanje imovinom, izrada donošenja i izvršavanja Proračuna te druga pitanja vezana za 

upravljanje javnim financijama u Županiji uređeni su Zakonom o proračunu, odnosno Statutom 

Županije. Prema Statutu Ličko-senjske županije imovinu Županije čine sve pokretne i 

nepokretne stvari kao i imovinska prava koja joj pripadaju. 

Prihodi i rashodi Županije iskazuju se u Proračunu, a naredbodavatelj za izvršenje 

Proračuna je Župan. 

Uz redovno izvršavanje tekućih poslova vezanih za računovodstveno poslovanje koje sa 

decentralizacijom funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave značajno 

povećalo Planom rada Župana i Županijske skupštine za 2015. godinu, osim akata koji su 

predloženi Županu odnosno Županijskoj skupštini na donošenje značajno je spomenuti: Plan 

uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za proračunsku godinu 2015, Plan nabave 

za 2015. godinu, Konsolidirani Godišnji financijski izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 

1.1.-31.12.2014. godine, Godišnji statistički izvještaj za 2014. godinu, Izjavu o fiskalnoj 

odgovornosti za 2014. godinu, Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-31.3.2015. godine, 

donošenje drugostupanjskih rješenja po žalbama na rješenja gradova i općina na gradske ili 

općinske poreze (3) i prosljeđivanje prigovora, odnosno žalbi (15).  

Nastavljena je provedba akata vezanih za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i 

socijalnoj skrbi, Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima te naplata lovozakupnina, 

naplata naknada od koncesija, prihoda od izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i ostalih 

izvornih prihoda u 2015. godini. 

 

7. Jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih 

financijskih kontrola, te daje neovisno i stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja 

Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika izuzev u onim korisnicima proračuna 

iz nadležnosti Županije koji uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, 

a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa 



vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolu i gospodarenja 

sredstvima. 

          Jedinica za unutarnju reviziju izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije, godišnje 

izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije, provodi unutarnje revizije u 

upravnim tijelima Županije i njenim korisnicima proračuna, obavlja posebne revizije na zahtjev 

Župana, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu datih preporuka, upozorava na 

nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaže mjere za njihovo 

otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom 

Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa 

Zakonom. 

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih 

tijela Ličko-senjske županije od 8. srpnja 2014. godine i Jedinica za unutarnju reviziju, ustrojena 

je kao posebno upravno tijelo, izdvajanjem iz djelokruga Kabineta župana. 

U Jedinici za unutarnju reviziju sistematizirana su 3 radna mjesta, a popunjeno je 1 radno 

mjesto s visokom stručnom spremom. Župan je unutarnju revizoricu 4. veljače 2015. godine 

imenovao za v.d. voditeljicu Jedinice za unutarnju reviziju. 

U izvještajnom razdoblju, izrađeno je Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i 

aktivnostima unutarnje revizije za 2014. godinu koje je zajedno sa Strateškim planom unutarnje 

revizije za razdoblje 2015. – 2017. godine i Godišnjim planom unutarnje revizije za 2015. godinu 

dostavljeno Središnjoj harmonizacijskoj jedinici  Ministarstva financija.  

U skladu s Naputkom o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u 

javnom sektoru izrađeno je i dostavljeno Izvješće o kontinuiranom stručnom usavršavanju za 

2014. godinu. 

Izrađeno je mišljenje unutarnjeg revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za 

područja koja su bila revidirana u 2014. godini kao prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti  

sukladno  Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornost. 

U izvještajnom razdoblju, u skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije za 2015. godinu, 

obavljena je revizija procesa izrade prijedloga financijskih planova ustanova u zdravstvu za koju 

je utvrđeno da je uspostavljeni sustav unutarnjih kontrola zadovoljavajući na razini višegodišnje 

prakse postupanja u skladu s  važećim zakonskim propisima, međutim za postizanje učinkovitog 

sustava unutarnjih kontrola, odnosno učinkovitog i efikasnog korištenja proračunskih sredstava 

potrebno je pojedine aktivnosti u revidiranom procesu ojačati za što su date preporuke koje su 

usuglašene s čelnikom revidiranog procesa i utvrđen je rok provedbe. Nadalje, započete su 

preliminarne aktivnosti prikupljanja i analiziranja dokumentacije i informacija vezanih uz 

provođenje revizije procesa financiranja redovne i programske djelatnosti Razvojne agencije 

Ličko-senjske županije kao proračunskog korisnika. 

Aktivnosti unutarnje revizije uključivale su i sudjelovanje na radionicama i sastancima koje 

je organizirala Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija radi kontinuiranog 

stručnog usavršavanja i unaprjeđenja kvalitete rada unutarnje revizije,  praćenje provedbe datih 

preporuka te ažuriranje baze podataka, suradnju s upravnim tijelima, sudjelovanje u donošenju 

pisanih procedura te davanja mišljenja o unaprjeđenju pojedinih poslovnih procesa, suradnju 

prilikom obavljanja revizije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske 

županije od strane  Državnog ureda za reviziju, te uključivanje u radnu skupinu  osnovanu od 

strane Hrvatske zajednice županija za uspostavu i razvoj upravljanja rizicima u županijama. 

 

Z A K L J U Č A K  
 

U ovom Izvješću, osim predlaganja akata Županijskoj skupštini i izvršavanju ili osiguravanju 

izvršavanja općih akata Skupštine kroz donošenje akata, poseban naglasak je stavljan na 

aktivnosti Župana kroz usmjeravanje i djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz 

njihovog samoupravnog djelokruga. 



Županija u svom djelokrugu ima poslove koji obuhvaćaju veoma široko područje, 

(obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i 

prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 

zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, 

drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje 

županije izvan područja velikoga grada,te ostale poslove sukladno posebnim zakonima) koje ne 

prati odgovarajuća decentralizacija financijskih sredstava. 

Kroz ostvarivanje Programa rada za 2015. godinu vidljivo je da Županija kroz rad upravnih 

tijela, Župana, Županijske skupštine i ustanova kojima je osnivač poduzima aktivnosti za 

ravnomjerni razvoj na cijelom svom području te da se radilo transparentno i racionalno. 

Župan je u izvještajnom razdoblju obavljao poslove u skladu sa zakonima i Statutom 

Županije pa se predlaže Županijskoj skupštini da usvoji Izvješće o radu Župana za prvo 

polugodište 2015. godine. 
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