
 
 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KLASA: 023-01/11-01/09 
URBROJ: 2125/1-01-11-02 
Gospić, 31. siječnja 2011. godine 
 
 

 Na temelju članka 20., 35. st. 1. toč. 4. i 53. st. 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01 - 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19.  Statuta 
Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09,  
9/10 i 22/10 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Ličko-senjske županije na 
XII. sjednici održanoj 31. siječnja 2011. godine, donijela je 
 

 

O  D  L  U  K  U 
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada  

upravnih tijela Ličko-senjske županije 
 

 

 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom mijenja se Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih 
tijela Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 20/03, 23/07, 16/09 i 21/09 
– pročišćeni tekst). 
 

Članak 2. 
 

 U članku 10. veznik «te» zamjenjuje se veznikom «i», a na kraju se dodaje 
tekst:  

«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 s posebnim propisima.» 
 

 

Članak 3. 
 

 U članku 11. u stavku 1. veznik «te» zamjenjuje se veznikom «i», a na kraju 
stavka dodaje se tekst:  

«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 s posebnim propisima.» 
 

Članak 4.       
 

U članku 12. veznik «i» i riječ «arhive»  brišu se te se iza riječi «poslovanja» 
dodaje tekst:  

«osim prijema i otpreme pismena za Ispostave,» 
 

Članak 5.       
 

U članku 13. iza riječi «tijela» dodaje se tekst:  

«rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih 
tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda,» 
 

Članak 6. 
 

 U članku 15. u stavku 1. iza riječi «objekata» dodaje se tekst: 

«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 s posebnim propisima,» 



 Iza stavka 1. dodaje se stavak 2 i glasi: 

«Prijem i otprema pismena za Ispostave obavljaju se u Ispostavama.» 

 Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. 
 

Članak 7. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Županijskom 
glasniku» Ličko-senjske županije. 
 
 
 
 
 
 

P R E D S J E D N I K 

Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r. 


