
 
 
 
T A J N I Š T V O  
KLASA: 023-01/18-01/16 
URBROJ: 2125/1-05-18-01 
Gospić, 14. rujna 2018. godine 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 
 

 

PREDMET: Izvješće o radu Župana za prvo polugodište 2018. godine s prijedlogom 

Zaključka 
 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («NN» br. 33/01, 

60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 

pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i Statut Ličko-senjske županije («Županijski 

glasnik» br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 

6/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak)  
 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 

PREDLAGATELJ: Župan 
 

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo u suradnji s upravnim tijelima 
 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: 

Za provođenje ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva u Proračunu Ličko-

senjske županije 
 

OBRAZLOŽENJE:  

Člankom 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   propisano je da 

župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu, 

sukladno odredbama statuta jedinice područne (regionalne) samouprave.  

Člankom 19. Statuta Ličko-senjske županije propisano je da Župan podnosi Skupštini 

dva puta godišnje izvješće o svom radu, a po zaključku Skupštine i češće. 

Sukladno navedenom, Župan podnosi Županijskoj skupštini Izvješće o radu za prvo 

polugodište 2018. godine. 
 
 

 

                P R O Č E L N I K 
 

 Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 023-01/18-01/16 
URBROJ: 2125/1-01-18- 
Gospić, _________________ 2018. godine 
 

 

 

Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) 

te članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 

- ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 

2/18 i 3/18 - ispravak), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ___________. 

sjednici održanoj _________________________________ 2018. godine, donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

 

           Prihvaća se Izvješće o radu Župana za prvo polugodište 2018. godine. 

 
 

II. 
 

         Ovaj Zaključak objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

              

 

P R E D S J E D N I C A  
 

Nada Marijanović, mag.ing. silv. 
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Ž U P A N  
KLASA: 023-01/18-01/16 
URBROJ: 2125/1-02-18-01 
Gospić, 14. rujna 2018. 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, 6/13 – p.t., 2/18 i 3/18 - ispravak),  
podnosim 

 
 

II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   
oo  rraadduu    ŽŽuuppaannaa  zzaa  pprrvvoo  ppoolluuggooddiiššttee  22001188..  ggooddiinnee  

  
 
UUVVOODD  
 

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije utvrđeno je 

da Župan zastupa Županiju te obavlja poslove utvrđene Zakonom, Stattuom i odlukama 

Županijske skupštine. 

Poslovi od područnog (regionalnog) značaja osobito se odnose na 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 te 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. 

 Programom rada Župana i Županijske skupštine za 2018. godinu, a u skladu sa Zakonom i 

Statutom planirano je podnošenje polugodišnjeg izvješća o radu Župana. 

  U Izvješću su obuhvaćeni važniji projekti započeti ranije i planirani projekti koji će se 

provoditi kroz naredne godine, mjere i aktivnosti te relevantni podaci pripremljeni od strane 

nadležnih županijskih upravnih tijela, a spadaju u nadležnost i djelokrug poslova župana kao 

izvršnog tijela Županije. 
  
  

11..  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). 

 U upravnim tijelima Županije na dan 30. lipnja 2018. godine bio je zaposlen 61 službenik i 5 

namještenika na neodređeno vrijeme, 2 službenika na određeno vrijeme te 1 vježbenik. 
  
 U ovom izvještajnom razdoblju, odnosno u prvom polugodištu 2018. godine nositelji izrade 

akata bila su uglavnom upravna tijela Županije. 

 U skladu s odredbom članka 66. Statuta Županije, kojom je određeno da Županija preko 

svojih upravnih tijela nadzire i brine o racionalnom i zakonitom radu ustanova i trgovačkih 

društava kojima je osnivač ili suosnivač, na Županijskoj skupštini su razmatrana izvješća o radu 

ustanova i trgovačkih društva u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Županije. 
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 Ovo Izvješće sadrži informacije iz područja djelovanja upravnih tijela s naglaskom na: 

- broj predloženih akata Županijskoj skupštini na donošenje, odnosno donesenih akata, 

- značajnije projekte, 

- protokolarne aktivnosti i javnost rada, 

- ostale aktivnosti. 
 

- BROJ PREDLOŽENIH AKATA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI NA DONOŠENJE, ODNOSNO 

DONESENIH AKATA 
 

  
 U prvom polugodištu 2018. godine, održane su 3 sjednice Županijske skupštine na kojima je, 

uz aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, doneseno 58 akata, od čega 17 općih 

akata.  

  U tom razdoblju Župan je predložio Županijskoj skupštini, nadležnom odboru ili dao 

mišljenje na predložene akte kada nije bio predlagatelj za 58 akata (19 odluka, 31 zaključak, 7 

rješenja, 1 plan): 

- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije, 

- Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije, 

- Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije u 2018. godini za 

rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj 

skupštini Ličko-senjske županije, 

- Odluku o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/110 

«Pazarišta», 

- Odluku o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Ličko-senjske županije, 

- Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 

decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2018. godini, 

- Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske 

županije u 2018.godini, 

- Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova 

Ličko-senjske županije u 2018. godini, 

- Odluku o minimalnim financijskim standardnima, kriterijima i mjerilima za financiranje 

materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  

- Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 

decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 

2018. godini, 

- Odluke o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije (x 5): 

 - Trgovačkom društvu Regata d.o.o. Otočac, 

 - Udruzi Gačanka Otočac, 

              - Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu «Perušić», 

              - Ani Rucner,  

              - Ivanu Mustapiću,  

- Odluku o dodjeli godišnje nagrade Ličko-senjske županije Udruzi oboljelih i liječenih od 

karcinoma «Vila za Liku», 
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- Odluku kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za 

kupanje na području Ličko-senjske županije za 2018. godinu, 

- Odluku o pristupanju provedbi projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta i 

davanju zadužnice Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 

- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske 

županije - LIRA- e za poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti regionalnog razvoja u 

Ličko-senjskoj Županiji, 

- Zaključak o davanju suglasnost i na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske 

uprave za ceste Ličko-senjske županije, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje 

Tuđmana u Korenici (x 2), 

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Izmjena i dopuna Statuta (x 2): 

    - Osnovne škole Zrinskih i Frankopana, Otočac, 

               -  Osnovne škole Perušić, 

- Izvješće o radu Župana od stupanja na dužnost 25. svibnja do 31. prosinca 2017. godine s 

prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće o stanju u prostoru Ličko-senjske županije za razdoblje od 2014. -2017. godine s 

prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike 

zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini s prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2017. 

godinu s prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-

senjske županije za 2017. godinu s prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu s 

prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2017. godinu s 

prijedlogom Zaključka, 

- Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova, kojima je Županija 

osnivač u 2017. godini s prijedlozima Zaključaka (x 8): 

- Opće bolnice Gospić, Doma zdravlja Gospić, Doma zdravlja Otočac, Doma 

 zdravlja Senj, Doma zdravlja Novalja, Doma zdravlja Korenica, Zavoda za javno 

 zdravstvo Ličko-senjske županije, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske 

 županije, 

- Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije za 2017. godinu s prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba 

u sportu Ličko-senjske županije za 2017. godinu s prijedlogom Zaključka, 

- Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu s prijedlogom 

Zaključka, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za starije 

i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi 

digitalnog RTG uređaja,  
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- Zaključak o neprihvaćanju ponude kulturnog dobra na području k. o. Plitvička Jezera, 

vlasnika za prodaju nekretnine kulturnog dobra Republike Hrvatske, Ministarstvo 

državne imovine,  

- Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na 

području Nacionalnog parka «Plitvička Jezera» vlasnika (x 4): 

  - Vitomira Mirića iz Zagreba  

               - Zorana Grbića iz Vrbasa, Republika Srbija, 

               - Ljiljane Novosel iz Zagreba,  

               - Ante Matovine iz Karlovca,  

- Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 

2018. godinu, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju članica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije, 

- Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-

senjske županije, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za 

koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – marikulture, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za 

davanje koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za luke 

posebne namjene, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za 

koncesije na pomorskom dobru - plažama, u svrhu gospodarskog korištenja, 

- Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje 

izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-

senjske županije, 

- Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje i 

izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije. 
 
  Svi predloženi akti su usvojeni na Županijskoj skupštini, a opći akti dostavljeni na nadzor 

zakonitosti. Ni u ovom izvještajnom razdoblju nisu utvrđene nezakonitosti.  
   
 
  Župan je u izvještajnom razdoblju donio 47 akata (10 odluka, 17 zaključaka, 11 rješenja, 7 

planova i 1 program i 1 pravilnik): 

- Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko-senjske županije, 

- Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-

senjske županije,  

- Odluku o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz 

područja zaštite životinja za područje Ličko-senjske županije, 

- Odluku o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja za područje Ličko-senjske 

županije, 

- Odluku o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca s Provedbenim planom,  

- Odluku o određivanju nadležnog upravnog tijela za rješavanje po žalbama na rješenja 

jedinica lokalne samouprave, 

- Odluku o proglašenju elementarne nepogode poplava na području Grada Otočca i Općine 

Perušić, 
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- Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za granice pomorskog 

dobra,  

- Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zonama 

sanitarne zaštite vodozahvata –izvorište Bačvica, 

- Odluku o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva za 2018. godinu, 

- Zaključke po Izvješćima o radu upravnih tijela Ličko-senjske županije za 2017. godinu:  

 (Jedinice za unutarnju reviziju Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti Ličko-senjske županije,  Upravnog odjela za graditeljstvo zaštitu 

okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije, Kabineta župana 

Ličko-senjske županije, Tajništva  Ličko-senjske županije za 2017. godinu i Službe za 

financije x 6), 

- Zaključke o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na 

području Nacionalnog parka «Plitvička jezera», vlasnika odnosno suvlasnika (x 4): 

         - Suzane Orešković iz Korenice,  

         - A&P d.o.o. Peroj 454, Vodnjan,  

         - Aleksandra i Igora Đurišića iz Pule,  

         - Jelene Martać iz Beograda, Republika Srbija,  

- Zaključak o davanju suglasnost na Odluku o davanju u najam stana u Ulici Hrvatskih 

književnika 3/3 u Gospić, vlasništvo Doma zdravlja Gospić, 

-     Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u najam stana na adresi Svetog 

Mihovila 2 u Lovincu, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Silvija 

Strahimira Kranjčevića Senj za potrebe snimanja serije HRT-a «Doba uskok»  

- Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije 

za decentralizirane funkcije u 2018. godini, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi nekretnine u Korenici, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o opremanju ordinacije dentalne medicine na 

lokaciji Lovinac i ugovaranju tima dentalne medicine na dva radilišta Gospić i Lovinac, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Gospić na sklapanje Ugovora o 

preuzimanju imovine bez naknade s Hrvatskom elektroprivredom, 

- Pravilnik o provedbi Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ličko-

senjske županije za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih, 

- Godišnji plan raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske 

županije za 2018. godinu, 

- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini osnovnih škola Ličko-senjske županije u 2018. godini, 

- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini srednjih škola Ličko-senjske županije u 2018. godini, 

- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Ličko-senjske županije za 2018. 

godinu, 

- Plan prijma u službu u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2018. godinu (x 3), 

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

upravnim tijelima Ličko-senjske županije u razdoblju od 2018.-2020. godine, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Senj, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih 

uvjeta javnog poziva, 
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- Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Radne skupine za izradu i praćenje provedbe 

Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije, 

- Rješenje o imenovanju Komisije za izlučivanje registraturnog gradiva Ličko-senjske 

županije, 

- Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Upravljačkog odbora i Operativnog tima 

za provedbu projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije, 

- Rješenje o imenovanju predstavnika Ličko-senjske županije u Gospodarsko-socijalno 

vijeće Ličko-senjske županije, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Gospić, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Otočac, 

- Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dIjelovima prirode na području 

Ličko-senjske županije, 

- Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, 

- Rješenje o imenovanju Komisije za distribuciju planiranih decentraliziranih financijskih 

sredstava za kapitalne projekte osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova u 

2018. godini. 
   
  Svi doneseni akti Županijske skupštine i Župana su objavljeni u «Županijskom glasniku» 

Ličko-senjske županije. 
   

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, radi informiranja javnosti o nacrtima 

općih akata, Župan je u prosincu 2017. godine donio Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske 

županije s javnošću u 2018. godini, koji je objavljen u «Županijskom glasniku» br.  33/17 i na 

internetskoj stranici Županije. 

U izvještajnom razdoblju objavljeno je savjetovanje i o tome sačinjena izvješća koja su 

objavljena na internetskoj stranici Županije. 
 

 

 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 okviru djelokruga Upravnog odjela u prvom polugodištu 2018. godine Župan je 

koordinirao pripremu i provedbu programa i projekata vezanih uz poticanje obnove i razvitka 

gospodarstva u skladu s aktualnim financijskim i drugim uvjetima kao i aktivnosti vezane uz 

održivo upravljanje prirodnim resursima na području Ličko-senjske županije te donosio 

odgovarajuće odluke.  

Uslijed ugovaranja nekoliko razvojnih projekata  za provedbu, financiranih iz fondova EU, 

tijekom proteklog razdoblja intenzivirane su aktivnosti na provedbi tih projekata. 
 

 U sklopu provedbe «Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 

2016.-2020. godine» na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora u 

poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za 2018. godinu i donesenih odluka o 

odobrenju bespovratnih potpora u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna, s podnosiocima zahtjeva 
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potpisan je ugovor o sufinanciranju bespovratnih potpora u poljoprivredi na području Ličko-

senjske županije. 

 Temeljem «Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016.-

2020. godine» Županija je u 2017. godini odobrila financijsku potporu realizaciji Projekata: 

- «Upravljanje zdravljem stada sa ciljem povećanja konkurentnosti i očuvanja okoliša u 

proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka», čiji je nositelj Agronomski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, odobren od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi čiji su krajnji korisnici 

OPG-i s područja Županije koji proizvode ovčje i kozje mlijeko te 

- «Poboljšanje produktivnosti ličkih travnjaka» čiji je nositelj Agronomski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, odobren od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, u cilju 

unaprjeđivanja produktivnosti i hranidbene vrijednost travnjaka Ličko-senjske 

županije. 

 Navedeni Projekti su dovršeni u prvoj polovici 2018. godine. 
 
Programe kreditiranja poduzetništva uz subvenciju kamata Ličko senjska županija provodi 

od 1997. godine, a u tijeku je subvencioniranje kamata za kredite odobrene kroz kreditne linije 

iz ranijih godina (17 korisnika) iz kreditnih linija: Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik, 

Mikrokreditiranje za 2009 te Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu), ali i 

provedba nove kreditne linije «Kreditom do uspjeha 2014. godine», Mjera 1 Kreditom do 

konkurentnosti kroz koju su do kraja 2017. godine odobrena 4 kreditna zahtjeva u vrijednosti 

4,64 mil. kn. 
 
Vezano uz poslove upravljanja pomorskim dobrom, 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. 

U provedbi je Projekt uspostave međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom 

obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab – Lun te nastavljen Projekt utvrđivanja granica 

pomorskog dobra u lukama. 

Nastavljena je i provedba usvojenog Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim 

plažama na području Ličko-senjske županije pa je na zahtjev Grada Novalje, Ličko-senjska 

županija od Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA (izrađivača regionalnog programa) 

zatražila Izmjenu i dopunu Regionalnog programa. 

U prvoj polovini 2018. godine izdano je 9 dozvola, zaprimljeno i riješeno 7 zahtjeva za 

izmjenu voznog reda, 2 zahtjeva za trajnom obustavom prijevoza, 2 žalbe prijevoznika koje su 

riješene u zakonskom roku i 4 zahtjeva za upis u registar posebnog linijskog prijevoza. 

Izvršena je i kontrola rada županijskih lučkih uprava, a vezano uz posjedovanje većinskog 

udjela u trgovačkom društvu Lika ceste d.o.o., provođene su aktivnosti u svrhu upisa novih 

udjela Ličko-senjske županije u Knjigu udjela trgovačkog društva nakon što je Ličko-senjsku 

županiju kao osnivača, direktor Lika cesta d.o.o. Gospić izvijestio krajem 2017. godine da je 

određeni broj udjeličara prestao uplaćivati udjele te su se stekli uvjeti za raskid ugovora o kupnji 

udjela (obavijesti o raskidu ugovora, pozivi zaposlenima i ranije zaposlenima da iskoriste pravo 

prvokupa). 

 

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 
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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. 
 
Značajnije aktivnosti Župana iz područja školstva, kulture, tehničke kulture, informiranja i 

sporta te zdravstva i socijalne skrbi, u prvom polugodištu 2018. godine: 
 

- Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ličko-senjska županija 

organizira prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač. Tako su temeljem provedenog 

javnog nadmetanja za usluge prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola kojima je Županija 

osnivač i sklopljenih okvirnih sporazuma na vrijeme od 2 godine, u siječnju 2018. godine, 

sklopljeni pojedinačni ugovori o prijevozu učenika osnovnih škola za 2018. godinu s 

prijevoznicima: Autotransom Lika d.d. Otočac, Prijevozničkim obrtom Josipa Kneževića iz 

Plitvičkih Jezera i obrtnikom Milanom Sabljakom iz Grabovca, 

- Župan je u siječnju objavio dva javna poziva za financiranje udruga: za financiranje 

programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na području 

Ličko-senjske županije i za financiranje institucionalne podrške udrugama registriranim na 

području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu. Na 

navedene pozive prijavile su se udruge koje su prošle administrativnu provjeru, kao i fazu 

ocjenjivanja te je travnju potpisano deset Ugovora o financiranju za 2018. godinu. 

- Župan je u siječnju potpisao i pojedinačne ugovore o financiranju Programa javnih potreba za 

2018. godinu u tehničkoj kulturi, sportu te za Društvo Crvenog križa Ličko-senjske županije, 

- Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u ožujku je dostavljen Popis 

prioriteta za raspored rashoda za nefinancijsku imovinu Doma za starije i nemoćne osobe 

Ličko-senjske županije za 2018. godinu te Izmjene Popisa prioriteta od 28. svibnja 2018. 

godine, na koje je nadležno Ministarstvo dalo suglasnost, 

- Na temelju Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini, Županijska skupština je donijela Odluku na 

razini Županije, a u travnju Župan utvrdio Popis prioriteta zdravstvenih ustanova, odnosno u 

svibnju Izmjene i dopune Popisa na koje je Ministarstvo zdravlja dalo suglasnosti, 

- Na osnovi Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba za osnovno školstvo, srednje škole i 

učeničke domove, Župan je u lipnju donio Planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, osnovnih škola u iznosu od 

1.200.608,00 kn te srednjih škola u iznosu od 549.743,00 kn. 

- S ciljem osiguranja sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa 

djelatnosti fizikalne terapije u kući odnosno proširenju Mreže javne zdravstvene službe za 

jednog fizioterapeuta, dopisom Župana podržan je prijedlog Privatne prakse fizikalne terapije 

u kući – Ane Turić iz Perušića za izmjenom Mreže javne zdravstvene službe, 

- Sukladno provedenom postupku jednostavne nabave, s tvrtkom Arhingtrade d.o.o. sklopljen 

je Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju školske 

sportske dvorane uz Osnovnu školu Perušić, 

- Sukladno Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih 

ulaganja u osnovne i srednje škole na području Ličko-senjske županije, Župan je u lipnju 

donio Plan provedbe naloga i preporuka, planirane aktivnosti za provođenje istih te rokove 

provedbe, 
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- Temeljem Eksperimentalnog programa Ministarstva znanosti i obrazovanja «Škola za život», 

kao prvi korak u ostvarenju ciljeva Cjelovite kurikularne reforme, u ožujku je dana suglasnost 

Župana Osnovnoj školi kralja Tomislava za prijavu, a koja je ušla u navedeni Program, 

- Sukladno točki VIII. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini dostavljeno je Izvješće o utrošenim 

sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstva 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, sukladno Uredbi o načinu izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za 2018. godinu, 

- Ministarstvu zdravstva upućen je zahtjev za izmjenu broja postelja općeg stacionara u Domu 

zdravlja Otočac, budući da je sukladno Mreži javne zdravstvene službe, broj postelja općeg 

stacionara 8 i 2 palijativne postelje. S obzirom da Dom zdravlja Otočac ne ispunjava 

minimalne tehničke uvjete za palijativnu skrb upućen je zahtjev za izmjenu Mreže javne 

zdravstvene službe na način, da se izmijeni broj postelja općeg stacionara sa 8 na 10 postelja, 

- Župan je podržao zahtjev Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za izmjenom 

Mreže hitne medicine, tako da se na području Grada Senja, Općine Brinje i Donji Lapac Mreža 

hitne medicine proširi sa timovima - T2, 

- Župan je potpisao i dva Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe 

koji se odnose na promjenu člana nositelja tima, tj. medicinske sestre. 

- S ciljem sufinanciranja dodatnih timova medicinske pomoći tijekom turističke sezone, Župan 

je 2. veljače potpisao Ugovor s Ministarstvom turizma o sufinanciranju dodatnih timova 

medicinske pomoći u 2018. godini, u iznosu od 49.876,00 kuna, koja su Odlukom Župana od 

17. travnja i dodijeljena Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije. 

 

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 poslove 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, poslove informatizacije poslovanja te druge poslove u skladu sa 

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

upravno tijelo Županije koje ima ispostave izvan sjedišta Županije (Ispostava Korenica, Ispostava 

Novalja, Ispostava Otočac i Ispostava Senj).  
 
Upravna tijela Županije pretežito obavljaju poslove u neupravnom postupku, a najvećim je 

dijelom djelatnost Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 

gospodarstvo usmjerena je građanima, odnosno rješavanju upravnih predmeta. 

Poslovi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju u 

Županiji kao jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju se od 1. siječnja 2008. 

godine kao poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije. 
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Preuzimanjem tih poslova od Ureda državne uprave preuzeti su svi službenici koji su radili na 

tim poslovima (9 za poslove graditeljstva i 1 za poslove zaštite okoliša), a time i zatečene plaće 

preuzetih službenika financirane iz Državnog proračuna putem Županijskog proračuna. 

Preuzimanjem poslova graditeljstva preuzet je veliki broj neriješenih predmeta, a broj 

preuzetih službenika nije bio dovoljan da bi se broj neriješenih predmeta barem smanjio. 
 
Do kraja lipnja 2018. godine u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo na poslovima graditeljstva u sjedištu u Gospiću i Ispostavama bilo je 

zaposleno 15 službenika, koji su uz ostale poslove obavljali i poslove legalizacije bespravno 

izgrađenih objekata, dok je te poslove isključivo obavljala samo 1 službenica. 
 

  
 

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, zaštita od požara, civilna 

zaštita i zaštita od elementarnih nepogoda, poslove upravljanja, održavanja, čuvanja i zaštite 

imovine Županije te pomoćno tehničke poslove za sva tijela Županije i poslove zaštite na radu. 
 
U ovo izvještajnom razdoblju, ono što treba istaknuti je da su se u Kabinetu župana, uz 

protokolarne poslove obavljali i poslovi vezani uz izvršavanje  obveza utvrđenih propisima koji 

reguliraju područje civilne zaštite i zaštite od požara, koji se odnose na poslove pripreme i 

dostavljanja akata na usvajanje Županu i Županijskoj skupštini, na pripremu sjednica Stožera 

civilne zaštite, planiranje i praćenje izvršenja obveza financiranja korisnika iz županijskog 

proračuna, kao i ostale aktivnosti, koje su obavljene kroz redovnu koordinaciju i suradnju sa 

DUZS-om Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Gospić, Vatrogasnom zajednicom Ličko-

senjske županije, HGSS Stanicom Gospić, Društvom crvenog križa Ličko-senjske županije, 

jedinicama lokalne samouprave i drugim dionicima sustava civilne zaštite.  

Tako je temeljem obveza utvrđenih Zakonom o sustavu civilne zaštite («NN» br. 82/15) i 

Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 1/17 i 14/17) Župan donio Odluku o izradi Procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Ličko-senjske županije i imenovao Radnu skupinu za izradu Procjene 

(«Županijski glasnik» br 1/18), čime su započete aktivnosti na izradi Procjene rizika kao 

temeljnog Županijskog dokumenta civilne zaštite u čiju izradu su uključene sve pravne osobe 

sustava civilne zaštite i jedinice lokalne samouprave s područja Županije. S obzirom da se izrada 

Županijske procjene temelji na izradi procjena gradova i općina, nakon donošenja istih od strane 

predstavničkih tijela, po njenoj končanoj izradi predložit će se Županijskoj skupštini na 

donošenje, kako bi nakon donošenja Procjene Župan donio Plan djelovanja civilne zaštite za 

područje Ličko-senjske županije. 

U skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite  i Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada 

te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite («NN» 

br. 37/16), Župan je donio Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Ličko-senjske 

županije, odnosno njene izmjene, kojom je utvrđen novi sastav i zadaća Stožera. 

Redovna sjednica Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije održana je 17. travnja 

sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2018. godini («Narodne novine» br. 28/18) na kojoj su razmatrani i 

doneseni akti: Plan rada Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije s planom rada za požarnu 

sezonu 2018. godine, Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području 
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Ličko-senjske županije s planom lokaliteta i prostora za uspostavu odgovarajućih zapovjednih 

mjesta kod zapovijedanja i koordinacije gašenja požara. 

Razmatrane su pripremne aktivnosti i spremnost svih žurnih službi i operativnih snaga 

civilne zaštite za turističku sezonu 2018. godine. Na sjednici je razmatran Plan operativne 

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

Republiku Hrvatsku, za područje Ličko-senjske županije u 2018. godini.  

Izvješće o provedbi aktivnosti i mjera Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini dostavljeno je 5. lipnja  

Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje. 

Povodom situacije na području Županije izazvane snježnom nepogodom-velikim količinama 

snijega, snažnog vjetra i niskim temperaturama, pod predsjedanjem Župana održana je 23. 

veljača izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije, kako bi se pratilo 

stanje na terenu i poduzele sve potrebne aktivnosti s ciljem pomoći gradovima i općinama 

zahvaćenim nepogodom. U koordinaciji s DUZS-Područnim uredom Gospić, svim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama te gradskim i općinskim stožerima civilne 

zaštite organizirano je 24 satno dežurstvo. Sukladno Pravilniku o standardnim operativnim 

postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od više hijerarhijske razine sustava 

civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi («NN» br. 37/16) Stožeru civilne zaštite Ličko-senjske 

županije, odnosno Županu upućeni su zahtjevi stožera civilne zaštite Grada Gospića i Općina: 

Donji Lapac, Lovinac i Udbina za pomoć Hrvatske vojske koji su odmah proslijeđivani DUZS-u. 

Povodom angažiranja pripadnika i mehanizacije HV 28. veljače stanovnike zaseoka Visuć-Varoš 

u Općini Udbina posjetili su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik 

Glavnog  stožera oružanih snaga RH Mirko Šundov, ravnatelj DUZS Dragan Lozančić, nakon čega 

su nazočili sjednici Stožera civilne zaštite Općine Udbina na čelu sa Županom. 

Shodno situaciji i stanju na terenu izazvanog nepovoljnim vremenskim prilikama te zbog 

predviđene mogućnosti obilnih kiša koje zbog velike količine snijega mogu izazvati poplave na 

području Ličko-senjske županije, Župan je uputio dopis operativnim snagama i pravnim 

osobama sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije o provedbi preventivnih mjera i 

podizanja razine spremnosti za slučaj obrane od poplave. 

      Na temelju Prijedloga za proglašenje izvanrednog stanja zbog opasnosti od poplave 

Hrvatskih voda Centra obrane od poplava Sektor E od 18. ožujka 2018. godine, Župan jebio 

ovlašten donijeti Odluku o proglašenju izvanrednog stanja na poplavom ugroženom području, 

kojom se proglašava izvanredno stanje zbog opasnosti  od poplave na dionici: E.25.7 Lika (donji 

tok) od 0 +000,00 do 20+750,00, područje Općine Perušić, za naselja Donji Kosinj, Gornji Kosinj, 

Mlakva, Kosinjski Bakovac, Lipovo Polje i Rudinka, a vezano na visinu vodostaja: Lika (donji tok) 

(Markovi ponori-brana Sklope) na mjerodavnom vodomjeru Selište na kojem dana 18. travnja 

2018. godine u 12.00 sati zabilježen vodostaj 494,26 m.n.m. sa tendencijom daljnjeg porasta. 

 Odlukom su u stupanj  visoke pripravnosti stavljeni Stožer civilne zaštite Ličko-senjske 

županije i Stožer civilne zaštite Općine Perušić te operativne snage sustava civilne zaštite radi 

poduzimanja operativnih i logističkih mjera za smanjenje rizika, zaštitu i spašavanje ugroženog 

stanovništva i imovine i uklanjanje posljedica u skladu s planovima zaštite i spašavanja. 

 Na Prijedlog Hrvatskih voda, Centra obrane od poplava, Sektor E za ukidanje izvanrednog 

stanja zbog opasnosti od poplava, Župan je 11. travnja donio Odluku o ukidanju izvanrednog 

stanja na poplavom ugroženom području. 

Stožeru civilne zaštite Ličko-senjske županije, odnosno Županu  upućeni su zahtjevi  Stožera 

civilne zaštite Općine Perušić za pomoć, koji su odmah prosljeđivani Ravnatelju DUZS-a i 

Područnom uredu Gospić, a odnosili su se na osiguranje čamaca s dodatnom opremom (prsluci 
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za spašavanje), dovoljnog broja agregata, za angažiranje Lika cesta d.o.o. Gospić radi čišćenja 

prometnica na  području ugroženom poplavom i dr. 

Također su upućivani Zahtjevi za pomoć pripadanika HV zbog čišćenja šumskog puta od 

Kosinjskog Bakovca do Vaganca te za angažiranje kombiniranog stroja za čišćenje šumske ceste 

Vaganac-Podjelar i Pazariški Bakovac-Kosinjski Bakovac i održavanje istih za  vrijeme trajanja 

poplave. 

   Stožer civilne zaštite Općine Perušić redovito je dostavljao zapisnike s održanih sjednica 

(8 sjednica Stožera) u kojima je izvještavao o stanju na terenu i poduzetim aktivnostima. 

 Održana je 15. ožujka zajednička sjednica Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije i 

Općine Perušić. Nakon održane zajedničke sjednice Stožera civilne zaštite, Župan je s 

načelnicima i članovima Županijskog i Općinskog stožera civilne zaštite obišao je poplavljeno 

kosinjsko područje te dao izjavu za medije. 

Na lokaciji Kosinjski most održana je 22. ožujka sjednica Stožera civilne zaštite Općine 

Perušić radi analiziranja stanja i poduzetih aktivnosti, praćenja situacije te poduzimanja daljnjih 

mjera obrane od poplave na kojoj su nazočili uz Zamjenika župana Vicu Nekića, ravnatelj DUZS 

Dragan Lozančić, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, pročelnik HGSS 

Vinko Prizmić, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt, ravnateljica HZHM 

Maja Grba-Bujević i načelnik Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije. Nakon sjednice  

uslijedile su izjave za medije i obilazak terena čamcima. 

Redovna izvješća o trenutnoj situaciji i pripremnim radnja vezanim za distribuciju 

električne energije i možebitnim isključenjima na području Kosinjske doline, a vezano na 

poplavu, redovito dostavlja HEP-Elektrolika Gospić. 

Izvješća Župana o poduzetim aktivnostima te naučenim lekcijama kao odgovorima na 

ugroze koje su u prvoj polovici 2018. godine zadesile pojedina područja Ličko-senjske županije - 

snježna nepogoda i poplava, dostavljena su Koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti te 

Pučkoj pravobraniteljici RH.   

Župan je uputio zahvalu Ministarstvu obrane RH i DUZS-u na svesrdnoj pomoći i podršci 

stanovnicima Ličko-senjske županije koju iskazuju ne samo u situacijama nastanka i otklanjanja 

posljedica ugroza izazvanih vremenskim nepogodama, već i u drugim prigodama kada se nalaže 

potreba njihovog uključivanja. 

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara («NN» br. 92/10), Pravilnika o izradi 

procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija («NN» br. 35/94, 55/94, 110/05, 

28/10) te Pravilnika o izradi Plana zaštite od požara («NN» br. 51/12) na snazi su dokumenti 

Plan zaštite od požara s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske 

županije koje je  Odlukom donijela Županijska skupština po prethodno pribavljenoj suglasnosti 

PU ličko – senjske i Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije («Županijski glasnik» br. 

20/16).  

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, u suradnji s PU ličko-senjskom i Vatrogasnom 

zajednicom Ličko-senjske županije, po prijedlogu Župana Županijska skupština donijela je 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2018. 

godinu, za čije je donošenje provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na internetskoj 

stranici Županije. Provedbeni plan dostavljen je svim jedinicama lokalne samouprave s područja 

Županije, kao dokument na temelju kojeg gradovi i općine donose svoje godišnje provedbene 

planove unapređenja zaštite od požara. 

Na prijedlog Župana Županijska skupština  usvojila je Izvješće o stanju zaštite od požara i 

stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske 
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županije za 2017. godinu te je isto dostavljeno Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i 

gašenje požara i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje-Sektoru za vatrogastvo.  

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku u 2018. godini («NN» br. 28/18) Župan je donio Plan operativne provedbe 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku, a za područje Ličko-senjske županije za 2018. godinu («Županijski glasnik» br. 7/18) 

te je isti dostavljen jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, odnosno svim 

izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima na daljnje postupanje. Izvješće o provedbi svih 

aktivnosti iz nadležnosti Županije utvrđenih Programom aktivnosti dostavljeno je DUZS-u.  
 
Župan je sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanice Gospić 

za 2018. godinu («Županijski glasnik» br. 29/17) potpisao Ugovor o financiranju redovne 

djelatnosti stanice Gospić za 2018. godinu u iznosu od 80.000,00 kn iz Proračuna Ličko-senjske 

županije.  

Temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» br. 106/99, 117/01, 

36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) Župan je potpisao Ugovor s Vatrogasnom 

zajednicom Ličko-senjske županije o financiranju redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice u 

2018. godini iz Proračuna Ličko-senjske županije u iznosu od 329.000,00 kn. 
  

Sukladno Planu nabave za 2018. godinu i Pravilniku o jednostavnoj nabavi  provedeni su 

postupci jednostavne nabave te sklopljeni ugovori na razdoblje od jedne godine: za izradu 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko-senjske županije i Plana djelovanja civilne 

zaštite Ličko-senjske županije sklopljen je ugovor s tvrtkom ALFA ATEST d.o.o. iz  Splita, za 

nabavu napitaka za potrebe županijskih upravnih tijela Ličko-senjske županije sklopljen je 

ugovor s tvrtkom Koni d.o.o. iz Gospića, za  nabavu motornog benzina i dizel goriva za službene 

automobile  Ličko-senjske županije  sklopljen je ugovor s INA industrija nafte d.d. Zagreb, za 

usluge održavanja i ažuriranja internetske stranice  Ličko-senjske županije sklopljen je ugovor s 

tvrtkom HD7 Consulting j.d.o.o., Baške Oštarije, Karlobag te za usluge fotografiranja i video 

snimanja sklopljen ugovor s tvrtkom Nick M j.d.o.o. iz Gospića. 

 

Tajništvo Županije ustrojeno je kao služba za obavljanje poslova iz područja organizacije 

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

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

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

otpreme pismena za Ispostave, radnih odnosa zaposlenika Županije, poslove informatizacije za 

sva tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo, poslove izdavanja službenog glasila Županije te ostale poslove kojima 

se osigurava redovno funkcioniranje tijela Županijske skupštine, Župana i njihovih radnih tijela.  
 

Kao što je navedeno u izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Županijske skupštine na 

kojima je, uz aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, doneseno 58 akata, a u 

pripremi sjednica Županijske skupštine održano je 16 sjednica stalnih radnih tijela: 

- 3 sjednice Odbora za izbor i imenovanje,  

- 3 sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise,  

- 3 sjednice Odbora za Proračun i financije,  

- 3 sjednice Odbora za gospodarska pitanja, 

- 1 sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport,  

- 2 sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 
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- 1 sjednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 
 

Zakazane sjednice Županijske skupštine, kao i sve sjednice Odbora su redovno održane. 
 
Prema članku 79. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («NN» 

br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), 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 Županijskoj skupštini, sukladno Zakonu 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dostavljena su 63 akta od toga: 
 
- Predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji zajedno s izvatkom iz 

zapisnika (26), 

- Županu (26),  

- Ministarstvu financija (1),  

- Državnom uredu za reviziju-Područni ured Gospić (6),  

- Ministarstvu zdravstva preko ravnatelja Doma zdravlja (2), 

- Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (1), 

- Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (1). 
 
Uočenih nedostataka u postupku nadzora zakonitosti općih akata nije bilo. 
  
 
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. 

Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo opći akt se objavljuje u službenom glasilu 

županije. 

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

tiska te objavljuje na web stranici Županije i dostavlja (Nacionalnoj Sveučilišnoj biblioteci, 

Digitalno informacijsko-dokumentacijskom uredu Vlade Republike Hrvatske (Središnjem 

katalogu), Samostalnoj Narodnoj knjižnici Gospić, Gradu Novalji te Općinama: Brinje, Udbina, 

Donji Lapac, Plitvička jezera, Karlobag, Perušić, Vrhovine, Općini Plitvička jezera). 

Osim općih i drugih akata tijela Županije, u «Županijskom glasniku» u prvom polugodištu 

2018. godine objavljivani su akti Grada Novalje i Općina s područja Županije (osim Općine 

Lovinac), Stožera civilne zaštite Općine Brinje te Načelnika Stožera civilne zaštite Općine 

Perušić,  
 

U izvještajnom razdoblju ukupno su objavljena 24 broja Glasnika, od toga je u ovom 

izvještajnom razdoblju 16 brojeva umnoženo u 207 primjeraka, a početkom 2018. godine je 

tiskano još 7 brojeva i kazalo za 2017. godinu te umnoženo u 38 primjeraka. 
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- U Tajništvu se obavljaju poslovi koji se odnose na prava, obveze i odgovornosti iz područja 

rada dužnosnika, službenika i namještenika, poslovi uredskog poslovanja i arhiviranja za sva 

tijela Županije. 

Na prava, obveze i odgovornosti od značaja za rad službenika i namještenika u upravnim 

tijelima primjenjuju se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) i samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11 i 4/18) i Zakon o plaćama u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 28/10). 

Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i samoupravi 

je člankom 5. utvrđeno da o prijamu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i 

obvezama službenika, kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik rješenjem koje je upravni akt, 

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

pročelnika odlučuje župan. 

Pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose ovlašten je 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 (članak 90.c).. 
 
U izvještajnom razdoblju iz područja radnih odnosa doneseno je 25 akata, od čega je bilo 16 

upravnih i 9 neupravnih, a za koje je nositelj izrade bio Župan. 
 

- Uredsko poslovanje tijela Županije temelji se na načelu zatvorenog dokumentacijskog 

ciklusa. Ciklus obuhvaća primanje akata, upisivanje akata u osnovnu evidenciju, dostavu akata u 

rad, razvođenje i odlaganje akata, prema propisanim odredbama Uredbe o uredskom poslovanju 

(«NN» br. 7/09), Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 

stvaralaca i primalaca akata («NN» br. 38/88), Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka 

stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-senjske županije i Naputka o uredskom 

poslovanju u tijelima Ličko-senjske županije. 

U skladu s člankom 76. st. 2. Uredbe o uredskom poslovanju  donesen je 27. prosinca 2017. 

godine Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za tijela Ličko-

senjske županije, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine. 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalnog gospodarstva je 

temeljem Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 2. siječnja 2015. godine u 

obvezi u postupku izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji 

provoditi postupak u elektroničkom obliku putem elektroničkog programa tzv. e - dozvola pa se 

sukladno tome, pismena vezana za izdavanje građevinskih dozvola, osim što se ručno unose u 

urudžbeni zapisnik, vode se i u elektroničkom obliku. 

I otprema pošiljki u poštansku službu od početka 2015. godine obavlja se putem 

elektroničke prijamne knjige (e-PK). 

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. 
 
 

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

i drugih financijskih dokumenata Županije, izrađuje plan nabave i provodi postupke javne 

nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije, vodi evidencije o provedenim postupcima 

nabave i sklopljenim ugovorima, te izrađuje izvješća za potrebe nadležnih 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 
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knjigovodstva te ostale poslove vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima u 

vlasništvu Županije te ostale poslove iz područja financija. 
 
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 županije, a naredbodavatelj za izvršenje 

Proračuna je Župan.  

Temeljem Zakona o proračunu, Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola te Zakona 

o fiskalnoj odgovornosti pri izradi Proračuna za 2018. godinu uveden je sustav rizničnog 

poslovanja na razini proračuna i 28 proračunskih korisnika Županije, koji se temelji na 

jedinstvenom računovodstveno – informacijskom sustavu s ciljem stvaranja pretpostavki za 

učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslova preko 

jedinstvenog računa Riznice Ličko – senjske županije. U ovoj prvoj fazi, od 01. siječnja 2018. 

godine poslovanje u Riznici obavlja se na način, da svi proračunski korisnici imaju i dalje svoje 

račune i naplaćuju preko njih vlastite i namjenske prihode, a Županija plaća obveze  

proračunskih korisnika prema dobavljačima za rashode koji se financiraju iz proračunskih 

sredstava.  

Prema Zakonu o proračunu i dr. podzakonskih akata Župan je Županijskoj skupštini na 

donošenje predložio: Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu, Godišnji izvještaj 

o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. 

godinu, I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu, I. Izmjene i 

dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu,  

Odluku o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu te 

Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije u 2018. godini za rad 

političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini 

Ličko-senjske županije, 
 

 Osim akata koji su predloženi Županu odnosno Županijskoj skupštini na donošenje, u 

sferi financija značajno je spomenuti u ovom izvještajnom razdoblju:  

- Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu, 

- Financijski izvještaje za razdoblje od 01.01.-31.03.2018. godine i za razdoblje od 01.01.- 

  30.06.2018. godine, 

- Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1-30.6 2018. godine,  

- pripremu i provedbu 17 postupaka jednostavne nabave i 3 otvorena postupka javne 

nabave sukladno Planu nabave i zahtjevima upravnih tijela, 

- dostavu mjesečnih zahtjeva za refundacije financijskih sredstava za zajedničke troškove 

Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, 

- Izdavanje 9 drugostupanjskih rješenja po žalbama na rješenja gradova i općina na 

gradske i općinske poreze, a prvostupanjskom tijelu (gradovi i općine) sukladno članku 

110. ZUP - a proslijeđeno je 6 prigovora, odnosno žalbi. 
 

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

i socijalnoj skrbi, Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima te naplata po ugovorima 

sklopljenim u projektu razminiranja, lovozakupnina, naplata naknada od koncesija, prihoda od 

izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i ostalih izvornih prihoda u 2018. godini. 
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Jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih 

financijskih kontrola te daje neovisna i stručna mišljenja i savjete za unaprjeđenje poslovanja 

Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: korisnici 

proračuna) 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, kontrole i gospodarenja sredstvima. 

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

unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za 

koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Izjave, provodi unutarnje revizije u 

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

Župana, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu danih 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. 
 
U skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije za 2018. godinu u izvještajnom razdoblju 

obavljena je revizija procesa izrade financijskog plana izvanproračunskog korisnika – Županijske 

uprave za ceste Ličko-senjske županije  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 računovodstvenog evidentiranja i praćenja 

obveza. 
 
U izvještajnom razdoblju u skladu sa zakonodavnim okvirom izrađeno je Mišljenje 

unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2017. 

godini koje je sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti prilog 

Izjave o fiskalnoj odgovornosti.  

Dostavljeno je Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije Središnjoj 

harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija u svrhu godišnje provjere kvalitete aktivnosti 

unutarnje revizije. 

 Izrađeno je i dostavljeno Izvješće o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog 

unutarnjeg revizora za  javni sektor za 2017. godinu  u skladu s Naputkom o stalnom stručnom 

usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektoru. 
   
 Ostale aktivnosti unutarnje revizije uključivale su praćenje provedbe danih preporuka i 

ažuriranje baze podataka: podnošenje izvještaja o statusu provedbe preporuka, povremeno 

unutarnje ocjenjivanja rada Jedinice za unutarnju reviziju, suradnju s upravnim tijelima, 

sudjelovanje u donošenju pisanih procedura u cilju učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja 

sustava financijskog upravljanja i kontrola te davanja mišljenja o unaprjeđenju pojedinih 

poslovnih procesa. 
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- ZNAČAJNIJI PROJEKTI 
 
 

- Projekti financirani iz sredstava EU: 
 

  * «Razvojni centar Ličko-senjske županije» ukupne vrijednosti 18.998.571,52 kn, od čega 

je 18.608.890,41 kn bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ličko-

senjska županija je kao nositelj Projekta 28. kolovoza sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a 26. srpnja 2018. Dodatak I. 

Ugovoru. Glavni cilj Projekta usmjeren je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje 

profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske 

županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za 

preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika 

početnika i postojećih poduzetnika. Nakon potpisivanja ugovora održana je i početna 

konferencija Projekta, brojni sastanci Operativnog tima i Upravljačkog Odbora Projekta, 

izrađen je Plan nabave Projekta kao i Zahtjev za nadoknadom sredstava 1, 2 i 3. 

  * Projekt razvoja cikloturizma na području Ličko-senjske županije, za čiju provedbu je 

Ličko-senjskoj županiji dodijeljeno 594.000,00 kn bespovratne potpore Ministarstva 

turizma, a sukladno Ugovoru o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa 

razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. i Ugovoru o sufinanciranju sukladno 

uvjetima i kriterijima Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini, 

sklopljenima s Ministarstvom turizma 14. lipnja 2018. godine. 

Cilj Projekta je unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na 

području Ličko-senjske županije, kao i poticanje rasta turističke potrošnje i povećanje 

zadovoljstva gostiju ponudom na destinaciji. Rezultati Projekta su: izrađeni Operativni plan 

razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije do 2020. godine, izrađena mobilna aplikacija i 

web stranica te izrađena projektna dokumentacija sa troškovnikom i trasiranje županijske 

cikloturističke rute Lika Touring te biciklističkih staza na području Općine Karlobag i Donji 

Lapac, kao i izrada prometnih elaborata za označavanje biciklističkih staza na 

kontinentalnom dijelu Županije. Potpisan je Sporazum o partnerstvu u provedbi Projekta s 

Turističkom zajednicom Ličko-senjske županije. U tijeku su postupci javne nabave. 

  *«Projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza II» Ličko-senjska županija s 

Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije–LIRA-om pripremila je dokumentaciju za 

prijavu na natječaj «Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III». Cilj Projekta je 

provođenje aktivnosti radi jačanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje (zapošljavanje 1 

osobe za rad na projektu – iz projekta) te osiguravanje sredstava za dodjelu bespovratnih 

potpora poduzetnicima u cilju poticanja samozapošljavanja, a vrijednost Projekta je ukupno 

2.000.000,00 kn. Tražena sredstva su odobrena za provedbu Projekta u svibnju 2018. 

  *U okviru Poziva «Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za 

školska godina 2017./2018.) Župan je 5. ožujka 2018. godine potpisao Ugovor o dodjeli 

bespovratnih sredstva za Projekt «Hraniti se zdravo». Projektom je obuhvaćeno 282 

učenika iz sedam osnovnih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač, a vrijednost 

Projekta je 266.440,97 kn. Sukladno potpisanom Ugovoru, Župan je Ministarstvu za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podnio Zahtjev za predujam, kao i zahtjeve za 

nadoknadom sredstva. 

  *S ciljem povećanja dostupnosti primarnih zdravstvenih usluga pacijentima, u svibnju 

2018. potpisan je Ugovor o sufinanciranju Izgradnje parkirališta Doma zdravlja Senj s 
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Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sukladno kojemu nadležno 

Ministarstvo sufinancira iznos od 200.000,00 kn. Ukupna vrijednost Projekta je 424.518,17 

kn, od čega iznos od 224.518,17 kn sufinancira Grad Senja. 

  *Temeljem Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje 

iz ESI fondova, između Ličko-senjske županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije, potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta «Izrada projektno-tehničke 

dokumentacije za Centar učenja škole Senj-CUŠ Senj». Ukupna vrijednost izrade projektno-

tehničke dokumentacije je 171.250,00, od čega 150.000,00 kn financira Ministarstvo, a 

21.250,00 kn financira Ličko-senjska županija. 

 

-  Projekti u pripremi za financiranje iz sredstava EU: 
 

  *Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera, koji obuhvaća izradu 

studijske, tehničke, projektne te natječajne dokumentacije za realizaciju Projekta, a 

financira se iz Operativnog programa «Zaštita okoliša 2007.-2013. godine». Nositelj Projekta 

je Vodovod d.o.o. Korenica, a Projekt obuhvaća područja općine Plitvička jezera i Općine 

Rakovica u Karlovačkoj županiji. U sufinanciranju sudjeluju Ličko-senjska županija i 

Karlovačka županija, Općina Plitvička Jezera i Općina Rakovica, Hrvatske vode te trgovačko 

društvo SPELEKOM d.o.o. Rakovica. Ugovor o nastavku sufinanciranja Projekta potpisan je 

20. studenoga 2017. godine, kojim su preuzete obveze financiranja Projekta u ukupnom 

iznosu od 1.592.874,45 kuna, od čega je udio Ličko-senjske županije 398.218,61 kunu. Do 

sada je u izradu projektne dokumentacije uloženo 11.000.000,00 kn te su osigurana 

sredstva za nastavak sufinanciranja u vrijednosti 10.619.163,00 kn. Projektom se prvi put 

nudi cjelovito rješenje problema vodoopskrbe i odvodnje tog područja, a projekt se 

priprema za financiranje iz EU fondova. 

  * Projekt «Teslina munja» za koji je Ličko-senjska županija podnijela Razvojnoj agenciji 

Ličko-senjske županije – LIRA  zahtjev za sufinanciranje Projekta prema Programu 

pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, a odnosi 

se na izradu projektne dokumentacije te je 2. studenoga sklopljen ugovor o suradnji na 

izradi arhitektonske prostorno-programske studije za Projekt Teslina munja s Turističkom 

zajednicom Ličko-senjske županije. Čeka se odobrenje Projekta za sufinanciranje. 

  *Za Projekt «Obnova kolnika županijske ceste Ž5113 (Križpolje–Glibodol–Lička Jasenica) 

ukupne duljine 5200 m», Ličko-senjska županija je podnijela Razvojnoj agenciji Ličko-

senjske županije– LIRA zahtjev za sufinanciranje Projekta prema Programu pripreme 

lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih  za financiranje iz ESI fondova pa je 2. studenoga  

sklopljen  ugovor o suradnji na izradi projektne dokumentacije za Projekt obnove kolnika 

županijske ceste Ž5113 sa Županijskom upravom za ceste Ličko-senjske županije.  Čeka se 

odobrenje Projekta za sufinanciranje. 

  * Provođene su aktivnosti na izradi i provedbi Programa razvoja širokopojasnog pristupa 

internetu za područje Ličko-senjske županije. Na temelju potpisanog sporazuma o suradnji 

na Projektu 9 JLS s područja Županije sa Županijom, potpisan je ugovor o konzultantskim 

uslugama na Projektu te pripremljen Nacrt Studije izvodljivosti i Nacrt Plana razvoja 

širokopojasne infrastrukture (PRŠI), koji je prezentiran uključenim JLS. Nositelj projekta je 

Ličko-senjska županija. Ishodovana je suglasnost svih uključenih JLS vezano uz odabir 

modela za provedbu Projekta. Ukupni investicijski troškovi realizacije ovog Projekta 

procjenjuju se na 60 mil. kn. U tijeku su aktivnosti pripreme za provedbu javne nabave za 
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odabir operatera, a radi stvaranja uvjeta za podnošenje prijave na natječaj MRRFEU koji se 

očekuje do kraja godine. 

 

- Osim navedenih projekata nastavljena je provedba: 
 

 *U tijeku su i pripremne radnje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesije za 

izgradnju plinskog distribucijskog sustava za područja Gradova Gospića i Otočca čime se ide 

prema plinofikaciji Županije. Stoga u 2018. godini očekujemo plinofikaciju dijela Ličko-

senjske županije (Gospić, Lički Osik, Otočac) u duljini od 136 km, vrijednost projekta oko 

60mil. kn. Izrađen je Idejni Projekt plinofikacije područja Gradova Gospića i Otočca. Očekuje 

se ishodovanje lokacijskih dozvola. 

 *Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području naselja Lički Ribnik, Ornice, 

Jurkovići, Donji Vaganac, Obljajac, Novoselija, Veljun, Agbabe, Čanak, Barlete i Bilaj ukupne 

površine 11,3 km2 i ukupne vrijednosti 88,214  mil. kn za koji je provedena javna nabava, 

sklopljeni ugovori o razminiranju na ukupno odobrenu vrijednost iz Programa te su 

odobrena sredstava za provedbu iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020., a na temelju 

Sporazuma između Ličko-senjske županije i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju do sredine 2018. godine u realizaciju Projekta utrošeno je ukupno 90% 

osiguranih sredstava. Započete su aktivnosti provedbe novog Projekta razminiranja 

poljoprivrednog zemljišta ukupne površine 8,4 km2 i ukupne vrijednosti 89,2 mil. kn. U lipnju 

2018. godine proveden je postupak javne nabave pružatelja usluga razminiranja. 

  * Projekt «Glavni plan razvoja prometnog sustava regije Sjeverni Jadran», a za čiju izradu 

su Ličko-senjska županija, Primorsko–goranska županija i Istarska županija potpisale  2016. 

godine Sporazum o partnerstvu te Dodatak I. Sporazumu o partnerstvu u drugoj polovici 

2017. godine. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran 

predstavljat će strateško utemeljenje za sve buduće prometne projekte, ubrzat će pripremu 

prometnih projekata i povećati vrijednost njihovog financiranja iz europskih fondova i drugih 

financijskih izvora pa će zbog toga biti utemeljen u politikama i strateškim dokumentima 

Europske unije, Republike Hrvatske te jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave s 

područja obuhvata. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.422.825,00 kn, od čega iznos 

bespovratnih sredstava iznosi 7.990.555,60 kn (84,8%),  572.907,76 kuna osiguralo MRRFEU 

(6,0%) te 859.362,00 kn (9,1%), osigurano od strane Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-

senjske županije. Izrađen je: 

- Nacrt prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije 

Sjeverni Jadran, 

- Strateška studija utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava 

funkcionalne regije Sjeverni Jadran, 

- Netehnički sažetak Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja 

prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran i trenutno su na javnom 

uvidu. 

  *Projekta Adaptacije objekta primarne zdravstvene zaštite u Općini Brinje pa je potpisan  

Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čija 

ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 541.836,50 kn bez PDV-a, 

  * U okviru pilot projekta «e-Škole - Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola» 

Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet u lipnju je za Osnovnu školu Perušić 

sklopljen Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u pilot projektu «e-Škole». 
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2. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI I JAVNOST RADA 
 
- I u ovom izvještajnom razdoblju održani su mnogi protokoli vezani uz obilježavanje 

državnih blagdana, obljetnica, Dana županije te organizirani  sastanci i  primanja: 
 
 * Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović  posjetila je Ličko-senjsku županiju i 

tom prilikom je polaganjem cvijeća i paljenjem svijeće kod Spomenika poginulim hrvatskim 

braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata odala im počast te sudjelovala na  svečanoj 

sjednici Županijske skupštine  održanoj u kinu Korzo. Uz prigodno obraćanje Predsjednice, 

nazočnima su se osim Župana Darka Milinovića obratili  i izaslanik predsjednika Sabora Marijan 

Kustić,  izaslanik predsjednika Vlade ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, 

predsjednica Županijske skupštine Nada Marijanović  te su uručena i  županijska javna 

priznanja.  

  * U sklopu obilježavanja Dana Ličko-senjske županije  Sportsko ribolovni savez LSŽ  pod 

pokroviteljstvom Ličko-senjske županije, tradicionalno već 21. godinu za redom održao  je KUP 

«Ribolov na plovak» u Gospiću na Novčici. Pehare i medalje najboljima te Prijelazni pehar Ličko-

senjske županije uručio je Župan.  

 * Povodom obilježavanja Dana Županije, 23. svibnja upriličen je posjet Spomen domu dr. 

Ante Starčevića u Velikom Žitniku, odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim 

žrtvama Domovinskog rata i Prvom Hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu za koje je u 

Katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću služena Sveta misa. U programu 

obilježavanja Dana Ličko-senjske županije održan je i Sajam udruga u sklopu projekta «Tesla za 

društveno korisno učenje».  

 *Komemorativnim skupom na Plitvičkim jezerima obilježena je 27. obljetnica akcije 

Plitvice i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića. Kao prva žrtva Domovinskog rata, 

Josip Jović poginuo je na Uskrs 31. ožujka 1991. godine. Komemoraciji su nazočili  Predsjednica 

Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanik 

predsjednika Hrvatskog sabora i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, izaslanik 

predsjednika Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izaslanik potpredsjednika 

Vlade i ministra obrane, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-zbora Mirko 

Šundov sa suradnicima, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, Župan, predstavnici gradova i 

općina  te predstavnici braniteljskih udruga i sudionici akcije Plitvice.  

 *U sklopu obilježavanja Dana vatrogastva i proslave sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca 

te proslave 150.obljetnice rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac u Pučkom otvorenom 

učilištu Otočac održana je svečana sjednica Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice. Uz članove 

Skupštine te dobitnike nagrada i priznanja, svečanoj Skupštini su nazočili predsjednik Vlade 

Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, 

ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, Župan, Gradonačelnik Grada Otočca Stjepan 

Kostelac, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, državni tajnik u 

Ministarstvu uprave Darko Nekić, Milan Jurković, predsjednik Vatrogasne zajednice Ličko-

senjske županije  i Hrvoje Ostović, zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice, počasni 

predsjednici Hrvatske vatrogasne zajednice Franjo Gregurić i Teodor Fricki, počasni načelnik 

Hrvatske vatrogasne zajednice Vinko Pošta, zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Željko 

Sutlar te brojni drugi predstavnici lokalne, županijske i državne vlasti. Na svečanoj sjednici  

dodjeljene  su  nagrade i priznanja zaslužnim vatrogascima te nagrade Hrvatske vatrogasne 

zajednica za likovni, literarni i foto natječaj koji se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, a sa svrhom popularizacije vatrogastva među mladima te podizanja 

svijesti u zaštiti od požara.  
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 *Župan je u svojstvu  izaslanika Predsjednice Republike na Plitvičkim jezerima uz 

nazočnost izaslanika najviših državnih tijela i  institucija, kao i predstavnika nekoliko 

ministarstava nazočio redovnoj godišnjoj skupštini  Udruge općina u čijem radu je učestvovalo  

više od 300 načelnika. 

 *Kao osobni izaslanik ministra zdravstva Milana Kujundžića Župan je  otvorio  Ispostavu 

Zavoda za hitnu medicinu u Karlobagu. 

*Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić boravio je u  Ličko-senjskoj županiji 

te je održan radni sastanak sa Županom, gradonačelnicima i načelnicima na temu mogućnosti 

sufinanciranja projekata u  gospodarenju otpadom.  Cilj sastanka bio je  predstaviti mogućnosti 

sufinanciranja mjera koje jedinice lokalne samouprave trebaju provesti tijekom 2018.godine. 

 *Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić  nazočio je u Strukovnoj školi u Gospiću  

održavanju   devete u nizu manifestacija «Naše domaće, sada i ubuduće». Radionice na kojima su 

sudjelovali poljoprivrednici održali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se na njima moglo saznati više o 

aktualnim mjerama Programa ruralnog razvoja, apliciranju za iskorištavanje sredstava iz 

 različitih fondova te novosti iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu.   

 *Nakon radionica, na radnom ručku s ministrom Tomislavom Tolušićem  predstavljeni 

su proizvodi s oznakama Hrvatske poljoprivredne agencije: meso, mlijeko i jaja s hrvatskih 

farmi, med s hrvatskih pčelinjaka te brašno i kruh s hrvatskih polja, kao i hrvatski autohtoni 

proizvodi zaštićeni oznakom izvornosti EU. Potom je održan radni sastanak  na kojem je Župan 

upoznao Ministra s projektima i pomacima s kojima se Županija zalaže za razvoj poljoprivrede 

na području Ličko-senjske županije. 

 *Župan je prisustvovao puštanju u rad ELEN punionice za električna vozila u Kaniškoj 

ulici u Gospiću. ELEN punionicu u rad su pustili Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i 

energetike i Tomislav Šambić, član Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. Punionica je 

postavljena temeljem Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju 

infrastrukture za punjenje električnih vozila, gdje je Grad Gospić dao pravo služnosti za parkirna 

mjesta, a HEP nabavio, ugradio i pustio u pogon punionicu uz tehničku podršku Elektrolike 

Gospić. 

 *Ministar državne imovine Goran Marić i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković 

potpisali su u Kabinetu župana Sporazum o prijenosu prava upravljanja nad bivšim vojnim 

skladištem«Matras» u Gospiću, odnosno o predaji Ministarstvu pravosuđa zgrade bivšeg vojnog 

skladišta površine 2.022 četvorna metra u svrhu uspostave Središnjeg arhiva zemljišnih knjiga 

Republike Hrvatske. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su Župan, gradonačelnik Gospića 

Karlo Starčević i predsjednik Gradskog vijeća Petar Radošević.  

 *U zgradi Općinskog suda u Gospiću svečano je otvoren Probacijski ured Gospić koji će 

nadzirati izvršavanje sankcija i mjera u zajednici za područje Karlovačke i Ličko-senjske 

županije. Svečanom otvorenju ureda nazočili su uz Župana i ministar Dražen Bošnjaković, 

 predsjednica Općinskog suda u Gospiću Dubravka Rukavina, predstojnica Ureda državne uprave 

u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić, Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević te ostali 

uzvanici.  

 *Ministar državne imovine Goran Marić sa suradnicima posjetio je Ličko-senjsku 

županiju i tom prilikom je sa Županom, gradonačelnicima i načelnicima Ličko-senjske županije 

održao sastanak na temu primjene novog Zakona o upravljanju državnom imovinom te suradnje 

jedinica lokalne samouprave sa Ministarstvom državne imovine.  
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 *Župan je sa suradnicima i predstavnicima Gradova i Općina održao  radni sastanak sa 

Nikolom Mažarom, državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno 

zbrinjavanje i njegovim suradnicima na temu stambenog zbrinjavanja na području Ličko-senjske 

županije.  

        *Župan je nazočio  svečanoj sjednici:Gradskog vijeća Grada Otočca  povodom   proslave Dana 

Grada Otočca,   Gradskog vijeća Grada Senja te Županijske skupštine povodom obilježavanja 

Dana Karlovačke županije održanoj u Pastoralnom centru Nacionalnog svetišta Sv. Josipa u 

Karlovcu.  

 *Župan, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Stipe Mudrovčić i dekanica Veleučilišta 

«Nikola Tesla» u Gospiću dr.sc. Vlatka Ružić potpisali su Sporazum o suradnji na provedbi 

Projekta razvoja cestovne infrastrukure za područje Ličko-senjske županije u sklopu izrade 

Glavnog plana razvoja prometa regije Sjeverni Jadran čija ukupna vrijednost iznosi oko 9 

milijuna kuna od kojih 85% dolazi iz sredstava europskih fondova.  

         *Grad Gospić ugostio je  zabavno-glazbeni serijal HRT-a «Lijepom našom». Javno snimanje 

serijala održano je pod uredničkom i voditeljskom palicom Branka Uvodića, jednog od 

najmarljivijih čuvara tradicijske baštine i kulture na HRT-u. Snimanju serijala nazočio je i Župan  

sa zamjenicima. 

        *Redovita Izvještajno-izborna skupština Udruge udovica hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata Ličko-senjske županije održana je Kulturno informativnog centra u Gospiću. 

Sjednici je nazočio Župan istaknuvši da će Ličko-senjska županija i  dalje stajati na raspolaganju 

kako Udruzi udovica tako i ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. 

           *Župan, načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić i ravnatelj ŽUC-a Luka Matijević obišli su 

gradilište i radove na rotoru «Vile Velebita» u Lovincu koji će uvelike  doprinjeti sigurnosti 

građana. 

 *Župan je  sa ravnateljima županijskih ustanova posjetio Općinu Donji Lapac i tom 

prilikom je održao sastanak na Ilijom Obradovićem, načelnikom Općine i suradnicima na temu 

pripravnosti hitne medicinske službe na ovome području te kapitalnih ulaganja neophodnih za 

bolju povezanost Donjeg Lapca s ostalim dijelovima županije. Nakon radnog sastanka na  poziv 

Zamjenika načelnika Općine Donji Lapac iz redova hrvatskoga naroda Mire Tomića, Župan je u  

Domu Kraljice Katarine posjetio  predstavnike hrvatskih branitelja članovi i članice KUD-a 

«Kraljica Katarina Zrinska». 

 *U Kabinetu župana održana je 1. sjednica Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije kojoj je 

nazočio Župan. Na sjednici je istaknuto kako je uloga Kulturnog vijeća unapređenje, očuvanje, 

zaštita te poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog 

amaterizma i alternativnog stvaralaštva.  

         *Nakon prijeđenih 110km u NP Paklenica ekspedicije  u kojoj su sudjelovali pripadnici 

Specijalnih snaga HV i naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić primio ih je Župan. Župan je istaknuo  

da se na ovaj način promovira Ličko-senjska županija sa svojim Nacionalnim parkovima  i 

Parkom prirode „Velebit“. 

 * Župan je posjetio hrvatskog branitelja Tomu Brezića u Brešanima u Općini Udbina  gdje 

je u pratnji načelnika Općine Josipa Seučeka te predstavnika Stožera Ličko-senjske županije za 

obranu digniteta Domovinskog rata i Udruge ratnih veterana 9.GBR «Vukovi» uručio zajedničku 

donaciju namještaja i kućnih potrepština.  

 *Na radnom sastanku održanom u  Ministarstvu pravosuđa,  Župan i Gradonačelnik Senja 

Sanjin Rukavina razgovarali su sa ministrom Draženom Bošnjakovićem o aktualnoj reformi 

pravosuđa te o  povratku Općinskog suda u Senj kroz stalnu službu.  
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 *U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike,  pomoćnik ministra Igor Kreitmeyer održao je 

radni sastanak na temu funkcionalnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode i drugim zaštićenim dijelovima prirode Ličko-senjske županije  na kojem je sudjelovao 

Župan sa suradnicima.  

 *Župan je održao radni sastanak sa visokim časnicima Hrvatske  kopnene vojske na temu 

ustrojavanja pričuvnih postrojbi na području Ličko-senjske županije.  

 *U Općini Lovinac održan je sastanak vezan za izgradnju centra za elitni turizam na 

lokalitetu Rasoja. Uz Župana sastanaku su nazočili: Načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić, 

predsjednik Općinskog vijeća Općine Lovinac Josip Vrkljan te Goran Štrok, ugledni hoteljer i 

investitor sa svojim timom koji je istaknuo najvažnije detalje ove  investicije vrijedne 10 mil. 

eura. Nakon sastanka obišli su lokalitet  Rasoja, gdje su započeti grubi zemljani radovi na mjestu 

budućeg Centra koji bi s ukupnim aktivnostima trebao značajno utjecati na gospodarski zamah 

ovog dijela Županije, uz nova radna mjesta i znatniji angažman OPG-a. 

 *U Kabinetu  župana upriličeno je  potpisivanje Ugovora o redovitom financiranju 

Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije za 2018.godinu između Župana te predsjednika 

Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije Milana Jurkovića i Županijskog vatrogasnog 

zapovjednika Hrvoja Ostovića.  

 *Župan je nazočio komemoraciji kojom je obilježena 24. obljetnica pogibije  stožernog 

brigadira Damira Tomljanovića - Gavrana u Krivom Putu. Polaganjem vijenaca i paljenjem 

svijeća brojna izaslanstva odala su počast junaku Domovinskog rata te je služenjem i Sete mise u 

župnoj crkvi. 

 *Župan je nazočio godišnjoj  izvještajnoj Skupštini DVD-a «Velebit» iz Lovinca kada mu je 

zapovjednik Andrija Ostović uručio zahvalnicu za pruženu svestranu pomoć.   

 *U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Nacionalnim vijećem učenika 

Republike Hrvatske (NVURH), Ličko-senjska županija provela je izbore za novog predsjednika 

Vijeća učenika Ličko-senjske županije i predstavnika u NVURH. Na konstituirajućoj sjednici u  

Ličko-senjskoj županiji u nazočnosti Župana za novu predsjednicu izabrana je učenica Matea 

Starčević iz 1. razreda Srednje škole Plitvička jezera iz Korenice. 

 *Župan je sa suradnicima i direktorima županijskih ustanova  boravio  u radnom posjetu 

Gradu Senju, gdje je održan radni sastanak  u gradskoj upravi  sa  Gradonačelnikom Sanjinom 

Rukavinom. Nakon toga, održan je i radni sastanak sa direktorima ustanova sa područja Grada 

Senja i predsjednicima Mjesnih odbora na kojem se razgovaralo o projektima  sa županijske 

razine vezanim za Grad Senj, ali i projektima za koje će zajedno lobirati prema resornim 

Ministarstvima. 

 *Župan je  u pratnji najbližih suradnika posjetio Općinu Brinje. U Vatrogasnom domu u 

Brinju sa načelnikom Zlatkom Fumićem održao je  radni sastanak na kojem se razgovaralo o 

dosadašnjim i budućim ulaganjima u Općinu. 

 *Župan je primio   Stipu Perlića, predsjednika Udruge logoraša Ličko-senjske županije koji 

je predstavio program i aktivnosti novoosnovane Udruge. Tom prilikom Župan je izrazio 

zahvalnost svim hrvatskim braniteljima čija je žrtva utkana u temelje moderne Hrvatske te 

iskazao punu podršku daljnjem radu Udruge. Gosp. Perlić se zahvalio Županu na ukazanoj 

podršci i razumijevanju te istaknuo kako je jedan od ciljeva Udruge logoraša promicanje istine o 

logorima.  

 *Župan je  primio predstavnike  novoosnovane Braniteljsko socijalno-radne zadruge 

«Zelena dolina» iz Otočca predvođene  Mijom Valinčićem, upraviteljem Zadruge. «Zelena dolina» 

jedina je Zadruga takve vrste na području Ličko-senjske županije osnovana sa ciljem 

zapošljavanja hrvatskih branitelja te  poticanja njihove društvene i socijalne uključenosti u 



- 27 -  

 

društvo. Župan je iskazao podršku hvalevrijednom Projektu i spremnosti županijskih institucija  

i Razvojne agencije Ličko-senjske županije u pomoći Zadruzi u realizaciji aktivnosti te ih 

upoznao s raspisivanjem Javnog poziva u okviru provedbe programa poticanja razvoja 

poljoprivrede Ličko-senjske županije u 2018. godini. 

 *Zbog  poplavljenosti Kosinjske doline u Kosinju je  održana  je sjednica Stožera civilne 

zaštite kojom  je predsjedao Mihael Kurteš. Osim članova Stožera na sjednici su nazočili Župan, 

Načelnik Općine Perušić Ivica Turić, predstavnici policije na čelu s načelnikom PU ličko-senjske 

Josipom Biljanom, GSS-a, ekipa Crvenog križa, vatrogasci. Nakon sjednice Stožera organizirano je 

obraćanje novinarima. 

 *Župan je u svojstvu domaćina i jednog od pokrovitelja  na Plitvičkim jezerima otvorio  19. 

međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete. Simpozij se održavao 

u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete  pod nazivom  «KVALITETA KAO 

RAZVOJNI KONCEPT». Pokrovitelji 19. međunarodnog simpozija o kvaliteti uz Ličko-senjsku 

županiju bili su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska akreditacijska agencija, Državni zavod za 

mjeriteljstvo, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Turistička zajednica Zagrebačke 

županije i Ekonomski fakultet u Zagrebu. 

 *Povodom nagradnog natječaja za dječje literarne radove na temu «Hrvatska kakvu 

želimo» Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA osigurala je i dodijelila nagrade 

nagrađenim učenicima osnovnih škola s područja Ličko-senjske županije. Nagrade finalistima 

dodijelio je Župan. Nagrađeni radovi proslijeđeni su Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 

EU kao finalisti natječaja na nacionalnoj razini.  

 *Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnju s Domom zdravlja Gospić, 

Udrugom «Vile za Liku» i Općom bolnicom Gospić  tradicionalno obilježavaju Dan narcisa 

posvećen prevenciji i borbi protiv raka dojke. Na Gradskoj tržnici Gospić okupili su se  sudionici 

akcije kako bi upozorili na važnost prevencije i ranog otkivanja ove bolesti. Stalnu potporu ovoj 

kampanji daje i Ličko-senjska županija i Župan koji  je istaknuo važnost  pravovremenog 

pregleda žena. 

 *U organizaciji planinarskog društva «Rajinac»  u «Kući Velebita» na Krasnom održana je 

prezentacija na temu ideje izgradnje centra planinskog turizma Krasno-Velebitska Plješivica. 

Tim projektom planirana je  izgradnja jedinog centra takve vrste u RH s ciljem isticanja izuzetne 

mikrolokacije, zadržavanja radnih mjesta te poboljšanja demografske slike kao i produljivanja 

turističke ponude na cijelu godinu. Navedenom predstavljanju nazočili su uz Župana i suradnike 

Krunoslav Jakupčić, predsjednik Uprave Hrvatskih Šuma, predstavnici NP Sjeverni Velebit, 

predstavnici PP Velebit, predstavnici Grada Senja. 

 *U Kabinetu župana upriličeno je svečano potpisivanje  Ugovora o razminiranju dijela 

Ličko-senjske županije vrijedan 90 milijuna kuna između Župana i Zdravka Modrušana, 

ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje. 

 *Župan sa suradnicima  posjetio je Općinu Udbina gdje je sa Načelnikom Općine Josipom 

Seučekom  i suradnicima održao radni sastanak na temu razvojnih projekata kojima je cilj 

gospodarski i društveni razvoj Općine Udbina. Također,   Župan  i Načelnik potpisali su   Ugovor 

o zajedničkom financiranju projekta «Izgradnja vodovodnih priključaka u naselju Podlapača». 

 *U katedrali Navještenja blažene djevice Marije u Gospiću obilježen je blagdan Blagovijesti. 

Uz Župana Svetoj misi nazočili su i predstavnici Hrvatske vojske i policije, predstavnici brojnih 

udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i mnogi vjernici. Svečanu misu predvodio je riječki 

nadbiskup i metropolit dr. Ivan Devčić, uz koncelebraciju biskupa Riječke metropolije, susjednih 

biskupa i svećenika. 
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 *Na 18. Otvorenom prvenstvu Hrvatske u mini i supermini rukometu za dječake 2008. 

godišta rukometaši Rukometnog kluba «Gospić»  osvojili su titulu viceprvaka. Tom prilikom 

Župan je upriličio prijam za  predstavnike Rukometnog kluba «Gospić» čestitavši im na ovom 

velikom uspjehu. 

 *Župan je također primio maturante Strukovne škole Gospić, Obrazovnog smjera 

ekonomist koji su ga upoznali sa svojim srednjoškolskim obrazovanjem i aktivnostima te 

planovima za buduće obrazovanje.   

 *Župan je održao  radni sastanak s predstavnicima novoosnovane Udruge za zaštitu 

životinja «AnimalLika Gospić» na kojem je Milan Stilinović, predsjednik Udruge predstavio 

ciljeve i aktivnosti Udruge te je dogovorena suradnja u svezi provedbe Zakona o zaštiti životinja.  

 *Članovi DVD-a Pazarišta dostojno su obilježili 15 godina postojanja ovog vatrogasnog 

društva. Poginulim dragovoljcima Domovinskog rata i svim umrlim vatrogascima počast su odali 

članovi DVD-a Pazarišta, predstavnici Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, Župan, 

izaslanstvo Grada Gospića i predstavnici nekoliko vatrogasnih društava prijatelja. O važnosti 

ovog vatrogasnog društva govorio je i Župan naglasivši je da su vatrogasci angažirani na 

požarima objekata, požarima na otvorenome, u slučaju poplava i drugih nesreća.  

 *Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Ličko-senjske županije temeljem  

Javnog poziva za financiranje institucionalne podrške udrugama na području Ličko-senjske 

županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu upriličeno je  u Kabinetu župana. 

Ugovore sa Županom  potpisali su predsjednici  Županijskog sportskog saveza, Udruge roditelja 

poginulih hrvatskih branitelja i Udruge slijepih i slabovidnih osoba Ličko-senjske županije. 

 *Također u Kabinetu župana upriličeno je i potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih 

sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje programske podrške udrugama proizašlim iz 

domovinskog rata iz Proračuna Ličko-senjske županije.  

 *Župan, dr. Sandra Čubelić, ravnateljica Opće bolnice i prof. Ivan Orešković, ravnatelj 

Strukovne škole održali su u Ličko-senjskoj županiji konferenciju za medije povodom stjecanja 

strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u 

Strukovnoj školi Gospić.  

 * U organizaciji Udruge ratnih veterana 9. GBR Vukovi, Hrvatskog društva političkih 

zatvorenika, HVIDRE Ličko-senjske županije, HVIDRE Gospić održana je promocija knjige Drage 

Sudara «Odrastanje u Titovim zatvorima» na kojoj je nazočio i Župan.  

 *Povodom 81. obljetnice pogibije mladih Gospićana, mučki ubijenih u Senju od 

žandarmerije srpskog režima, počast nevinim žrtvama odana je polaganjem vijenaca i paljenjem 

svijeća na grobnici «Senjskim žrtvama» u Gradskom groblju Sv. Marije Magdalene u Gospiću. 

Vijenac je  položio i Župan  sa suradnicima. Molitvu je predvodio gospićki župnik Mario Vazgeč. 

 *Svetom misom u organizaciji Javne vatrogasne postrojbe Gospić proslavljen je zaštitnik 

vatrogasaca sv. Florijan. Misi u katedrali  Navještenja Blažene Djevice Marije nazočio je Župan sa 

suradnicima.   

 *Župan je upriličio prijam za članove Interventnog tima za djelovanje u katastrofama 

Gradskog društva Crvenog križa Gospić kojima je u sklopu Smotre Hrvatskog crvenog križa 

uručeno godišnje volontersko priznanje u kategoriji «Volonterski tim godine». 

 *U Općini Brinje Župan i Zlatko Fumić, načelnik potpisali su Ugovor o suradnji između 

Ličko-senjske županije i Općine Brinje na zajedničkom projektu adaptacije objekta primarne 

zdravstvene zaštite u Općini Brinje.  

 *U KIC-u Gospić održana je  svečana dodjela diploma polaznicima edukacije za zvanje 

pčelar/pčelarka, a diplome je uručio Župan. Programom potpora razvoju poljoprivrede na 

području Ličko-senjske županije 2016- 2020 godine, među ostalim mjerama obuhvaćeno je i 
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poticanje edukacija i stručnog osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača za rad na 

poljoprivrednim gospodarstvima. U sklopu provedbe navedene mjere Ličko-senjska županija i 

Srednja škola Bedekovčina sklopili su krajem 2017. godine Ugovor o izobrazbi za zvanje 

pčelar/ka na području Ličko-senjske županije te su nakon prođene izobrazbe 23 polaznika stekli  

zvanje pčelar/ka.  

            *U dvorani POU «dr. Ante Starčević» u Gospiću upriličena je tradicionalna završna 

priredba djece Dječjeg vrtića «Pahuljica» na kojoj je nazočila Zamjenica župana Renata Hodak. 

Zamjenica Hodak također je nazočila i svečanom obilježavanju Dana Osnovne škole Zrinskih i 

Frankopana Otočac. 

           *U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Zamjenica 

župana Renata Hodak sudjelovala je na svečanom potpisivanju Ugovora o sufinanciranju 

projekta održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ)  za  2018 godinu u Zagrebu. 

            *Zamjenica župana Renata Hodak nazočila je svečanom potpisivanju Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava za Podzemni grad u srcu Velebita. Svečano potpisivanje Ugovora 

upriličeno je u prezentacijskom centru «Podzemni grad Paklenica» Nacionaknog parka 

Paklenica. 

             *Zamjenik župana Vice Nekić na poziv Rukometnog kluba «Senj» nazočio  je 8. 

Rukometnom turniru «MALI USKOK» rukometnih ekipa dječaka koji se održao u Školskoj – 

sportskoj dvorani «Robert Barić Beli» u Gradu Senju. 

            *Zamjenik župana Vice Nekić u svojstvu načelnika Stožera civilne zaštite obišao je 

poplavljene dijelove Kosinja zajedno sa ravnateljem Državne uprave za zaštitu i spašavanje  

Draganom Lozančićem, predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice Antom Sanaderom, 

pročelnikom HGSS-a Vinkom Prizmićem, izvršnim predsjednikom Hrvatskog Crvenog križa  

Robertom Marktom, ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Majom Grba Bujević i 

predsjednikom Stožera civilne zaštite Općine Perušić gosp. Mihaelom Kurtešom. 

            *U organizaciji Hrvatskog centra za razminiranje održana je završna konferencija 

projekta «Razminiranje područja uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj 

županiji» financiranog sredstvima Europske unije u okviru Prijelaznog instrumenta te projekta 

pod nazivom «Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u Ličko-senjskoj županiji, Sisačko-

moslavačkoj i Zadarskoj županiji» u Zagrebu na kojoj je sudjelovao Zamjenik Vice Nekić.  

         * Zamjenik  Vice Nekić nazočio je svečanom otvorenju transparentnog cjevovoda Stinica 

– Koromačina i precrpne stanice Stinica na lokaciji čvora Stinica, kao i na rekreativnoj 

biciklističkoj utrci 16. uspona na Zavižan 2018. godina sa startom u Gradu Senju. 

             *U povodu Dana Zadarske županije Zamjenik župana Vice Nekić nazočio je svečanoj 

sjednici Županijske skupštine koja se održala u dvorani za predavanja Poliklinike Opće bolnice 

Zadar te je također nazočio i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Novalje u povodu 

obilježavanja Dana Grada Novalje koja je održana u Hotelu Liberty u Novalji. 

              *U POU «M.C. Nehajeva» u Senju, u organizaciji Planinarskog društva «Zavižan» Senj 

održano je predstavljanje monografije pod nazivom «Stoljeće senjskog planinarstva» autora 

Mirka Belavića kojem je nazočio Zamjenik župana Vice Nekić. 

            *Zamjenik Vice Nekić nazočio je svečanom obilježavanju 15. godina rada Hrvatske 

zajednice županija koja je održana u Hrvatskom saboru u Zagrebu. 

             *U spomen i sjećanje na pogibiju mladih Gospićana koji su 1937. godine mučki ubijeni od 

strane srpskog režima poznatiji pod nazivom «Senjske žrtve» u organizaciji Grada Senja 

upriličeno je polaganje vijenca na spomen ploču u Senju na kojem je nazočio Zamjenik Vice 

Nekić. 
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      *Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama u razvoju «Školjka» Senj 

organizirala je svečanu sjednicu u povodu 22. godina osnivanja  Kluba «Školjka» pod nazivom 

«Svaki život ima smisao, samo ga treba otkriti» kojoj je nazočio Zamjenik Vice Nekić. 

     *Zamjenik župana Vice Nekić nazočio je Senjskom interdisciplinarnom simpoziju 27. i 28. 

travnja 2018. godine u Pučkom otvorenom učilištu «Milutina Cihlara Nehajeva» u Senju. 

              *U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava upriličeno je potpisivane 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava «Zaželi  - program zapošljavanja žena» na kojem je 

sudjelovao Zamjenik Vice Nekić.  

              *Zamjenik Vice Nekić sudjelovao je na radnom sastanku na temu proširenja 

infrastrukture za širokopojasni internet, sudionike sastanka upoznalo se sa mogućnostima 

povlačenja sredstava iz EU fondova za unaprjeđenje širokopojasne mreže. 

                *Zamjenik župana Vice Nekić nazočio je manifestaciji Četvrta smotra konja 2018. god. te 

na Bambino kupu Krivi Put.   

 *Zamjenici Župana Renata Hodak i Nikola Lalić  nazočili su svečanosti obilježavanja Dana 

Općine Plitvička Jezera  kao i svečanoj sjednici Općinskog vijeća u Korenici. 

                *Zamjenik Nikola Lalić na poziv Općinskog načelnika Općine Krnjak Dejana Mihajlovića 

nazočio je  svečanoj sjednici  Općinskog vijeća. 

                *U organizaciji Srpskog narodnog vijeća, Koordinacija židovskih općina, Eparhije gornjo-

karlovačke i Saveza antifašističkih boraca i antifašista upriličena je svečanost Dana sjećanja na 

Jadovno pored spomenika u Jadovnom na kojem je nazočio Zamjenik župana Nikola Lalić. 
 

* * * 

  Javnost rada Župana osigurana je javnim priopćavanjem (4), rješavanjem zahtjeva na  pravo 

na pristup informacija (42) s ciljem povećanja transparentnosti rada Županije, sukladno 

propisanim obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama redovito se ažuriraju 

informacije te objavljuju opći i drugi akti u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, na 

oglasnoj ploči i web stranici Županije. 

 Javnost je redovito obavještavana o sjednicama Kolegija Župana i Županijske skupštine 

putem internetske stranice. 

   

3. OSTALE AKTIVNOSTI  
 

 Župan je zajedno sa svojim zamjenicima, nastavio aktivnosti iz proteklog razdoblja te je u 

razmatranom razdoblju predlagao, donosio i izvršavao opće akte od područnog (regionalnog) 

značaja iz samoupravnog djelokruga Županije i obavljao druge poslove iz svoje nadležnosti. 

 Polugodišnjim Izvješćem su obuhvaćeni važniji projekti, mjere i aktivnosti Župana, kao 

izvršnog tijela županije od početka do kraja lipnja ove godine, dani kroz podatke i informacije  

pripremljene od strane županijskih upravnih tijela, kao i ustanova i trgovačkih društava kojima 

je osnivač ili suosnivač, u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Županije. 

 Posebna pozornost u izvještajnom razdoblju je bila usmjerena na ostvarivanje poticajnih 

mjera, odnosno njihov nastavak u sferi gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, kao i na 

povećanje standarda u zdravstvu, školstvu i drugim djelatnostima. 

 U cilju toga, Župan je kao nositelj izvršne vlasti u Županiji, donosio zaključke i odluke koje su 

omogućile ostvarivanje postavljenih ciljeva. 

  Pored toga, Župan je u izvještajnom razdoblju donosio i druge akte vezane za rad upravnih 

tijela, odnosno službeničkih odnosa kao Odluku o visini naknade za rad u službeničkom sudu 

Ličko-senjske županije, Plan prijma i Odluku o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela 
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Ličko-senjske županije  za 2017. godinu (2), Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije, Plan korištenja godišnjih odmora 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije za 2018. godinu, Program 

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

Ličko-senjske županije u razdoblju od 2018. do 2020. godine. 

  U realizaciji mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa do sada se u 

upravnim tijelima Županije osposobljavalo više od 97 polaznika. 

 Iz svega je vidljivo 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. 

 

Z A K L J U Č A K  
 
 

      Sukladno članku 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 32. 

Statuta Županije, Župan dva puta godišnje podnosi Županijskoj skupštini izvješće o svom radu. 

 Kao Župan, zajedno sa svojim zamjenicima, nastavio sam aktivnosti iz proteklog razdoblja te 

u razmatranom razdoblju predlagao, donosio i izvršavao opće akte od područnog (regionalnog) 

značaja iz samoupravnog djelokruga Županije i obavljao druge poslove iz svoje nadležnosti. 

  Isto tako, kao Župan i nositelj izvršne vlasti Ličko-senjske županije, zakonito i svrsishodno 

sam usmjeravao djelovanje svih ustrojenih upravnih tijela, a sve obveze koje su propisane 

različitim, posebnim zakonima, u djelokrugu Županije posebice obveze propisane člancima 42. i 

48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u svim djelatnostima na području 

Županije iz djelokruga rada Župana obavljene su pravovremeno. 

 Ovim Izvješćem, istaknute su aktivnosti i projekti koji su se provodili u polugodišnjem 

razdoblju te se može vidjeti kako smo i u ovom razdoblju pokrenuli realizaciju novih projekata 

te nastavili i sa značajnim investicijama u području obrazovanja i zdravstva, bili smo aktivni u 

pomoći našim gospodarstvenicima te ulaganjem u ruralna područja poticali ravnomjeran razvoj 

na cijelom svom području. 

 Rezultat je to zajedničkog rada županijskih upravnih tijela i ustanova, a uz neophodnu 

suradnju mojih suradnika svi projekti i aktivnosti provedeni su s ciljem stvaranja boljih uvjeta za 

život stanovnika Ličko-senjske županije, kako bi doprinijeli smanjenju negativnih demografskih 

trendova i stvaranju što uspješnijeg sustava regionalne samouprave, koji će služiti na dobrobit 

svih stanovnika Ličko-senjske županije. 

U svemu se radilo transparentno i racionalno. 
 
 Predlažem Županijskoj skupštini da prihvati ovo Izvješće. 

 
 
                                                                               Ž U P A N 
 

mr. Darko Milinović, dr. med.,v.r. 

 

 

 

 


