
 
T A J N I Š T V O  
KLASA: 023-01/18-01/01 
URBROJ: 2125/1-05-18-08 
Gospić, 4. travnja 2018. godine 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 
 

 

PREDMET: Izvješće o radu Župana od stupanja na dužnost, 25. svibnja do 31. prosinca 2017. 

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:  

Na lokalnim izborima koji su održani 21. svibnja 2017. godine za Župana Ličko-senjske 

županije izabran je mr. Darko Milinović, dr. med., koji je stupio na dužnost 25. svibnja 2017. 

godine. 

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 od stupanja 

na dužnost, 25. svibnja do 31. prosinca 2017. godine. 
 
 

 

                    P R O Č E L N I K 
 

 Petar Krmpotić, dipl. politolog,v.r. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 023-01/18-01/01 
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 od stupanja na dužnost 25. svibnja do 31. 

prosinca 2017. 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: 023-01/18-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-18-01 
Gospić, 4. travnja 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  oodd  ssttuuppaannjjaa  nnaa  dduužžnnoosstt    

2255..  ssvviibbnnjjaa  ddoo  3311..  pprroossiinnccaa  22001177..  ggooddiinnee  
  

UUVVOODD  
 

 Ličko-senjska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave i kao pravna osoba 

samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom RH i 

zakonom, a podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. 

 Djelokrug rada i nadležnost Župana Ličko-senjske županije detaljno su utvrđeni 
Statutom Ličko-senjske županije. 
 
 Sukladno članku 32. Statuta, u obavljanju izvršne vlasti Župan: 

- priprema prijedloge općih i drugih akata Skupštine, 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih i drugih akata Skupštine, 

- odlučuje o pokroviteljstvu, 

- utvrđuje prijedlog Proračuna i projekciju Proračuna te Odluke o izvršavanju proračuna 

Županije, 

- odlučuje o korištenju proračunske zalihe, 

- utvrđuje prijedlog Odluke o privremenom financiranju, 

- utvrđuje prijedlog Godišnjeg i Polugodišnjeg izvještaj o izvršenju Proračuna, 

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Županije u skladu 

sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Skupštine, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i drugom raspolaganju 

imovinom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i ostalim propisima do visine pojedinačne 

vrijednosti utvrđene Zakonom, 

- upravlja prihodima i rashodima Županije, 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Županije, 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja u postupku javne 

nabave i sklapa ugovore, 

- predlaže izradu Prostornog plana Županije kao i njegove izmjene i dopune, 

- razmatra i utvrđuje Konačni prijedlog Prostornog plana, 

- daje suglasnost na prostorne planove lokalne razine, 

- imenuje Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnih projekata u skladu sa 

Zakonom, 

- organizira zaštitu od požara na području Županije u skladu sa Zakonom, 

- proglašava elementarnu nepogodu, 

- potvrđuje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Županijske vatrogasne zajednice, 

- donosi pravilnike o unutarnjem redu za upravna tijela Županije, 
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- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Županije, 

- imenuje i  razrješava pročelnike upravnih tijela u skladu sa Zakonom, 

- imenuje i  razrješava unutarnjeg revizora, 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Županije kao i poslova državne uprave prenesenih na Županiju, 

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja, 

- nadzire rad upravnih tijela, 

- imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba kojima je Županija osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno, a odluku o imenovanju i razrješenju dužan je objaviti u prvom broju službenog 

glasila Županije koji slijedi nakon donošenja te odluke, 

- daje mišljenja o prijedlozima općih i drugih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- imenuje predstavnike Županije u Gospodarsko-socijalno vijeće, 

- imenuje ili predlaže i druge osobe u skladu sa Zakonom ili odlukama Skupštine, 

- dva puta godišnje podnosi Skupštini izvješća o svom radu, a po zahtjevu Skupštine i češće, 

- odobrava uporabu grba i zastave Županije, 

- osniva radna tijela, 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 
 
 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da Župan i njegovi 

zamjenici odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno, na način da u roku od 8 dana od dana 

stupanja na dužnost dostave pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu županije (Tajništvo 

Županije) o tome  na koji način će obavljati dužnost, volonterski ili profesionalno. 

 Nakon objave rezultata Županijskog izbornog povjerenstva koji su postali konačni 24. 

svibnja, Župan Ličko-senjske županije Darko Milinović, kao i zamjenici Župana Vice Nekić i 

Nikola Lalić stupili su na dužnost 25. svibnja, a Zamjenica Župana Renata Hodak 26. svibnja  

2017. godine. 

 Sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

prema dostavljenim obavijestima, Župan i sva tri Zamjenika župana dužnost obavljaju 

profesionalno. 

*  *  *  
  
11..  RRAADD  ŽŽUUPPAANNAA  KKRROOZZ  DDJJEELLOOVVAANNJJEE  UUPPRRAAVVNNIIHH  TTIIJJEELLAA  
 
 U odnosu na upravna tijela Župan: usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju 

poslova iz samoupravnog djelokruga, nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela, temeljem 

javnog natječaja imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela te odlučuje o drugim pravima, 

obvezama, odgovornosti i drugim pitanjima u vezi s radom pročelnika.  

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). 

 Nadležnost Župana u odnosu na upravu bliže je uređena Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08 i 16/11). 

 U upravnim tijelima Županije na dan 31. prosinca 2017. godine bila su zaposlena 64 

službenika i 5 namještenika na neodređeno vrijeme te 2 službenika na određeno vrijeme.  
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*  *  *  
 

 U skladu sa člankom 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

člankom 32. Statuta Županije,  Župan dva puta godišnje podnosi Županijskoj skupštini Izvješće o 

radu. 

 Župan je od stupanja na dužnost u izvještajnom razdoblju predlagao, donosio i izvršavao 

opće akte od područnog (regionalnog) značaja iz samoupravnog djelokruga Županije te obavljao 

druge poslove iz svoje nadležnosti. 

 Nositelji izrade akata u izvještajnom razdoblju bila su uglavnom upravna tijela Županije. 

  Osim tih akata na Županijskoj skupštini su razmatrana izvješća o radu ustanova i trgovačkih 

društva u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Županije. 

 Županija, sukladno Statutu (članak 66.) preko svojih upravnih tijela nadzire i brine o 

racionalnom i zakonitom radu ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač. 

 Ustanove i trgovačka društva obvezni su preko nadležnih upravnih tijela izvještavati 

najmanje jednom godišnje Skupštinu o svom radu i poslovanju. 
  
 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 
 

 Od stupanja na dužnost Župana i Zamjenika župana, održane su 4 sjednica Županijske 

skupštine na kojima je, uz aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, doneseno 120 

akata, od čega 74 opća akta.  

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

mišljenje na predložene akte kada nije bio predlagatelj za 120 akata (56 odluka, 44 zaključka, 11 

rješenja, 1 pravilnik, 4 plana i 5 programa). 

  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 52 akta (13 odluka, 23 zaključka, 9 rješenja, 6 

planova i 1 program). 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 2016. godine donio Plan savjetovanja s javnošću u 2017. godini, 

koji je objavljen u «Županijskom glasniku» br.  30/16 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. 
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Značajnije aktivnosti, u izvještajnom razdoblju, iz djelokruga Upravnog odjela za 

gospodarstvo su priprema i provedba programa i projekta vezanih za 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. Uslijed 

otvaranja sve više mogućnosti financiranja razvojnih projekata iz fondova EU tijekom proteklog 

razdoblja intenzivirane su aktivnosti na pripremi i provedbi projekata koji će se kandidirati za 

financiranje iz raspoloživih fondova EU. 
 
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 2017. godinu i donesenih odluka o 

odobrenju bespovratnih potpora u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna, s podnosiocima zahtjeva 

potpisani su ugovori o sufinanciranju bespovratnih potpora u poljoprivredi na području Ličko-

senjske županije (8).  

U sklopu provedbe Programa unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije, a na 

temelju Javnog poziva za korištenje sredstava za unaprjeđenje i razvoj lovstva u 2017. godini od 

20. srpnja, donesene su odluke o raspodjeli bespovratnih sredstava za unaprjeđenje lovstva u 

ukupnom iznosu od 514.549,01 kuna te su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata s 

podnositeljima zahtjeva (25),koji su ispunili uvjete propisane u javnom pozivu. 

U srpnju 2017. godine izrađena je «Strategije regionalnog razvoja RH do 2020. godine», a u 

tijeku je izrada nove.  

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 3 kreditna zahtjeva u vrijednosti 

4,4 mil. kn, a u postupku odabravanja je jedan kreditni zahtjev u iznosu 500.000,00 kuna. 

Vezano uz poslove upravljanja pomorskim dobrom, istovremeno, 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 dospjeću i opomena za 

neplaćanja po dospijeću. 

Proveden  Projekt uspostave međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom 

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

dobra. 

Istovremeno, kontinuirano su obavljani poslovi kontrole naplate koncesijske naknade po 

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

slanje obavijesti o dospijeću i opomena za neplaćanja po dospijeću. 

Nastavljena je i provedba usvojenog Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim 

plažama na području Ličko-senjske županije te je u 2017. godini na zahtjev Grada Novalje, Ličko-

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

programa) zatražila Izmjenu i dopunu Regionalnog programa. 

Do kraja 2017. godine izdano je 27 dozvola, zaprimljeno i riješeno 12 zahtjeva za izmjenu 

voznog reda, 5 zahtjeva za trajnom obustavom prijevoza i 3 žalbe prijevoznika koje su riješene u 

zakonskom roku. 
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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 

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,  koje je obavljao od preuzimanja dužnosti do kraja 2017. 

godine: 

- Sukladno zahtjevima osnovnih i srednjih škola za izmjenom kapitalnih ulaganja Župan je u 

rujnu i prosincu donio Izmjenu Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih/srednjih škola Ličko-senjske županije u 

2017. godini pa je u 2017. godini za kapitalna ulaganja osnovnih škola utrošeno 1.160.159,33 

kn (99,6%), a srednjih škola 550.937,30 kn (99,9%), 

- 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 osnivač 

Ličko-senjska županija i sklopljenih okvirnih sporazuma na vrijeme od 2 godine sklopljeni 

pojedinačni ugovori o prijevozu učenika osnovnih škola za 2017. godinu s prijevoznicima: 

Autotransom Lika d.d., Autotransom d.o.o. Cres, Prijevozničkim obrtom Josipa Kneževića iz 

Plitvičkih Jezera i obrtnikom Milanom Sabljakom iz Grabovca, 

- U prosincu je dana suglasnost na Odluku Školskog odbora OŠ Luke Perkovića Brinje kojom se 

sredstva od prodaje školske zgrade Područne škole Stajnica mogu koristiti za daljnje ulaganje 

u objekt Osnovne škole Luke Perkovića Brinje, 

- Uredu za udruge, Vlade Republike Hrvatske je u studenome dostavljeno Izvješće o 

provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora u 2016. 

godini za projekte i programe od općeg dobra koje provode udruge i druge organizacije 

civilnog društva, 

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

funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini, Županijska skupština je donijela Odluku na 

razini Županije. Temeljem Odluke Župan je u utvrdio Popis prioriteta zdravstvenih ustanova, 

na koji je Ministarstvo zdravlja dalo suglasnost, 

- Na prijedlog upravnih vijeća zdravstvenih ustanova, Župan je utvrdio tri Izmjene i dopune 

Popisa prioriteta na koje je Ministarstvo dalo suglasnosti i temeljem kojih je Župan dostavljao 

zahtjeve Ministarstvu zdravlja za doznaku pomoći izravnanja pa je u 2017. godini za 
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investicijska ulaganja zdravstvenih ustanova utrošeno 3.448.938,47 kn, a za investicijsko i 

tekuće održavanje 5.735.901,05 kn, 

- Na temelju donesene Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini, a na prijedlog Opće bolnice Gospić i Doma 

zdravlja Gospić, Ministarstvu zdravstva dostavljen je zahtjev za odobrenjem dodatnih 

financijskih sredstava te je Župan 13. prosinca potpisao ugovor o načinu utroška namjenskih 

financijskih sredstava Ministarstva zdravstva namijenjenih Općoj bolnici Gospić od 

1.977.343,36 kuna, a 28. prosinca 2017. godine potpisao ugovor u iznosu od 2.000.000,00 

kuna, 

- U listopadu je dana suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora za obavljanje 

nezdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja Novalja koju je donijelo Upravno vijeće te 

suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Gospić o najmu stana na adresi Svetog 

Mihovila 2 u Lovincu, 

- Župan je podržao prijedlog Doma zdravlja Gospić za izmjenom Mreže javne zdravstvene 

službe, s ciljem rješavanja problematike pružanja usluge ortodoncije te isti predložio Ministru 

zdravstva te je dao mišljenja na produljenje obavljanja privatne prakse zdravstvenim 

radnicima (nakon navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja) i to: za ordinaciju 

dentalne medicine u Gospiću, za ordinaciju opće medicine u Otočcu te za ordinaciju obiteljske 

medicine u Gospiću, a o čemu sukladno Zakonu odlučuje Ministar zdravstva. 

- Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Župan je dostavio Izmjenu 

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

osobe Ličko-senjske županije za 2017. godinu, 

- Sukladno donesenoj Odluci o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva za 2017. godinu 

izrađivana su rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva za 

svakog korisnika zajamčene minimalne naknade posebno, sukladno dostavljenim zahtjevima 

Gradova/Općina, 

- U cilju osiguravanja tri dodatna fizioterapeuta u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-

senjske županije, Župan je 28. studenoga Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku uputio zahtjev za odobrenjem dodatnih financijskih sredstva po Prijedlogu 

Odluke o minimalnim financijskim standardima decentraliziranih funkcija socijalne skrbi za 

2018. godinu, 

- Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i zahtjevu za otvaranje Obiteljskog doma 

«Treća dob» u Gospiću za smještaj i boravak starijim i nemoćnim osobama,  Župan je 11. 

rujna imenovao Povjerenstvo za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga 

na području Ličko-senjske županije, 

- Županijska skupština  je 25. rujna donijela Zaključak o prihvaćanju Europske povelje o 

ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini te je Župan je 30. listopada izvijestio CEMR o 

prihvaćanju Europske Povelje i dostavio ovjeren Obrazac Povelje. 

 

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

gospodarstvo obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih dozvola, potvrđuju se parcelacijski 

elaborati, izrađuju i donose rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, rješenja o izvedenom stanju 

i potvrđuje izvedeno stanje, rješenja o uvjetima građenja, potvrđuju glavni projekti, izdaju 

uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje objekata, rješava u drugom stupnju po žalbama 

izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog 

gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno s posebnim 

propisima, vodi postupak donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog 
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uređenja, predlaže Županu izdavanje suglasnosti za prostorne planove lokalne razine te drugi 

poslovi u skladu sa Zakonom.  

U Odjelu se obavljaju i poslovi zaštite očuvanja i unapređenja stanja okoliša poslovi očuvanja 

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

prirode, te poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom.  
 
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 no djelatnost 

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

djelom je okrenuta 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. 

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). 

Zatečene plaće preuzetih službenika financiraju se 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 2017. 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. 
 
Osim protokolarnih aktivnosti koje se obavljaju u Kabinetu župana značajno je spomenuti 

obavljanje poslova u  okviru obavljanja poslova zaštite i zaštite od požara, odnosno poslova koji 

se odnose se na pripremu sjednica Stožera civilne zaštite, planiranje i praćenje izvršenja obveza 

financiranja korisnika iz županijskog proračuna, kao i ostale potrebne aktivnosti obavljeni su 

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.  

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko-senjske županije i Planom zaštite i spašavanja 

(«Županijski glasnik» br. 8/15), na prijedlog Župana, Županijska skupština je prihvatila  Analizu 

stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2017. godinu te donijela Plan razvoja 

sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2018. godinu u skladu sa Smjernicama za 
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organizaciju i  razvoj sustava civilne  zaštite na području Ličko-senjske županije za razdoblje 

2016. - 2019. godine. 

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 («Županijski glasnik» br. 11/16) kojom je utvrđen novi sastav i zadaće Stožera, a 

tijekom 2017. godine njene izmjene. 

Sukladno Planu rada Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije u drugoj polovici 2017. 

godine održane su dvije sjednice Stožera na kojima su razmatrani akti te planirane i analizirane 

aktivnosti iz područja civilne zaštite i zaštite od požara, raspravljalo o stanju i ocjeni spremnosti 

nadležnih službi i redovnih snaga civilne zaštite za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju 

nepovoljnih vremenskih uvjeta za zimski period 2017./2018. godine, a razmatrana je i analiza  

požarne  i turističke sezone za 2017. godinu.   

Zbog stanja na terenu izazvanih požarima na području Velebita i Općine Lovinac Župan je u 

suradnji s DUZS-Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Gospić i Županijskim vatrogasnim 

zapovjednikom sazvao 29. kolovoza izvanrednu sjednicu Stožera u Općini Lovinac te donio 

Odluku  o najvišem stupnju pripravnosti za gradske i općinske stožere civilne zaštite zbog 

praćenja stanja na terenu i žurnog reagiranja u slučaju poduzimanja daljnjih aktivnosti. Nakon 

izvanredne sjednice Župan je u pratnji načelnika Županijskog stožera Vice Nekića, Županijskog 

vatrogasnog zapovjednika Ličko-senjske županije Hrvoja Ostovića, Županijskog vatrogasnog 

zapovjednika Zadarske županije Željka Šoše, načelnika Općine Lovinac Ivana Miletića, pročelnika 

PUZS Gospić Jose Živkovića, predstavnika «Parka prirode Velebit» Tomislava Rukavine obišao 

opožareno područje u Općini Lovinac na obroncima Velebita te Vatrogasnog zapovjednika DVD-

a «Velebit» iz Lovinca Andrije Ostović čije ekipe  su gasile požare zajedno s drugim vatrogasnim 

postrojbama iz Jasenica, Obrovca i  DVD-a Otočac.  

Sukladno  novom Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava 

civilne zaštite, kojim je propisana obveza vođenja evidencije osobnih podataka  o pripadnicima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u suradnji s DUZS-om-Područnim uredom za zaštitu i 

spašavanje Gospić te jedinicama lokalne samouprave, izvršene su potrebne aktivnosti u cilju 

ažuriranja podatka i sastavljanja propisanih evidencija. 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Programa osposobljavanja članova stožera 

civilne zaštite kojeg donosi čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje 30. studenoga 

provedeno je osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije i čelnika 

Ličko-senjske županije te gradova i općina na području Županije, kojem se sudionicima obratio 

Župan. 

 Temeljem Zakona o vatrogastvu («NN» br.  139/04 - p.t., 174/04, 38/09 i 80/10) i 

Godišnjem planu inspekcijskog nadzora u području civilne zaštite i vatrogastva DUZS-a, 3. 

listopada 2017. godine u Županiji je obavljen inspekcijski nadzor inspektora za vatrogastvo 

Samostalne službe za inspekcijske poslove-Područne jedinice Zadar, s ciljem utvrđivanja 

provedbe obveza propisanih Zakonom o vatrogastvu i podzakonskim aktima koji se odnose na 

vatrogasnu djelatnost u kojem nije bilo primjedbi te nisu utvrđene nepravilnosti u  provedbi 

odredbi navedenih zakona. 

Na temelju članka 4. i 7. Pravilnika o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za 

informacijsku sigurnost Župan je donio Odluku o imenovanju savjetnika za informacijsku 

sigurnost.  

Sukladno Planu nabave za 2017. godinu i Pravilniku o jednostavnoj nabavi  provedeni su 

postupci jednostavne nabave te sklopljeni ugovori na razdoblje od jedne godine: za nabavu i 
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dostavu loživog ulja za zgradu Ličko-senjske županije te je sklopljen ugovor  s tvrtkom PETROL 

d.o.o. iz Zagreba, za «Obavljanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u sjedištu Ličko-senjske 

županije» te je sklopljen ugovor s tvrtkom LAV MIŠKULIN R d.o.o. iz Gospića, za uslugu pristupa 

internetu  za Ličko-senjsku županiju te je sklopljen ugovor  s Metronet telekomunikacije d.d., 

Zagreb, glasovnih komunikacijskih usluga za Ličko-senjsku županiju i sklopljen ugovor  s 

Metronet telekomunikacije d.d., Zagreb, za radove sanacije krova na zgradi Ličko-senjske 

županije za što je izdana narudžbenica obrtu N.S.B. d.o.o. Gospić.  

Sukladno Pozivu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 

2018. godinu koje je objavilo Ministarstvo kulture, Ličko-senjska županija dostavila je  Prijavnicu 

za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara  za 2018. godinu, zbog osiguranja 

financijskih sredstava za izradu  projektne dokumentacije za zgradu Ličko-senjske županije u 

Gospiću, kao kulturnog dobra, a nakon provedenog postupka Županija će krenuti u postupak 

jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije s odabranom ovlaštenom pravnom 

osobom. 

 

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 4 sjednice Županijske skupštine na 

kojima je, uz aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, doneseno 120 akata, a u 

pripremi sjednica Županijske skupštine održano je 20 sjednica stalnih radnih tijela: 

- 1 sjednica Mandatnog povjerenstva,  

- 4 sjednice Odbora za izbor i imenovanje,  

- 4 sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise,  

- 4 sjednice Odbora za Proračun i financije,  

- 2 sjednice Odbora za gospodarska pitanja, 

- 3 sjednice Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport,  

- 2 sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Zakazane sjednice Županijske skupštine kao i sve sjednice Odbora su redovno održane. 
 
Prema članku 79. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («NN» br. 144/12), 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 sjednice Županijske skupštine predstojniku Ureda državne 

uprave u Ličko-senjskoj županiji i Županu. 
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Radi nadzora zakonitosti općih akata donesenih na Županijskoj skupštini, sukladno Zakonu 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dostavljen je ukupno 181 akt od toga: 

- Predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji zajedno s izvatkom iz 

zapisnika (79), 

- Županu (79),  

- Ministarstvu financija (9),  

- Državnom uredu za reviziju-Područni ured Gospić (13),  

- Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (1). 
 
Uočenih nedostataka u postupku nadzora zakonitosti općih akata nije bilo. 
  
Župan je od stupanja na dužnost održao 2 sjednice Kolegija na kojima je raspravljalo o 

aktima, dok je velik broj akata donio van Kolegija.  
 
Župan je, članovima Županijske skupštine, sukladno članku 32. Statuta Županije dostavio 

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

kojima je Županija osnivač (Gimnazije Gospić i Srednje škole Otočac). 
   

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, Samostalnoj 

Narodnoj knjižnici Gospić, Gradovima: Novalja, Općinama: Brinje, Udbina, Donji Lapac, Plitvička 

jezera, Karlobag, Perušić, Vrhovine, Općini Plitvička jezera – za članove Općinskog vijeća (za 6 

mjeseci). 

Osim općih i drugih akata tijela Županije, u «Županijskom glasniku» tijekom 2017. godine 

objavljivani su akti Grada Novalje i Općina s područja Županije (osim Općine Lovinac), Upravnog 

vijeća Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Županijskog savjeta mladih Ličko-

senjske županije, Upravnog vijeća Narodne knjižnice Perušić, Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata na području Ličko-senjske županije, Skupštine «Komunalnog društva Brinje» d.o.o., 

Povjerenstva za odabir člana u radnika u Nadzorni odbor, Jedinstvenog Upravnog odjela Odijela 

Općine Karlobag, Jedinstvenog Upravnog odjela Odijela Općine Perušić,  Jedinstvenog Upravnog 

odjela Odijela Općine Plitvička jezera te Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradskog 

vijeća Grada Novalje. 
 

U 2017. godini ukupno su objavljena 34 broja Glasnika, (uz dva dodatka) od toga u ovom 

izvještajnom razdoblju 24 broja i u prvih 6 mjeseci umnožavana u 38 primjeraka, odnosno 

kasnije po 10 primjeraka, a početkom 2018. godine tiskano je još 7 brojeva i kazalo za 2017. 

godinu. 
  

- 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 primjenjuje se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
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(regionalnoj) i samoupravi («NN» br. 86/08 i 61/11) i Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj 

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

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

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

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

koje je upravni akt, a o imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o drugim pravima 

i obvezama pročelnika odlučuje župan. 

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

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

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

rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona. 
 
U izvještajnom razdoblju iz područja radnih odnosa za ukupno donesena 183 akta, kojih je 

Župan većim dijelom bio nositelj izrade, bilo je 46 upravnih i 137 neupravnih. 
 

- 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. 

Uredsko poslovanje tijela vodi se u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju («NN» br. 

7/09), Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i 

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

primalaca akata na području Ličko-senjske županije i Naputkom o uredskom poslovanju u 

tijelima Ličko-senjske županije. 

U skladu s člankom 76. st. 2. Uredbe o uredskom poslovanju  donesen je 21. 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. 

Temeljem Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 2. siječnja 2015. 

godine i obveze Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalnog 

gospodarstva, da u postupku izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona 

o gradnji provodi 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 

knjigovodstva te ostale poslove vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima u 

vlasništvu Županije te ostale poslove iz područja financija. 
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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. 

Prema Zakonu o proračunu Župan je Županijskoj skupštini na donošenje predložio: 

Polugodišnji izvještaj o o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1. - 30.6. 2017. godine, 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije za razdoblje od 1.1. - 30.6.2017. godine, II. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2017. godinu, Odluku o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2017. godinu, III. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. 

godinu, Odluku o III. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. 

godinu, Proračun Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, 

Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu, Odluku o davanju 

suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije s Privrednom bankom Zagreb d.d. 
 
- 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 2017. godinu, 

- Pravilnik o jednostavnoj nabavi, 

- Upute za izradu prijedloga Proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2018.-2020. godine, 

- Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1-30.6 2017. godine i 

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1-30.9 2017. godine, 

- pripremu i provedbu 18 postupaka jednostavne nabave i 1 otvorenog 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 60 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 9 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 2017. godini. 

 

 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 
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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 2017. godinu u izvještajnom razdoblju 

obavljena je Revizija procesa davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe  i Revizija 

procesa blagajničkog poslovanja. 

      Za svaku obavljenu reviziju procijenjen je sustav unutarnjih kontrola i dana su stručna 

mišljenja i preporuke za postizanje učinkovitog sustava unutarnjih kontrola, odnosno 

učinkovitog i efikasnog korištenja proračunskih sredstava. Preporuke su usuglašene s 

rukovoditeljem revidiranog procesa i utvrđen je rok provedbe. 

      U skladu sa zakonodavnim okvirom izrađen je Strateški plan Jedinice za unutarnju 

reviziju u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje 2018. – 2020. godine  i Godišnji plan Jedinice za 

unutarnju reviziju Ličko-senjske županije za 2018. godinu. 

      Aktivnosti unutarnje revizije uključivale su i sudjelovanje na radionicama i sastancima 

koje je organizirala Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija radi kontinuiranog 

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

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

pisanih procedura te davanja mišljenja o unaprjeđenju pojedinih poslovnih procesa. 

 

- 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. 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. 

*Projekt razvoja cikloturizma na području Ličko-senjske županije je sukladno ugovoru o 

sufinanciranju Programa iz Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini, 

sklopljenim s Ministarstvom turizma 18. svibnja 2017. g., Ličko-senjskoj županiji je za 

provedbu Projekta dodijeljeno je 350.000,00 kn bespovratne potpore Ministarstva turizma.  

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

Lapac. 

Za provedbu Projekta prevedeni su postupci javne nabave i potpisani ugovori s 

pružateljima usluga te je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi Projekta, kao i Aneks 

I. Ugovoru o sufinanciranju Programa razvoja cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji. 

* 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 kraja 2017. godine u realizaciju Projekta utrošeno je ukupno 64,0 mil. 

kn.  

* Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u cilju stvaranja zalihe 

kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za 

korištenje EU sredstava, u 2017. godini provodila je Program pripreme lokalnih razvojnih 

projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova pa je u listopadu 2017. godine Ličko-

senjska županija prijavila 4 projekta: Projekt «Usluga izrade projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju i dogradnju školske sportske dvorane uz OŠ Perušić», Projekt «Centar učenja 

škole Senj-CUŠ Senj».  

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

akademske i istraživačke mreže – CARNet ,  Župan je za Gimnaziju Gospić u studenom 2017. 

godine sklopio Anex ugovora o pružanju informatičke podrške pri korištenju mreža i 

korištenju informatičke opreme u sklopu Projekta e-Škole.  

* Za Projekt «Obrazovanje jednakih mogućnosti» ukupne vrijednosti 7.973.116,80 kn iz 

Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa «Učinkoviti ljudski potencijali» 2014.-

2020. odobreno je 7.574.460,96 kn bespovratnih sredstva, dok Ličko-senjska županija 

sufinancira 5% vrijednosti Projekta. Trajanje provedbe projekta je četiri godine. Ugovor o 

dodjeli bespovratnih sredstava potpisala je u rujnu 2017. godine Zamjenica Župana. Projekt 

je omogućio zapošljavanje 30 osoba koji pružaju potpore za 30 učenika s teškoćama i to iz 

osam osnovnih i četiri srednje škole: OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Plitvička Jezera, OŠ S. S. 

Kranjčevića Senj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ «Anž Frankopan» Kosinj, OŠ kralja 

Tomislava, OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica, OŠ A. G: Matoša Novalja, SŠ Plitvička Jezera, SŠ 

P. Rittera Vitezovića u Senju, SŠ Otočac i Strukovna škola Gospić.  

* Projektom «Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva» za školsku 

godinu 2017./2018. pod nazivom «Hraniti se zdravo» obuhvaćeno je 282 učenika iz sedam 

osnovnih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač, a vrijednost Projekta iznosi 

266.440,97 kn. 

 

-  Projekti u pripremi za financiranje iz sredstava EU: 
 

* «Projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Faza I i 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 
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potpora poduzetnicima u cilju poticanja samozapošljavanja, a vrijednost Projekta je 

ukupno 2.000.000,00 kn.  

*  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.  

*  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.   

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

internetu za područje Ličko-senjske županije te je održan radni sastanak na temu 

«Prezentacija mogućnosti i uvjeta suradnje na Projektu razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županje» na kojem su 

prisustvovali predstavnici općina i gradova s područja Županije i predstavnici HAKOM-a, a 

s predstavnicima 9 općina i gradova s područja Županije potpisan je sporazum o suradnji 

na Projektu te ugovor o konzultantskim uslugama u Projektu.  
 
 

- Osim navedenih projekata nastavljena je provedba: 
 

*  Projekta «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.  

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 7. ožujka 2017. godine donijelo je Odluku o 

financiranju Projekta, ukupne vrijednosti u iznosu od 9.422.825,00 kn, od čega je 

7.990.555,60 kn (84,8%) bespovratnih sredstava, a 1.432.269,40 kn (15,2%) su vlastita 

sredstava osigurana od strane Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.  

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je 5. srpnja 2017. godine Odluku 

o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe Projekta, kojim se vodećem partneru 

dodjeljuju sredstva u iznosu od 572.907,76 kuna odnosno 40% od ukupnog vlastitog 

učešća. Ukupni dodijeljeni iznos raspoređuje se u jednakim omjerima: Primorsko-

goranskoj županiji 190.969,26 kuna, Istarskoj županiji 190.969,25 kuna i Ličko-senjskoj 

županiji 190.969,25 kuna. Provedba cjelokupnog Projekta sastoji se od glavnih projektnih 

aktivnosti (Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni 

Jadran, Provedba strateške procjene utjecaja Glavnog plana razvoja prometnog sustava 

funkcionalne regije Sjeverni Jadran na okoliš), te promidžbe (nabava promidžbenog 
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materijala, izrada logotipa projekta, objave, administrativno-tehničkih poslova i ex-ante 

evaluacije Projekta). 

*  Projekta 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 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. Ugovorom je definirano sufinanciranje troškova provedbe Projekta koji su nastali 

nakon prethodnog razdoblja, a do ukupnog iznosa 10.619.163,00 kuna. Također je 

sklopljen i Ugovor o poslovnoj suradnji na Projektu između Ličko-senjske županije i JU NP 

«Plitvička Jezera» o sufinanciranju Projekta. 

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

2020. godine» Županija je 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-a s područja Županije koji proizvode ovčje i kozje mlijeko, 

- «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. 
*  Projekta «INTEGRA LIKA - Integralni gospodarski razvoj LAG-a LIKA», u kojem je Ličko-

senjska županija partner, a nositelj LAG Lika i u cilju brendiranje Like i podvelebitskog 

primorja kao globalno poznate i ekološki prihvatljive destinacije s prepoznatljivim 

prirodnim ljepotama, bogatom ponudom autohtone hrane te samoodrživim 

gospodarstvom.  

*  Projekta «Zaštita zemljopisnog podrijetla poljoprivrednog proizvoda «lička janjetina» čiji 

je nositelj Udruga uzgajivača ovaca «Lika» Gospić. Udruga je u suradnji s Ličko-senjskom 

županijom, početkom 2017. godine ishodila prijelaznu oznaku zaštite kvalitete na nivou 

Republike Hrvatske, a očekuje se zaštita ličke janjetine i na nivou EU. 

*  Projekta prehrane socijalno ugroženih učenika za školsku godinu 2016./2017. pod 

nazivom «Naša djeca, naša budućnost» i za koje je Ministarstvu za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku Župan podnosio zahtjeve za nadoknadom sredstva, kao i završni 

zahtjev za nadoknadom sredstva sa svom potrebnom dokumentacijom.  

 

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 Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović privremeno je svoj Ured 

izmjestila od 4. do 7. rujna u Ličko-senjsku županiju, čije je otvorenje upriličeno  izvođenjem 

himne Republike Hrvatske u izvedbi Gradskog zbora «Vila Velebita» i  podizanjem zastave 

Predsjednice  Republike  koju je uz počasnu stražu podigla Lorena Bašić, učenica 4. razreda 

Gimnazije Gospić.  
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Nakon svečanosti otvorenja Ureda, Predsjednica Republike je u pratnji Župana Darka 

Milinovića te Blaženke Divjak, ministrice znanosti i obrazovanja posjetila OŠ dr. Jure Turića u 

Gospiću, gdje je nazočila programu povodom prvog dana nove školske godine u izvedbi učenika i 

posjetila III. c razred.  

U privremenom Uredu, Predsjednica se sastala sa Blaženkom Divjak, ministricom znanosti i 

obrazovanja te održala radni sastanak sa Županom i suradnicima, gradonačelnicima i 

načelnicima te predsjednicima gradskih i općinskih vijeća.  

Upriličen je i susret Predsjednice sa mons. mr. sc. Zdenkom Križićem, gospićko-senjskim 

biskupom te Vlatkom Ružić, dekanicom Veleučilišta «Nikola Tesla» u Gospiću. Predsjednica se 

susrela i s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnicima srpske 

nacionalne manjine Ličko-senjske županije. Na razgovor je primila nekoliko građana te 

predstavnika udruga civilnog društva. Sa savjetnicima i predstavnicima ministarstava 

Predsjednica je nazočila okruglom stolu Vijeća mladih pod nazivom «Biti mlad i živjeti u Ličko-

senjskoj županiji». 

Župan i Zamjenici Župana sudjelovali su protokolarnim aktivnostima Predsjednice:   

U susretu s građanima Perušića, obišla je mjesto projekta uređenja vlasničko-gruntovnih 

knjiga za 700 hektara zemljišta u Općini Perušić. 

Za vrijeme boravka u Senju susrela s Gradonačelnikom i suradnicima, obišla Javnu 

vatrogasnu postrojbu i DVD Senj, gdje se nakratko susrela sa zapovjednikom i pripadnicima JVP i 

DVD -a te obišla Tvrđavu Nehaj. 

U Otočcu, Predsjednica se susrela s Gradonačelnikom i suradnicima te predsjednikom 

Gradskog vijeća i vijećnicima, položila cvijeće na Spomenik hrvatskim braniteljima te u Centru za 

tradicijske obrte udruge «Gačanka» s članicama Udruge, a potom posjetila i siranu Runolist.  

U Velikom Žitniku odala je počast Ocu Domovine dr. Anti Starčeviću i položila cvijeće kod 

Spomen doma i tom prilikom posjetila Edukacijski centar za mlade. 

U Širokoj Kuli odala je počast polaganjem cvijeća kod Spomenika žrtvama pokolja, 

polaganjem cvijeća kod spomen-obilježju poginulim hrvatskim braniteljima na Ljubovu te na 

Spomen obilježju hrvatskim braniteljima u Korenici. Susrela se sa Načelnikom Općine Plitvička 

Jezera i suradnicima, a potom se družila s građanima Korenice. 

Nakon što je na Udbini obišla Crkvu hrvatskih mučenika i družila se s građanima, posjetila je 

Općinu Gračac u Zadarskoj županiji. 

Svoj boravak u Ličko-senjskoj županiji nastavila je u Općini Lovinac te nakon druženja s 

građanima, nazočila kratkoj prezentaciji rada i razgledavanju polja i štanda s proizvodima tvrtke 

Agrovelebit d.o.o., a nakon povratka u Gospić gostovala na Radio Gospiću.  

Zadnji dan svog boravka u Županiji, Predsjednica je započela druženjem s građanima u 

Gospiću, nakon čega je posjetila vojarnu «Eugen Kvaternik»,  gdje je u nazočnosti Mirka Šundova, 

načelnika GS OS RH,  Mate Ostovića zapovjednika Hrvatske kopnene vojske i  Tihomira Kundida, 

zapovjednika GMBR izvršila svečani pregled počasne postrojbe motorizirane bojne «Vukovi». 

Polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod Spomen obilježja odala je počast poginulim 

pripadnicima 9. gardijske brigade «Vukovi». Uslijedilo je razgledavanje stalne izložbe fotografija 

ratnog puta 9. gardijske brigade HV te pokazna vježba «Reakcija na zasjedu u urbanom 

okruženju». Predsjednici su predstavljeni pripadnici PP NOS-a i sudionici gašenja požara iz 1. 

motorizirane bojne «Vukovi». Obilaskom smještajnih, radnih i obučnih kapaciteta završio je 

posjet Predsjednice vojarni «Eugen Kvaternik». 

Organiziran je i izlet za šefove Diplomatskih misija i Međunarodnih organizacija 

akreditiranih u Republici Hrvatskoj pod nazivom «Osjeti Hrvatsku» u Memorijalni centar 

«Nikola Tesla» u Smiljanu, Spomen dom dr. Ante Starčević u Velikom Žitniku te posjet 
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obiteljskom gospodarstvu u Prvan Selu, nakon čega je u hotelu «Ana» u Gospiću upriličen ručak 

Predsjednice s diplomatima. 

* Župan  je  u Požegi nazočio  drugom sastanku  predsjednika Vlade RH  Andreja Plenkovića 

i članova Vlade s predstavnicima Hrvatske zajednice županija, odnosno županima, 

predstavnicima Udruge  gradova i općina, kada je predstavljena Strategija regionalnog razvoja 

Hrvatske do 2020. godine, koju je Vlada prihvatila na sjednici potkraj lipnja te novi model 

financiranja lokalne samouprave.  

* Župan je u Šibeniku sudjelovao 3. sastanaku Vlade RH sa županima i predstavnicima 

Udruge gradova i Udruge općina, čiji je cilj bio realizacija projekata kojima će se smanjivati 

nejednakosti i omogućiti ravnomjeran regionalni razvoj. Tom prilikom je potpredsjednica Vlade 

RH i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, sukladno objavljenom Javnom 

pozivu na dostavu projektnih prijedloga «Razvoj poslovne infrastrukture», dodijelila Županu  

odluku o financiranju projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije ukupne vrijednosti 

18.608.890,41 kn. 

* Župan  je održao  sastanak  s ministrom  financija Zdravkom Marićem na temu  novog 

Zakona i porezne reforme vezane za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

* U Općini Karlobag je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u nazočnosti 

Župana i Zamjenika načelnika Karlobaga, potpisao s ravnateljem Lučke uprave Senj Predragom 

Dešićem Sporazum o sufinanciranju radova u luci Karlobag (izvanrednog održavanja mula 

Mandrač i istezališta za plovila), vrijednosti 2 milijuna kuna. 

U Kabinetu župana održan je radni sastanak na temu cestovne infrastrukture, kako bi se 

utvrdili infrastrukturni prioriteti za područje Ličko-senjske županije, na kojem su uz  Župana i 

njegove suradnike, sudjelovali ministar Butković, pomoćnici ministra kap. Siniša Orlić i Alen 

Gospočić te predsjednici Uprava Hrvatskih cesta i HŽ Infrastrukture, Josip Škorić i  Ivan Kršić, a 

pri čemu je Župan istakao dobru suradnju  Ministarstva i Ličko-senjske županije.  

* Župan je sa suradnicima nazočio svečanom otvaranju 19. izložbe tradicijskih proizvoda 

«Jesen u Lici» od strane Gordana Jandrokovića, predsjednika Hrvatskog sabora.  

U sklopu Izložbe upriličena je 3. Interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s 

međunarodnim djelovanjem pod nazivom «Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017.», predstavljane 

knjige Josipa Fajdića pod nazivom «Posebnosti Like»: priroda, povijest, kultura, istaknute 

osobe», organizirana  je  radionica za djecu «Jesen u očima i rukama djeteta», održana je 8. 

Izložba ovaca i 2. Izložba buša Ličko-senjske županije, Kup mladih uzgajivača buša s područja 

Like,  15. ocjenjivanje meda, 11. ocjenjivanje sira i 9. ocjenjivanje rakije. 

Drugog dana izložbe upriličeno je svečano večernje događanje: dodjela priznanja 

najuspješnijim izlagačima na izložbi «Jesen u Lici 2017», dodjela godišnjih javnih priznanja 

Ličko-senjske županije i dodjela nagrada TZ Grada Gospića-Zeleni cvijet. Održana je modna 

revija «Etno butika Mara» te promocija filma TZ Grada Gospića «Gospić Full of Energy» uz 

glazbenog gosta Anu Rucner. Na ovogodišnjoj izložbi svoje proizvode izložilo je preko 200 

izlagača uz nastup mnogobrojnih KUD-ova. 

* U Kabinetu župana održan je sastanak Župana i suradnika s ministricom za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadom Murganić na temu organizacije rada socijalnih ustanova 

na području Županije, kojem je nazočila ravnateljica Centra za socijalnu skrb Gospić Nikolina 

Devčić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Senj Nedeljka Slavković, ravnatelj Doma za starije i 

nemoćne osobe Ličko-senjske županije Ivan Bronzović te vlasnica Obiteljskog doma «Treća dob» 

u Gospiću Ana Herceg. Nakon sastanka Ministrica je posjetila Dom za starije i nemoćne osobe 

Ličko-senjske županije, gdje su  korisnici Doma priredili prigodni program. 
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* Župan je u pratnji ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića u Gospiću nazočio  

programu nacionalne kampanje «Manje oružja, manje tragedija», kada su u sportskoj dvorani 

održane edukativno-informativni sadržaji PP Gospić, HCR-a, Crvenog križa Grada Gospića, 

Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanice Gospić i Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Gospić. 

* Na Plitvičkim jezerima Župan je nazočio predstavljanju projekata Hrvatskog centra za 

razminiranje, Projekta «Razminiranje područja uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u Ličko-

senjskoj županiji» i Projekta «Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u Ličko-senjskoj, 

Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji» te konferenciji na kojoj su  nazočili  Gabrijela Žalac, 

ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ministar unutarnjih poslova Davor 

Božinović, ravnatelj HCR – a  Zdravko Modrušan te Župan Sisačko-moslavačke županije  Ivo 

Žinić.  

Nakon uvodne konferencije u Kabinetu župana održan je sastanak s  Gabrijelom Žalac, 

ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i njenim suradnicima na kojem su 

nazočili gradonačelnici i načelnici s područja Ličko-senjske županije, predstavnici Razvojne 

agencije Ličko-senjske županije te Lokalne akcijske grupe, a na kojem se razgovaralo o 

mogućnosti korištenja sredstava EU fondova, donošenju zakonske regulative o regionalnom 

razvoju, Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem, o izmjenama i dopunama 

Zakona o regionalnom razvoju, potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima. 

* Župan je održao i  nekoliko radnih sastanaka s ministrom zaštite okoliša i energetike 

Tomislavom Ćorićem vezano za problematiku iz resornog Ministarstva,  radni sastanak s 

ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem i njegovim suradnicima na temu problematike 

drvoprerađivačke industrije na području Ličko-senjske županije te lovstva, kao i projekata 

vezanih uz resorno Ministarstvo te o radu Agencije za  plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju. 

* Prilikom posjete Ličko-senjskoj županiji, Veleposlanice Republike Slovenije Smiljane Knez, 

radnom sastanku na kojem je Župan prezentirao komparativne prednosti naše Županije  

nazočila je Zamjenica Župana Renata Hodak, predsjednica Županijske skupštine Nada 

Marijanović, ravnateljica LIRA-e Martina Šuper, voditelj LAG-a Lika Tomislav Kovačević, 

dekanica Veleučiliša Nikola Tesla Vlatka Ružić, pročelnica Odjela za nastavničke studije u 

Gospiću  Sanja Vrcić-Mataija i direktor Calcita Lika  d.o.o. Saša Trbojević. 

* Župan je sudjelovao  radnom sastanku Hrvatske zajednice županija, gdje se raspravljalo o 

novom Zakonu i poreznoj reformi vezanoj za financiranje jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave.  

* U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci, Župan 

je u ime Ličko-senjske županije sa Županom Primorsko-goranske županije Zlatkom Komadinom i 

Županom Istarske županije Valterom Flegom potpisao Dodatak I. Sporazumu o partnerstvu na 

izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, koji 

predstavlja strateški dokument kojim će se analizirati prometni sustav funkcionalne regije te 

definirati ciljevi i mjere za optimalan razvoj prometnog sustava regije Sjeverni Jadran.  

* U crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu, prigodom proslave zlatnog jubileja, 50 godina 

misništva mons. Tomislava Šporčića, župnika i dekana otočkog, generalnog vikara Gospićko-

senjske biskupije, svečanom slavlju uz mnoštvo vjernika, mons. mr. sc. Zdenka Križića gospićko-

senjskog biskupa-ordinarija, mons. dr. Mile Bogović gospićko-senjskog biskupa u miru i mons. 

mr. sc. Tomislava Rogića šibenskog biskupa, nazočio je Župan sa suradnicima. 

* U cilju nastavka uspješne daljnje suradnje Župan je sa suradnicima održao radni sastanak 

sa Zdravkom Cukon, direktoricom  Privredne banke d.d. Zagreb za Regiju Istra-Rijeka-Lika.  
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*U Kabinetu župana održan je sastanak sa Dijanom Katicom, predsjednicom Uprave 

Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj «Klub članova selo», kojem su nazočili i direktor 

Turističke zajednice Ličko-senjske županije Ivan  Radošević te  direktorica  Turističke zajednice 

Grada Gospića Maja  Strilić. Na sastanku se razgovaralo o projektima vezanim za međusobnu 

suradnju kao što je «Suncokret ruralnog turizma», događanje koje objedinjuje nacionalno 

ocjenjivanje ruralnih destinacija, čiji je cilj očuvati hrvatsku tradiciju i osvijestiti baštinu 

hrvatskih ruralnih područja, promovirati zanimljive tradicijske sadržaje te povezati 

najznačajnije projekte, proizvođače i pružatelje usluga u cilju promocije i unapređenja turizma, 

kao i o mogućnostima kandidiranja međunarodnih i nacionalnih turističkih kulturnih ruta s 

područja Županije. Na sastanku se razgovaralo o 4. međunarodnom kongresu o ruralnom 

turizmu i B2B Eko Etno TradeShow-u, koji će se održati u svibnju 2018. godine te ostalim 

razvojnim turističkim projektima koje provode Turistička zajednica Ličko-senjske županije i 

Turistička zajednica Grada Gospića. 

* Župan je održao  sastanak s gradonačelnikom Grada Paga Antom Fabijanićem i 

Zamjenikom gradonačelnika Davorom Fabijanićem na temu mogućnosti uspostave 

međužupanijske pomorske linije Pag - Karlobag. 

* Povodom obilježavanja Dana Grada Gospića u kinu «Korzo» održana je svečana sjednica 

Gradskog vijeća, kao i povodom obilježavanja Dana Općine Brinje i blagdana Velike Gospe 

svečana sjednica Općinskog vijeća kojima je nazočio Župan sa suradnicima. 

* U Otočcu je svečano obilježena 27. obljetnica Udruge «Prvi hrvatski redarstvenik» i prvog 

postrojavanja pripadnika MUP-a RH, kao prve organizirane oružane postrojbe Republike 

Hrvatske, kojoj je u ime predsjednice Kolinde Grabar - Kitarović nazočio general Mladen Markač, 

dok je Župan položio vijenac kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade 

Republike Hrvatske. U Gackom pučkom otvorenom učilištu organizirana je svečana akademija, a 

u crkvi Presvetog trojstva služena je sveta misa za sve poginule hrvatske branitelje i žrtve 

Domovinskog rata.  

* Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih 

branitelja Župan je sa suradnicima položio vijence i zapalio svijeće kod Spomenika žrtvama 

Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata u Širokoj Kuli te Ljubovu, gdje je nazočio i Svetoj misi 

koju je predvodio biskup u miru mons. dr. Mile Bogović. 

* Prigodnom svečanošću upriličeno je otvorenje i početak rada Specijalističke ordinacije 

medicine rada i sporta Doma zdravlja Gospić, kojoj je nazočio Župan sa suradnicima.  

* U organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave ličko-senjske i Općine 

Brinje u Žutoj Lokvi obilježena je 26. obljetnica pogibije četvorice službenika Policijske uprave 

ličko-senjske, Policijske postaje Otočac, Policijske ispostave Brinje. Uz mnogobrojne delegacije 

obilježavanju obljetnice nazočio je i Župan sa suradnicima.  

* U Kabinetu župana upriličena je dodjela jedne od prvih stipendija studentima iz Ličko-

senjske županije koji dodijeluje Hrvatski stipendijski fond, CSF (Hrvatska školska zaklada) 

osnovane 1989. godine u sjevernoj Kaliforniji (San Francisco Bay područje) od skupine  

hrvatskih Amerikanaca u svrhu pružanja stipendija akademski uspješnim studentima koji 

zaslužuju financijsku pomoć, a  žive i pohađaju sveučilišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

* Povodom obilježavanja 26. obljetnice ustrojavanja i fromiranja Z.N.G. 118. brigade u 

katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije održana je Sveta misa zadušnica, a potom  položeni 

vijenci i upaljene svijeće kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama 

Domovinskog rata, kao i kod spomen-biste Prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, 

čemu je nazočio Župan sa suradnicima. 
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* U Rizvanuši kod spomen-obilježja «Velebitskim junacima» obilježen je Dan sjećanja na 

poginule pripadnike Specijalne jedinice policije iz Rijeke «Ajkule». Počast poginulima 

pripadnicima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odao je Župan, predstavnici Policijskih 

uprava ličko-senjske i primorsko-goranske, predstavnici Udruge specijalne policije iz 

Domovinskog rata «Ajkule», predstavnici Primorsko-goranske županije, predstavnici  IPA 

Hrvatska te predstavnici braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata.  

* Povodom obilježavanja 26. obljetnice uspješne obrane od napada na Bilaj i Gospić Župan je 

sa suradnicima nazočio je Svetoj misi, polaganju vijenaca te paljenju svijeća u znak sjećanja na 

uspješnu obranu kod Spomenika poginulim pripadnicima HV-a sa riječkog područja i kod 

Centralnog križa na groblju u Bilaju.  

* Župan je sa suradnicima boravio u radnom posjetu Općini Udbina te na radnom sastanku s 

načelnikom Općine Josipom Seučekom i ravnateljima ustanova sa područja Općine.  Obišao  je 

radove održavanja i poboljšavanja sustava oborinske odvodnje te uređenja pješačke staze na 

dijelu županijskih cesta Ž5167 i Ž5195 u naselju Udbina. 

* U Kabinetu župana održan je sastanak na temu projekta razvoja širokopojasnog pristupa 

internetu na području Ličko-senjske županije na kojem su uz Župana nazočili i gradonačelnici i 

načelnici. 

* Uz mnoštvo vjernika Župan je sa suradnicima nazočio obilježavanju Dana hrvatskih 

mučenika na Udbini, kada je misno slavlje predvodio mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup i 

nekadašnji upravitelj svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. 

* U povodu obilježavanja Dana policijske kapelanije «Sv. hrvatski mučenici»  Župan je 

nazočio Svetoj misi u  katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću te  položio vijenac i 

zapalio svijeće kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata te kod 

biste Prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana na Trgu Alojzija Stepinca. 

* U organizaciji Mjesnog odbora Ribnik Župan je nazočio obilježavanju Dana sjećanja na sve 

poginule Ribničare tijekom II. svjetskog i Domovinskog rata i tom prigodom je održana Sveta 

misa te upriličeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća. 

* Uz pomoćnicu ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Maju Vučinić 

Knežević, Načelnika Općine Brinje Zlatka Fumića, ravnatelja Centra «Izvor» iz Selca  Nikice 

Sečena i ostale uzvanike, Župan je nazočio otvorenju prostora za poludnevni boravak – 

vaninstitucionalnu uslugu, koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici «Izvor» iz 

Selca, kojim se osigurava zadovoljavanje životnih potreba djece i mladih u dobi od sedme do 

osamnaeste godine s područja Općine Brinje.  

* U Gospiću je Župan svečano otvorio Obiteljski dom «Treća sreća», vlasništvo Ane Herceg iz 

Gospića. 

* Zajednica sportova Ličko-senjske županije u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom 

provodi program «Aktivne zajednice». Na svečanosti uručenja donacije-kombija  Zajednici 

sportova Općine Brinje, kupljenog zajedničkim zalaganjem i sufinanciranjem Hrvatskog 

olimpijskog odbora, Zajednice sportova LSŽ i Općine Brinje,  Župan je govorio o važnosti razvoja 

i unapređenja sporta na području Ličko-senjske županije. 

* U Kabinetu župana održana  je početna konferencija Projekta «Razvojni centar Ličko-

senjske županije» na kojoj je Župan iznio glavne ciljeve Projekta te je s Ministarstvom 

gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje 

programa i projekata Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za taj 

Projekt. Nositelj projekta je Ličko-senjska županija, a partneri su Grad Gospić i Razvojna agencija  

Ličko-senjske županije-LIRA. Suradnici na projektu su: Poduzetnički  inkubator BIOS d.o.o., 
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Općina Plitvička Jezera, Općina Perušić, Općina Udbina, Općina Brinje, Veleučilište «Nikola 

Tesla» u Gospiću te Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

* Dan neovisnosti obilježen je  polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomenika 

poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata i biste Prvog hrvatskog predsjednika 

dr. Franje Tuđmana.  

U Kabinetu župana održan je prijam članova Gospićke garde «Vukovi», kada je Župan 

istakao obostrano zadovoljstvo dugogodišnjom uspješnom suradnjom.  

* Povodom 26. godišnjice stradanja mještana Široke Kule i okolnih mjesta u Domovinskom 

ratu, upriličena je komemoracija za 40 žrtava koje su u listopadu 1991. godine mučki ubijene. U 

znak sjećanja na sve nevine žrtve u Širokoj Kuli su se okupili mnogobrojna izaslanstva koja su 

položila vijence i zapalila svijeće. Žrtvama su se poklonile obitelji stradalih, učenici 7. razreda OŠ 

dr. Franje Tuđmana iz Ličkog Osika, škole koju je pohađala i Verica Nikšić, najmlađa žrtva,  

izaslanik Predsjednice Republike  Kolinde Grabar Kitarović, general Mladen Markač, ministar 

branitelja Tomo Medved, Župan te druga mnogobrojna izaslanstva. Sveta misa služena je u crkvi 

sv. Mateja, nakon čega je u Pastoralnom centru na Starom Ličkom Osiku održana  tribina na 

temu «Rad Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata», s osvrtom na 

žrtve Široke Kule i okolnih mjesta u Domovinskom ratu. 

* «Primus inter pares» (prvi među jednakima) geslo je 9. gardijske brigade «Vukovi», ratne 

postrojbe Hrvatske vojske osnovane prije 25 godina. U sklopu obilježavanja 25. obljetnice 

osnutka brigade u Muzeju Like postavljenja je izložba o ratnom putu postrojbe. Na otvorenju  

izložbe okupili su se brojni pripadnici  brigade, predstavnici vojske, policije, javnih poduzeća i 

ustanova. Otvorivši izložbu simboličkim paljenjem svijetla u jednom od izloženih eksponata  

Zlatka Franića, Župan se zahvalio organizatorima na trudu i nastojanjima da se dijelić novije 

hrvatske povijesti trajno zabilježi i otme zaboravu. Na izložbi su se mogle vidjeti brojne 

fotografije i pisani materijali vezani uz 9. GBR, kao i predmeti koje su «Vukovi» koristili tijekom 

ratnih djelovanja.  

* U organizaciji Saveza udruga protiv raka dojke i udruge «Vila za Liku» u Gospiću je održano 

snimanje fotografije «Milenijske ružičaste vrpce» u povodu Međunarodnog mjeseca borbe protiv 

raka dojke. Oboljele i liječene žene iz cijele Hrvatske zajedno s građankama grada Gospića 

formirale su ružičastu vrpcu svojim tijelima na središnjem gospićkom trgu koju je snimio 

fotograf Šime Strikoman. Akcija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Ličko-

senjske županije, Grada Gospića i uz podršku Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, 

Opće bolnice Gospić, Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske i tvrtke Novartis. Na stručnom 

skupu prije snimanja Milenijske fotografije Župan je poručio prisutnima da budu ambasadori 

prevencije u svojoj okolini i potiču žene na redovite preglede. 

* U Kabinetu župana održana je prezentacija Ankice Mamić direktorice tvrtke Integralni 

marketing i komunikacije d.o.o. na temu «Povećanje i unaprjeđenje vidljivosti Ličko-senjske 

županije».  

* U prostoru Opće bolnice Gospić Župan je u nazočnosti ravnateljice Sandre Čubelić i 

djelatnika Opće bolnice te predstavnika ostalih zdravstvenih ustanova, otvorio novouređeni 

centralni prijem kao središnje mjesto za pacijente na kojem će Opća bolnica Gospić obaviti sve 

potrebne administrativne radnje i upustva prije odlaska na specijalističku obradu. 

* U povodu obilježavanja Dana dobrovoljnih darivatelja krvi Župan je primio  predstavnike 

Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije na čelu s predsjednikom Tihomirom Šimunićem, 

ravnatelje gradskih i općinskih društava CK-a te darivatelje krvi s područja Ličko-senjske 

županije. 
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* U sklopu svečanog obilježavanja 25. obljetnice ustrojavanja 9. GBR «Vukovi» i 10. 

obljetnice motorizirane bojne 9. GBR «Vukovi» u Gospiću, održana je svečanost preimenovanja 

vojarne «Eugen Kvaternik» u vojarnu «9. gardijske brigade Vukovi». Svečanom programu 

nazočili su  izaslanik Predsjednice RH i vrhovne zapovjednice OSRH, zamjenik načelnika Glavnog 

stožera OSRH general-pukovnik Drago Matanović, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra 

obrane RH brigadir Ivica Devčić, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, Župan, 

Gradonačelnik Gospića te pripadnici 9. GBR «Vukovi» i članovi njihovih obitelji. U katedrali 

Navještenja Blažene Djevice Marije služena je misa za sve poginule, nestale i umrle branitelje u 

Domovinskom ratu, nakon čega je uslijedio svečani mimohod, koji je završio ceremonijom 

preimenovanja vojarne «Eugen Kvaternik» u vojarnu «9. gardijske  brigade Vukovi». Tim 

povodom položeni su vijenci i zapaljenje svijeće ispred Spomen obilježja poginulim, nestalim i 

umrlim pripadnicima 9. GBR «Vukovi».  Održano je postrojavanje veterana zajedno sa ešalonom 

iz 1. bojne «Vukovi» te su uručena odlikovanja i priznanja posebno zaslužnim pojedinicima. 

Udruga veterana 9. GBR «Vukovi» za dugogodišnju uspješnu suradnju dodijelila je Plaketu 9. 

GBR «Vukovi» Ministarstvu obrane i Ministarstvu hrvatskih branitelja te Glavnom stožeru 

Oružanih snaga RH, Vojnom ordinarijatu u RH, Ličko-senjskoj županiji, Gradu Gospiću i drugima.  

* Svečanim polaganjem vijenca za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve iz 

Domovinskog rata kod središnjeg spomen obilježja na groblju sv. Marije Magdalene u Gospiću 

obilježen je Dan svih svetih. 

* U Kabinetu župana upriličeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji na Projektu «Razvoj 

infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije», koje su 

potpisale sve jedinice lokalne samouprave, osim Grada Gospića i Otočca te Općine Plivička 

Jezera. 

* Župan je sa suradnicima  obišao izvođenje  radova na kružnom toku u Svetom Roku u 

pratnji Načelnika Općine Lovinac Ivice Miletića i ravnatelja ŽUC-a Luke Matijevića, dok je  u 

Kabinetu župana održao  radni sastanak Josipom Seučekom, Načelnikom Općine Udbina na temu 

Projekta izgradnje vjetro-elektrane.  

* Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen je Dan općine Karlobag, na kojoj se 

prigodnim riječima obratio Župan.  

* U Kabinetu župana, Župan je sa suradnicama održao radni sastanak s ravnateljima 

osnovnih i srednjih škola s područja Ličko-senjske županije kojima je Županija  osnivač, na temu 

izrade Prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika 

Ličko-senjske županije za razdoblje 2018.-2020. godine. 

* Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara, Župan je sa suradnicima nazočio 

Svetoj misi i odao počast žrtvama Vukovara paljenjem svijeća ispred kipa vodarice Marte u 

centru Gospića. 

* U organizaciji HVIDRE Gospić i Udruge veterana specijalne policije «Tigar» iz Gospića 

održana je javna tribina na temu «Sudski procesi protiv hrvatskih branitelja u BiH i posljedice za 

hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj» kojoj je nazočio Župan sa suradnicima. Na 

tribini su govorili  hrvatski generali Zlatan Mijo Jelić i Željko Šiljeg te na ovaj način nastavili 

serijal predavanja kako bi široj javnosti pojasnili cilj brojnih optužnica koje se vode protiv 

hrvatskih branitelja u BiH.  

* U Kabinetu župana organiziran je radni posjet predstavnika austrijske savezne države 

Tirol na temu jačanja vatrogastva u Republici Hrvatskoj, odnosno u Ličko-senjskoj županiji, 

kojemu su nazočili  Peter Logara, voditelj  i koordinator vatrogasnih projekata savezne države 

Tirol, Tomislav Stopić, koordinator vatrogasnih projekata u RH, Hrvoje Ostović županijski 

vatrogasni zapovjednik  te predstavnici gradova i općina s prostora Ličko-senjske županije. 
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* U Kabinetu župana održan je sastanak  na temu  izgradnje spomen-obilježja poginulim 

braniteljima iz Domovinskog rata u vojno-redarstvenoj operaciji «Oluja»  na području prijevoja 

Ljubovo na kojem su nazočili Župan, gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević te 

predstavnici Udruge ratnih veterana 9. GBR «Vukovi» Milan Franić i Antonijo Šebalj, kada su se 

sudionici sastanka jednoglasno složili da glavni nositelj projekta bude Udruga ratnih veterana 9. 

GBR «Vukovi», a partneri u projektu Ličko-senjska županija i Grad Gospić s namjerom da 

svečano otkrivanje spomen-obilježja bude upriličeno povodom Dana pobjede i domovinske 

zahvalnosti i Dana  hrvatskih branitelja 2018. godine. 

* Powerlifting klub «Rux» iz Gospića u suradnji s Hrvatskom Powerlifting organizacijom   

priredio je otvoreno prvenstvo Hrvatske u powerliftingu koje je otvorio Župan. Natjecatelje, 

predstavnike klubova i posjetitelje pozdravio je osnivač i predsjednik kluba «Rux» Mario 

Rukavina te predsjednik Hrvatske powerlifting organizacije  Siniša Knežević. 

* Župa Navještenja BDM Gospić u suradnji sa Kabinetom župana upriličila je paljenje  druge 

adventske svijeće. Riječi molitve predvodio je župnik vlč. Mario Vazgeč, a drugu adventsku 

svijeću upalio  je Župan. 

* Povodom obljetnice sjećanja na stradale u Čanku kod spomen-obilježja u središtu sela 

svijeće i vijenac na zajedničko spomen-obilježje podignuto na mjestu nekadašnje škole, položio 

je izaslanik predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović Josip Štignjedec te Župan Darko Milinović 

kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade RH i druga mnogobrojna 

izaslanstva.  

* U Kabinetu župana upriličeno je darivanje djece poginulih hrvatskih branitelja povodom 

božićnih blagdana, kada je novčani poklon primilo četvero djece starosti do 15 godina. Uz 

Župana na prijemu su nazočili i predstavnici počasne Gospićke garde «Vukovi» i tom prigodom 

Župan je istakao važnost Domovinskog rata i ljudi koji su najzaslužniji u obrani Domovine. 

* Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade «Gromovi» u suradnji s Ličko-senjskom 

županijom priredila je POU «Dr. Ante Starčević» u Gospiću svečanost podjele monografija ove 

postrojbe svim osnovnim školama s područja Ličko-senjske županije. Monografija je uručena 

Županu, koji se tom prilikom prigodno obratio nazočnima. 

* U organizaciji Kabineta župana u Kulturno-informativnom centru Gospić održao se 

tradicionalni božićni i novogodišnji prijam Ličko-senjske županije. Prijamu su nazočili brojni 

uzvanici iz gospodarskog, političkog, društvenog, kulturnog i sportskog života Županije. 

Nazočnima su se  obratili mons. mr.  Zdenko Križić, gospićko-senjski biskup,  Marijan Kustić, 

saborski zastupnik te Župan koji je u svom govoru istaknuo  najvažnije momente koji Ličko-

senjsku županiju svrstavaju u red najprosperitetnijih županija u Hrvatskoj. 

* Župan je sa suradnicima nazočio prigodnom božićnom prijamu  mons. mr. sc. Zdenka 

Križića, gospićko-senjskog biskupa.  

* U organizaciji Ličko-senjske županije i Družbe «Braća Hrvatskog Zmaja» održano  je 

predstavljanje knjige «Druga strana Rubikona–politička strategija Alije Izetbegovića»  autora 

Miroslava Tuđmana. Nazočnima se obratio Župan, a u ime Družbe «Braća Hrvatskog Zmaja» 

Anđelo Miloš, meštar Zmajskog stola u Hrvatskoj, dok su knjigu predstavili mons. dr. sc. Mile 

Bogović, biskup u miru te autor Miroslav Tuđman. Nakon predstavljanja knjige upriličeno je 

paljenje svijeća kod biste prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, kardinala Alojza 

Stepinca i kod  Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima.  

* U Kabinetu župana sa lovozakupnicima upriličeno je potpisivanje ugovora o sufinanciranju 

unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Ličko-senjske županije u 2017. godini. Tom prilikom 

Župan je zahvalio lovcima na potpori i odličnoj suradnju koja traje godinama. 
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*  Sastanak na temu Proračuna Ličko-senjske županije koji je članovima Savjeta mladih 

Ličko-senjske županije i Grada Gospića predstavio Župan sa svojim suradnicima održan je u 

Kabinetu župana. Na sastanku je Župan predstavio osnovne značajke Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2018. godinu te kriterije po kojima  je stvoren Proračun. Nakon prezentacije nazočni 

su postavljali pitanja te je uspostavljen zajednički zaključak kako je transparentnost Proračuna 

ne samo pitanje demokratičnosti društva, već i dodatni motiv uključivanja mladih u sva  

područja društvenih zbivanja. 

* Župan je sudjelovao u Preventivnoj akciji Policijske uprave ličko-senjske provedene u 

Gospiću, akciji pojačanog nadzora vožnje pod utjecajem alkohola, nepridržavanja ograničenja 

brzine, korištenja sigurnosnog pojasa i zaštitne kacige, nepropisnog korištenja mobitela te 

ostalih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa. Na  ulazu u Gospić vozače su 

zaustavljali prometni policajci, u čijem su društvu bili Župan, miss Hrvatske Tea Mlinarić, 

načelnik PP Gospić Jadran Došen i Josip Dujmović, voditelj službe policije. Uzorne vozače darivali 

su skromnim prigodnim poklonima.  

* U Kabinetu župana održan je sastanak Župana i suradnika sa Željkom Stipićem, 

predsjednikom Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, Dragom Katalinićem, 

predsjednikom Županijskog vijeća sindikata Preporod Ličko-senjske županije. Na prijamu je 

Željko Stipić upoznao prisutne sa svrhom Sindikata te su razmijenjene ideje i razmišljanja o 

unaprjeđivanju suradnje koju je podržao Župan.  

* Župan je održao sastanak sa mons. dr. Milom Bogovićem, biskupom u miru na temu zaštite 

interesa Ličko-senjske županije, gdje je  posebno naglašena važnost NP «Plitvička jezera» i 

hidroelektrane na području Ličko-senjske županije (HE Kosinj 2).  

* U Kabinetu župana organiziran je radni sastanak Župana s vlasnikom pogona za 

zbrinjavanje otpada i mini-rafinerije «Eko-Velebit»  Ivanom Ivančićem.  

* Održan je i radni sastanak s poduzetnikom Goranom Štrokom koji je predstavio investiciju 

vrijednu 10 milijuna eura, odnosno izgradnji luksuzno-turističkog naselja na području Općine 

Lovinac te s varaždinskim poduzetnikom zainteresiranim za izgradnju hotela i bungalova na 

području Cesarice naziva «Stara Cesarica» gdje se kao potencijalni investitori navode  američka 

grupacija Starwood i francuska Ibis te sastanak s generalnim direktorom tvrtke «Calcit» 

Matevžom Kirnom, direktorom HEP Proizvodnje Nikolom Šulentićem i Sašom Trbojevićem, 

direktorom Calcita Lika d.o.o. na temu poslovnog plana proizvodnje, odnosno proširenja 

kapaciteta.  

* Župan je nazočio obilježavanju blagdana Rođenja Svetog Ivana Krstitelja u Aleksinici, gdje 

je u crkvi Svetu misu predvodio vlč. Mišel Grgurić. Župan je sa suradnicima sudjelovao na 

komemoraciji i polaganju vijenaca na Spomen-obilježju poginulim hrvatskim braniteljima i 

žrtvama rata, zajedno sa predstavnicima Mjesnog odbora.  

* U Kabinetu župana organiziran je prijam predstavnika nogometnog kluba «Gospić    91». 

Zahvalivši se na prijamu i svestranoj podršci Županu, predstavnici Kluba upoznali su Župana sa 

održavanjem Ljetnog nogometnog kampa Ličko-senjske županije te organizacijom  nogometnog 

turnira  «Vučko cup 2017». Izrazivši  punu potporu  u svim dosadašnjim i budućim aktivnostima 

NK «Gospić  91» Župan je uputio čestitke u ostvarenju vrhunskih rezultata osvajanjem 

Međužupanijske lige sezona 2016./2017. u uzrastu pionira, a u znak zahvalnosti predstavnici NK 

«Gospic     91» poklonili su Županu medalju i fotografiju s potpisom nogometaša. 

* Sastanak predstavnika Udruge branitelja Domovinskog rata NP «Plitvička Jezera» sa 

Županom održan je u Kabinetu župana.  
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* U organizaciji kinološke udruge «Velebit» Župan je otvorio specijalnu izložbu pasa  6. i 7. 

FCI skupine pod nazivom«CAC Gospić 2017» na kojoj je sudjelovalo ukupno 39 pasa iz cijele 

Hrvatske.  

* Župan je sa suradnicima u Kabinetu primio Miss Hrvatske Teu Mlinarić, koja se zahvalila 

na prijemu i dodala kako je uvjerena da će dostojno predstaviti svoj Senj, najljepšu hrvatsku 

Županiju i svoju Domovinu.  

* Pod pokroviteljstvom  predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović održana je 

tradicionalna treća po redu izložba konja i OPG proizvoda «Krivi Put 2017.» u organizaciji 

Konjičkog kluba «Ana», a prisutne izlagače i posjetitelje prigodnim govorom pozdravio je 

Zamjenik župana Vice Nekić koji je nazočio natjecanju u šlajsu i kosaca iz Ličko-senjske županije. 

* U organizaciji Grada Senja održana je 44. Smotra klapa «Senj 2017.» na kojoj je  nazočio 

Zamjenik župana Vice Nekić, a koji je također sudjelovao svečanoj sjednici Vatrogasne zajednice 

priobalnih županija.  

* U organizaciji Taekwondo kluba Senj pod pokroviteljstvom Grada Senja, Zajednice 

sportova Ličko-senjske županije  i Turističke zajednice Grada Senj  te ustanove Sportski objekti 

Nehaj, održan je 18. međunarodni memorijalni kadetski taekwondo turnir «Senjski vitezov» i 2. 

Limač kup «Mali vitezovi». Na natjecanju je nastupilo 300 natjecatelja i natjecateljica iz 39 

klubova iz Hrvatske i Slovenije na kojem je nazočio Zamjenik župana Vice Nekić. 

* U organizaciji Grada Senja i Turističke zajednice Grada Senja upriličen je radni sastanak na 

temu «Turistička građevina s medicinskim sadržajem u uvali Spasovac» na kojem je sudjelovao 

Zamjenik župana Vice Nekić.  Zamjenik župana sudjelovao je ceremoniji ispraćaja i Svetoj misi 

zadušnici za ubijene žrtve roda Ivezić kao i otkrivanju spomen-obilježja za ubijene žrtve roda 

Ivezić. 

* Zamjenik Vice Nekić nazočio je otvorenju Kuće Velebit u organizaciji JU Nacionalnog parka 

«Sjeverni Velebit» i Turističke zajednice Grada Senja te 20. glagoljaškom susretu u organizaciji 

Osnovne Škole S.S. Kranjčevića Senj. 

* U organizaciji Državne geodetske uprave upriličeno je službeno započinjanje radova na 

katastarskoj izmjeni na području Općine Plitvička Jezera kojem su nazočili Zamjenici župana 

Vice Nekić i Nikola Lalić. 

* Veleučilište «Nikola Tesla» u Gospiću organiziralo je 3. Interdisciplinarnu znanstveno-

stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom «Održivi razvoj ruralnih 

krajeva», kao i okrugli stol na temu širokopojasnog internet i razvoja pametnih gradova na 

kojem je sudjelovao Zamjenik župana Vice Nekić, a i u « Razvojnom forumu Jadranske Hrvatske» 

u Splitu u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

*Zamjenik župana Vice Nekić nazočio je svečanosti puštanja u promet prve međužupanijske 

linije u Hrvatskoj koja spaja otoke Rab i Pag, financirane sredstvima Ličko-senjske i Primorsko-

goranske županije, kao i na obilježavanju Dana Nacionalnog parka «Paklenica». 

* Zamjenica župana Renata Hodak nazočila je:  tradicionalnoj  završnoj  priredbi  Dječjeg 

vrtića «Pahuljica» upriličenoj u dvorani  POU «Dr. Ante Starčević» u Gospiću, obilasku destinacije 

Smiljan-Gospić koja je jedna od pet finalista za turističku nagradu EDEN -Europsku destinaciju 

izvrsnosti, u suradnji s Europskom Komisijom u Hrvatskoj provodi Hrvatska turistička zajednica 

te obilježavanju «Mjeseca borbe protiv ovisnosti», «Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad 

ženama». 

* U organizaciji Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom održan je radni sastanak u 

prostorijama Kulturno informativnog centra u Gospiću na temu «Pravo na inkluzivno 

obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju» kojem je nazočila Zamjenica Renata Hodak.  
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*  Zamjenica je također nazočila info-radionici na temu «Podrška socijalnom uključivanju i 

zapošljavanju marginaliziranih skupina» u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku, koja je održana u Kulturno informativnom centru u Gospiću te 

svečanoj dodjeli certifikata regionalnog sustava kvalitete znaka «Lika Quality», također 

održanom u KIC-u.  

* U provedenom analiziranju i ocjeni od strane Instituta za financije, organizirano je 

predstavljanje transparentnosti proračuna lokalnih jedinica u Zagrebu kojem je nazočila 

Zamjenica Renata Hodak te obilježavanju 26. obljetnice uspješne obrane od napada na Bilaj i 

Gospić, kao i na 26. obljetnici stradanja hrvatskih branitelja i civila u Vukovićima. 

* U organizaciji Hrvatskog centra za autothone vrste riba i rakova kršnih voda - Otočac 

održan je 11. Znanstveno-stručni skup o održivom razvoju regija Gacke na kojem je sudjelovala 

Zamjenica Renata Hodak te na 14. manifestaciji Eko etno Gacka. 
 

* ** 

  Javnost rada Župana osigurana je javnim priopćavanjem (33), rješavanjem zahtjeva na  

pravo na pristup informacija (3) 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  
 

  Ovim Izvješćem su obuhvaćeni važniji projekti, mjere i aktivnosti u Župana od početka 

mandata 25. svibnja, odnosno od stupanja na dužnost te podaci i informacije koji su pripremljeni 

od strane županijskih upravnih tijela. 

Posebna pozornost u izvještajnom razdoblju je bila usmjerena na poticajne mjere u 

gospodarstvu i malom i srednjem poduzetništvu, kao i na povećanje standarda u zdravstvu, 

školstvu i drugim djelatnostima. 

 Nizom propisa, kao i Statutom, Župan je kao nositelj izvršne vlasti u Županiji, donosio 

zaključke i odluke koje su omogućile ostvarivanje postavljenih ciljeva. 

  Sukladno tome, 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, Odluke o dopuni Plana prijma u službu u upravna 

tijela Ličko-senjske županije  za 2017. godinu (2), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o radnom 

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

tijelima Ličko-senjske županije, Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu 

upravnih tijela Ličko-senjske županije te Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u 

upravnim tijelima Ličko-senjske županije za 2018. godinu. 

  U realizaciji mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa do sada se u 

upravnim tijelima Županije osposobljavalo više od 97 polaznika. 

 Kroz Izvješće o radu Župana, iako se radi o kratkom izvještajnom razdoblju vidljivo je da 

Županija djeluje kao cjelovit sustav. 

 Upravna tijela Županije redovito informiraju Župana o svom radu, a poznate su odlične 

ocjene Ličko-senjske županije po pitanju transparentnosti. 
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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. 

 Ovo je prvo takvo izvješće Župana od početka mandata 25. svibnja i ono ne sadrži izvješće o 

stanju u svim djelatnostima na području Županije iz djelokruga rada Župana. 

  Zbog toga Župan Županijskoj skupštini dostavlja i druga izvješća, čiju pripremu i podnošenje 

osigurava u rokovima predviđenim zakonom, odnosno Programima rada Župana i Županijske 

skupštine. 

  Rad Župana i njegovih Zamjenika, odnosno izvršne vlasti Županije u ovom izvješću 

podijeljen je prema sljedećim aktivnostima: predlaganje akata Županijskoj skupštini i donošenje 

akata, funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje upravnih tijela, s naglaskom na projekte, 

protokolarne aktivnosti Župana i Zamjenika župana i javnost rada Župana te ostale aktivnosti. 

  Iz ovog Izvješća je razvidno da je tijekom izvještajnog razdoblja sukladno zakonskim i 

statutarnim obvezama i ovlastima obavljeno niz aktivnosti, da su rezultati ostvareni zajedničkim 

radom županijskih upravnih tijela i ustanova, uz neophodnu suradnju sa Zamjenicima i 

Županijskom skupštinom, kako bi se radi nastavka dosadašnjih i realizacije novih projekata te 

ulaganjem u ruralna područja poticao ravnomjeran razvoj, u cilju stvaranja boljih uvjeta za život 

stanovnika Ličko-senjske županije. 
 

Predlažem Županijskoj skupštini da prihvati ovo Izvješće. 

 

 

                                                                               Ž U P A N 
 

mr. Darko Milinović, dr. med.,v.r. 

 

 


