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UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 
I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
KLASA: 023-01/20-01/10 
URBROJ: 2125/1-01-21-8 

 Gospić, 19. siječnja 2021.godine 
   

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 

 

PREDMET: Prijedlog Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 

  2021. godinu 
 

PRAVNI TEMELJ: Članak 66. i 67. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske 

   županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – 

   pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 11/20-pročišćeni tekst) 
 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština  
 

PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izradu Programa  
 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 
OBRAZLOŽENJE: Poslovnikom o radu Županijske skupštine propisano je da će 
poslove i zadaće iz svog djelokruga Županijska skupština utvrđivati Programom 
rada. 
  Program za iduću godinu se, u pravilu, donosi do kraja tekuće godine, a 
predlaže ga Povjerenstvo u sastavu: predsjednik Skupštine, potpredsjednici 
Skupštine, Župan, zamjenici Župana i pročelnik nadležan za poslove Županijske 
skupštine. 
 Teme za program rada predlaže Župan na temelju prijedloga upravnih tijela, 
no mogu ih kao i sve druge akte (članak 71. Poslovnika) predlagati članovi 
Skupštine, Klubovi članova Skupštine i radna tijela Skupštine, osim ako je zakonom 
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela. 

 Dopisom (Klasa: 023-01/20-01/10, Urbroj: 2125/1-05-20-01 od 19. listopada 
2020. godine) zatražena je dostava prijedloga tema od članova Skupštine, 
predsjednika klubova, članova Skupštine, Župana i predsjednika radnih tijela 
Skupštine, kao i predsjednika Savjeta mladih Ličko-senjske županije. 

Po prikupljenim prijedlozima temeljem članka 66. i 67. Poslovnika Županijske 
skupštine pripremljen je Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2021. 
godinu. 

 U Prijedlogu Programa okvirno su utvrđene teme koje će biti predmet 
razmatranja na sjednicama Županijske skupštine u 2021. godini s naznakom pravnog 
temelja nositelja izrade i predlagatelje akata, uz orijentacijsku oznaku vremena za 
razmatranje te uz ponavljanje nekih tema nerealiziranih u 2021. godini. 
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  Osim navedenih tema, tijekom godine Županijska skupština će raspravljati i o 
drugim prijedlozima, donositi i druge akte koji nisu predviđeni Programom, a u 
skladu sa zakonom i drugim propisima.  

 

 
        P R O Č E L N I C A 

 
                                                                                      Gordana Pađen, dipl.iur., v.r. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 023-01/20-01/10 
URBROJ: 2125/1-01-21- 
Gospić, ___________ 2021. godine 

 
Na temelju 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, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20-pročišćeni tekst) te 
članka 66. i 67. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 
10/20 i 11/20-pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na 
_________. sjednici održanoj ____________ 2021. godine, donijela je 

  
 

P R O G R A M    R A D A 
Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2021. godinu 

 
I. 
 

Ovim Programom rada okvirno se utvrđuju teme, koje će biti predmet 
razmatranja na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2021. godine te nositelji 
izrade i predlagatelji akata, kao i rokovi njihovog razmatranja kako slijedi: 
       
 

PRVO TROMJESEČJE 
 
 

 
 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 
županije u 2021. godini 

 
 Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za 
socijalnu skrb u Ličko-senjskoj županiji i troškova ogrjeva korisnicima koji 
se griju na drva u 2021. godini te Odluke o  minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranja Doma za starije i 
nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2021. godini 

 
 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 

za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske 
županije u 2021. godini 
  
Pravni temelj: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («NN» 

br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 
126/12-pročišćeni tekst, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), 
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini,  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti («NN» br. 100/18 i 125/19), Odluka o 
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 
zdravstvene ustanove u 2021. godini,  Zakon o socijalnoj skrbi («NN» br. 
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 
138/20), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 
mjerilima za financiranje  materijalnih i financijskih rashoda centara za 
socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 
2021. godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima za 
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decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. 
godini i Statut Ličko – senjske županije  

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Nakon donošenja Odluka Vlade Republike Hrvatske u 2021. 

godini Županija je dužna donijeti vlastite odluke. 
 

 Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske 
županije za prva dva tromjesečja 2021. godine za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije 

 
Pravni temelj: Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma («NN» br. 29/19 i 98/19) i Statut Ličko – senjske 
županije  

 Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 Predlagatelj: Župan 
  

Obrazloženje: Člankom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma, propisano je da se sredstva za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača osiguravaju iz 
proračuna županije za svaku godinu za koju se proračun donosi. Pravo na redovito 
godišnje financiranje iz sredstava proračuna županije imaju političke stranke koje 
imaju člana u predstavničkom tijelu, odnosno člana izabranog  s liste grupe birača 
(Članak 4.) 
  Sukladno članku 7. Zakona, odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna 
županije prema utvrđenim kriterijima donosi predstavničko tijelo. S obzirom na 
održavanje redovnih izbora i prestanak mandata članova Županijske skupštine 
dosadašnjeg saziva, donosi se odluka za prva dva tromjesečja 2021. godine. 
 

 
 Donošenje (pojedinačnih)  Odluka o dodjeli priznanja u 2021. godini 
 

Pravni temelj: Odluka o javnim priznanjima Ličko-senjske županije 
 («Županijski glasnik» br. 16/09) i Statut Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
Predlagatelj: Odbor za javna priznanja 
 
Obrazloženje: Člankom 2. i 3. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske 

županije utvrđena su javna priznanja koja se dodjeljuju, u pravilu, u povodu Dana 
Županije. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti članovi Županijske 
skupštine, Župan, gradska i općinska vijeća s područja Županije, udruge građana i 
druge pravne osobe s područja Županije (ovlašteni predlagatelji) te pročelnici 
upravnih tijela na način utvrđen Odlukom. 

Odluke o priznanjima donosi Županijska skupština na prijedlog Odbora za 
javna priznanja. 

 
 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za 

drugo polugodište 2020. godine  
 
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, 123/17, 98/19 i 114/20) i Statut Ličko-
senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine u 
              suradnji s drugim  upravnim tijelima 

Predlagatelj: Župan  
 
Obrazloženje: Člankom 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi propisano je da Župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća 
o svom radu predstavničkom tijelu, a člankom 19. Statuta Ličko-senjske županije 
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propisano je da Skupština odlučuje o županovom izvješću dva puta godišnje, a ako 
to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine i češće. 

 
 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata Ličko-senjske županije za 2020. godinu 
 

Pravni temelj: Zakon o zaštiti prava pacijenata («NN» br. 169/04 i 37/08) i      
  Statut Ličko-senjske županije  

Nositelji izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Povjerenstvo za zaštitu 
prava pacijenata Ličko-senjske županije 

 Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: U skladu s člankom 33. stavkom 1. alinejom 5.  Zakona o zaštiti 

prava pacijenata i točkom 2. Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 10/20), 
Povjerenstvo je obvezno Županijskoj skupštini i Ministarstvu zdravstva podnijeti 
godišnje izvješće o svom radu.  

 
 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu  
 
Pravni temelj: Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i 
             uzroka smrti («NN» br. 46/11, 6/13 i 63/14) i Statut Ličko-
             senjske županije  
Nositelji izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Povjerenstvo za nadzor   

nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije 
 Predlagatelj:  Župan 
 
 Obrazloženje: Temeljem članka 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te 

utvrđivanja vremena i uzroka smrti, Povjerenstvo izrađuje godišnje izvješće o 
obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, koje je obvezno dostaviti 
nadležnom ministarstvu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Županijskoj 
skupštini Ličko-senjske županije, najkasnije do 28. veljače tekuće godine za 
prethodnu godinu.  

 
 

 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju za 2020. 
godinu:  

- Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije 

- Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e  

- Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim       

zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije   

- Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije  

- Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije  

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

Doma zdravlja Senj, Doma zdravlja Korenica, Doma zdravlja Novalja, 

Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i Zavoda za hitnu 

medicinu Ličko-senjske županije  

- Lika cesta d.o.o. Gospić  
 

 Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije  
 Nositelji izrade: Upravna vijeća ustanova i nadzorni odbori trgovačkih društava 
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Sukladno članku 66. Statuta Ličko-senjske županije, Županija 

preko svojih upravnih tijela nadzire rad 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 jedanput godišnje Skupštinu o svom radu i financijskom 
poslovanju. 
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 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu s financijskim izvješćem 

Turističke zajednice Ličko-senjske županije i ostvarenim rezultatima u 
turizmu za 2020. godinu  

 
Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Turistička zajednica Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Člankom 13. Statuta Ličko-senjske županije utvrđen je 

samoupravni djelokrug Županije prema kojem Županija obavlja poslove koji se 
odnose na gospodarski razvoj. Radi praćenja stanja u turizmu, kao jednoj od tri 
strateške gospodarske djelatnosti u Županiji (turizam, ekološki prihvatljiva 
prerađivačka industrija i poljoprivreda), Županijska skupština razmotrit će Izvješće 
o ostvarenim rezultatima u turizmu za 2020. godinu. 
 
 Donošenje Zaključka po Izvješću o zapošljavanju i provođenju politike 

zapošljavanja u 2020. godini  
 

 Pravni temelj: Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme   
nezaposlenosti («NN»br. 16/17) i Statut Ličko-senjske županije  

     Nositelj izrade: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Gospić 
 Predlagatelj:  Župan 
  

 Obrazloženje: Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme 
nezaposlenosti utvrđeno je posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno 
usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za 
slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja i ostale aktivnosti u 
svrhu poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog 
zapošljavanja i samozapošljavanja, koje obavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje 
putem svojih područnih ureda, odnosno službi, o čemu izvještava i Županijsku 
skupštinu jednom godišnje.  

Područna služba Gospić će izvijestiti Županijsku skupštinu o stanju 
nezaposlenosti na području Županije, kao i rezultatima provođenja mjera za novo 
zapošljavanje.  

 
 Donošenje Programa razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 

2022. – 2027. godine  
 
Pravni temelj: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva ((«NN» br. 29/02, 

63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Statut Ličko-senjske županije 
 Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
 Predlagatelj: Župan 
 
 Obrazloženje: Člankom 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 

propisano je da jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave izrađuju 
vlastite programe i planove, pripremaju informacijsko-dokumentacijske podloge za 
pripremu Programa, predlažu razvojne projekte, prate, analiziraju i izvještavaju o 
provedbi projekata i poticajnih mjera iz svog djelokruga. Program će donijeti 
Županijska skupština. Ovaj program će sadržavati i izvješće o  provedbi Programa 
razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014. – 2020. godine 
(«Županijski glasnik» br. 8/14) 

 
 

 Donošenje Programa mjera za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području 
Ličko-senjske županije za razdoblje  2022.-2027. godine 
 
 Pravni temelj: Zakon o lovstvu («NN» br. 99/18, 32/19, 32/20) i Statut Ličko-

 senjske  županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 

 
  Obrazloženje::: Člankom 31. Zakona o lovstvu propisano je da se sredstvima 

naknade za pravo lova koja nisu utrošena za isplatu naknada vlasnicima zemljišta 
bez prava lova financira razvoj i unaprjeđenje lovstva. Odluke o isplati sredstava 
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temeljem Programa donosi župan. Program će sadržavati i izvješće o provedbi 
Programa mjera za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području Ličko-senjske županije 
za razdoblje  2013.-2020. godine («Županijski glasnik» 18/13). 

 
 

 Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske 
županije za period od 2022. do 2027. godine  
 
Pravni temelj: Zakon o poljoprivredi («NN» br. NN 118/18, 42/20, 127/20) i 

Statut Ličko-senjske županije 
 Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Prema članku 36. Zakona o poljoprivredi davatelj državne 

potpore u poljoprivredi može biti i jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. Program potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 
2020. do 2021. godine donijeti će županijska skupština. Program će sadržavati i 
izvješće o provedbi Programa potpora poljoprivredi na području LSŽ 2013-2020. 
(«Županijski glasnik» br. 20/16, 29/17 i 32/19) 

 
 

 Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u 
turističkoj sezoni  

 
Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Policijska uprava ličko-senjska 
Predlagatelj: Župan 
    

  Obrazloženje: Aktivnost koje policija poduzima u pripremi turističke sezone u 
suradnji s partnerima, prvenstveno lokalnom zajednicom, neophodna je iz razloga 
što pravovremena priprema uz odgovarajuće operativno-tehničke resurse u 
značajnoj mjeri može doprinijeti ostvarivanju povoljnog stanja sigurnosti, a samim 
time utječe i na stvaranje pozitivne slike o Ličko-senjskoj županiji kao sigurnoj 
turističkoj destinaciji. 

Policijska uprava Ličko-senjska upoznat će Županijsku skupštinu s 
aktivnostima koje se poduzimaju u pripremi turističke sezone, sa svim operativno-
preventivnim sadržajima bitnim za pripremu turističke sezone. 

 
 

 Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko-
senjske županije  

 
Pravni temelj: Zakon o policiji («NN» br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 

33/15, 121/16 i 66/19) i Statut Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Policijska uprava ličko-senjska 
Predlagatelj: Župan  
    
Obrazloženje: Prema članku 2. Zakona o policiji policija pruža građanima 

zaštitu njihovih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih Ustavom RH zaštićenih 
vrijednosti. 

Policija kao javni servis građana, građane, institucije i ustanove na područjima 
na kojima djeluje doživljava kao partnere s kojima zajednički prepoznaje probleme 
unutar lokalne zajednice, čijom adekvatnom reakcijom te razmjenom mišljenja i 
stavova može u bitnome utjecati na povoljno stanje sigurnosti, a samim time i na 
kvalitetu života unutar lokalne zajednice. 

  Policijska uprava Ličko-senjska izvijestit će Županijsku skupštinu o stanju 
sigurnosti, sa svim operativno-preventivnim sadržajima bitnim za djelovanje policije 
u lokalnoj zajednici. 

 
 Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od  požara na području 
Ličko-senjske županije za 2020. godinu 

  
Pravni temelj: Zakon o zaštiti od požara («NN» br. 92/10) i Statut Ličko-senjske 

županije  
Nositelji izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i 

 Vatrogasna zajednica Ličko-senjske županije. 
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Predlagatelj:  Župan  
     

Obrazloženje: Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara propisano je 
da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
najmanje jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na svom 
području i stanju provedbe godišnjeg plana unaprjeđenja zaštite od požara za svoje 
područje. Izvješće o stanju zaštite od požara županije i stanju provedbe godišnjeg 
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara županije dostavlja se 
Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu 
državne uprave za vatrogastvo.  

 
 

 Donošenje Provedbenog Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području 
Ličko-senjske županije za 2021. godinu 
 
Pravni temelj: Zakon o zaštiti od požara («NN» br. 92/10) i Statut Ličko-senjske 

županije  
Nositelji izrade:Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine u 

suradnji s PU ličko-senjskom i Vatrogasnom zajednicom Ličko-
senjske županije 

Predlagatelj:  Župan 
          
   Obrazloženje: Člankom 13. stavkom 4. Zakona o zaštiti od požara propisano je 
da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene 
ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za svoje 
područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni 
planovi unaprjeđenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju 
godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara županije na čijem 
prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara 
županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice 
županije. 
 

 
DRUGO TROMJESEČJE 

 
 Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi 

praćenje kakvoće mora za kupanje i izrada kartografskih prikaza morskih 
plaža s profilima plaža na području Ličko-senjske županije 
 
 Pravni temelj: Uredba o kakvoći mora za kupanje («NN» br. 73/08) i Statut  

Ličko-senjske županije  
Nositelji izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo u suradnji sa Zavodom za javno 
zdravstvo Ličko-senjske županije  

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

 
Obrazloženje: Člankom 7. Uredbe o praćenju kakvoće mora za kupanje na 

morskim plažama utvrđeno je da predstavničko tijelo županije prije početka sezone 
kupanja donosi odluku kojom određuje morske plaže na kojima se provodi praćenje 
kakvoće mora za kupanje, izradu kartografskih prikaza morskih plaža i izradu 
profila mora za kupanje. 

Sezona kupanja na morskim plažama je razdoblje od 01. lipnja do 15. rujna, 
ovisno o vremenskim prilikama i mjesnim običajima, osim ako predstavničko tijelo 
Županije ne donese odluku da sezona kupanja traje duže. 

 
 

 Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata 
Ličko-senjske županije u 2020. godini s prijedlogom mjera 

 
  Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Djelotvorno i pravodobno praćenje pokazatelja stanja i promjena 

u gospodarskim kretanjima osnova je za donošenje valjanih odluka i poduzimanje 
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mjera potrebitih za unaprjeđenje pojedinih segmenata gospodarskog razvoja 
Županije. U cilju davanja pregleda gospodarskih kretanja na području Županije, a 
radi ocjene učinkovitosti provedbe utvrđenih i provođenih poticajnih mjera svih 
institucija, Upravni odjel za gospodarstvo izradit će Izvješće s prijedlogom mjera. 

 
 Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije 

za razdoblje 1.1. – 31. 12. 2020. godine 
 

Pravni temelj: Zakon o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Statut 
Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan 

   
Obrazloženje: Sukladno članku 110. Zakona o proračunu, Upravni odjel za 

financije i javnu nabavu  izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja 
ga Županu do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Župan podnosi 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županijskoj skupštini do 01. lipnja tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

 
 Donošenje Zaključka po godišnjem izvješću o izvršenju financijskog plana 

rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu  
 

Pravni temelj: Zakon o proračunu i Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravno vijeće Županijske uprava za ceste Ličko-senjske 

županije 
Predlagatelj: Župan 

   
Obrazloženje: Člankom 111. Zakona o proračunu godišnje izvješće o izvršenju 

financijskog plana izvanproračunskog korisnika županije podnosi se zajedno s 
godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna županije.  

 
 Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu za 2020. godinu 
 

Pravni temelj: Zakon o sportu («NN» br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,   
86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 – ispravak, 98/19, 47/20 i 
77/20) i Statut Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Zajednica sportova Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Temeljem članka 76. stavka 7. Zakona o sportu utvrđeno je da je 

sportska zajednica županije prema rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu 
obvezna izvještavati jedinicu područne (regionalne) samouprave o izvršenju 
Programa javnih potreba u sportu i utrošku sredstava za zadovoljavanje javnih 
potreba u sportu. Javne potrebe u sportu osiguravaju se iz proračuna jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog sportskih zajednica.  

 

 Donošenje Plana zdravstvene zaštite Ličko-senjske županije 

 Donošenje Plana promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti 

na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine  
  

Pravni temelj: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan zdravstvene zaštite Republike 
Hrvatske («NN» br. 19/20) i Statut Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Upravni odjel za društvene  djelatnosti i Savjet za zdravlje 
Predlagatelj:  Župan 
 
Obrazloženje::  Člankom 11. stavkom 1. alineja 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti propisano je da Županija ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na 
području zdravstvene zaštite tako da sukladno Planu zdravstvene zaštite Republike 
Hrvatske donosi Plan zdravstvene zaštite za područje Županije, odnosno trogodišnji 
plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti. 
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 Donošenje Rješenja o izboru stalnih radnih tijela Županijske skupštine 
 
- Mandatnog povjerenstva  
- Odbora za izbor i imenovanje 
 
Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije i Poslovnik Županijske skupštine 

Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
Predlagatelj: predsjedatelj ili najmanje 10 članova Skupštine 
 
Obrazloženje: Prema članku 31. Statuta Ličko-senjske županije Županijska 

skupština ima stalna radna tijela čiji su sastav i broj članova utvrđeni Poslovnikom 
Županijske skupštine. Prema članku 39. i 41. Poslovnika Županijske skupštine na 
konstituirajućoj sjednici Skupštine se obavezno bira predsjednik i članovi 
Mandatnog povjerenstva te Odbora za izbor i imenovanje, na prijedlog 
predsjedatelja ili najmanje 10 članova Skupštine iz reda izabranih članova 
Skupštine. 
 
 
 Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske 

skupštine 
 Donošenje Odluka o prestanku odnosno mirovanju mandata izabranih 

članova i početku obnašanja mandata zamjenika članova 
 
Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije i Poslovnik Županijske skupštine 

Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Mandatno povjerenstvo  
Predlagatelj: predsjednik Mandatnog povjerenstva 
 
Obrazloženje: Prema članku 6. i 38. Poslovnika Županijske skupštine 

Mandatno povjerenstvo na prvoj konstituirajućoj sjednici, na temelju izvješća 
Županijskog izbornog povjerenstva, izvješćuje Skupštinu o provedenim izborima za 
članove Županijske skupštine i imenima izabranih članova Skupštine, o 
podnesenim ostavkama izabranih članova Skupštine i te o zamjenicima tih članova, 
o imenima članova Skupštine koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana 
Skupštine pa im mandat miruje te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju 
obnašati dužnost člana Skupštine.  

 
 Donošenje Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Županijske 

skupštine 
 

Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije i Poslovnik Županijske skupštine 
Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 članova Skupštine 
 
Obrazloženje: Izbor članova Županijske skupštine uređen je Zakonom o 

lokalnim izborima («NN» br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20). Redovni 
izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine. Izbore za članove 
predstavničkih tijela raspisuje Vlada RH posebnom odlukom kojom utvrđuje točan 
datum održavanja izbora. Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva 
pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik 
kojeg on ovlasti. Prva konstituirajuća sjednica saziva se u roku od 30 dana od dana 
objave konačnih rezultata izbora. Predstavničko tijelo smatra se konstituiranim 
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova 
predstavničkog tijela. Prema članku 20. Statuta Ličko-senjske županije i članku 20. 
Poslovnika Županijske skupštine, Županijska skupština ima predsjednika i dva 
potpredsjednika koje bira  iz redova svojih članova, na prijedlog Odbora za izbor i 
imenovanje ili najmanje 1/3 članova Skupštine, većinom glasova svih članova 
Skupštine. 
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 Donošenje Rješenja o izboru stalnih radnih tijela Županijske skupštine: 

- Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

- Odbora za Proračun i financije 

- Odbora za gospodarska pitanja 

- Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo  

- Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport 

- Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 

- Odbora za pitanja hrvatskih branitelja 

- Odbora za pitanje nacionalnih manjina 

- Odbora za strateško planiranje, investicije i fondove EU 
 

Pravni temelj: Statut Ličko-senjske županije i Poslovnik Županijske skupštine 
Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje, klubovi članova Skupštine ili 

najmanje 10 članova Skupštine 
 
Obrazloženje: Člankom 31. Statuta Ličko-senjske županije osim Mandatnog 

povjerenstva i Odbora za izbor i imenovanje ustrojena su stalna radna tijela: Odbor 
za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za Proračun i financije, Odbor za gospodarska 
pitanja, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za 
prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za 
pitanja hrvatskih branitelja, Odbor za pitanje nacionalnih manjina i Odbor za 
strateško planiranje, investicije i fondove EU čiji je sastav i broj članova propisan 
Poslovnikom Županijske skupštine, odnosno Odlukom o osnivanju i imenovanju 
Odbora za strateško planiranje, investicije i fondove Europske unije. Predsjednik i 
članovi radnih tijela imenuju se na vrijeme do isteka mandata Skupštine koja ih je 
imenovala. 

 
TREĆE TROMJESEČJE 

 
 Donošenja Zaključka po Polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna 

Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1. – 30.6. 2021. godine 
 

Pravni temelj: Zakon o proračunu i Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Sukladno članku 109. Zakona o proračunu, Upravni odjel za 

financije i javnu nabavu dostavlja Županu Polugodišnji  izvještaj o izvršenju 

proračuna Ličko-senjske županije za prvo polugodište tekuće godine do 05. rujna 

tekuće proračunske godine. Župan podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna Županijskoj skupštini do 15. rujna tekuće proračunske godine. 
 
 

 Donošenje Zaključka po Polugodišnjem izvješću o izvršenju  financijskog 
plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1. – 
30.6. 2021. godine 

 
Pravni temelj: Zakon o proračunu i Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije  
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Člankom 111. Zakona o proračunu, polugodišnje izvješće o 

izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika županije podnosi se 
zajedno s polugodišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna županije.  
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 Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske 
županije za druga dva tromjesečja 2021. godine za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije 
 

 
Pravni temelj: Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma («NN» br. 29/19 i 98/19) i Statut Ličko – senjske 
županije  

 Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
 Predlagatelj: Župan 
  

Obrazloženje: Člankom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma, propisano je da se sredstva za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača osiguravaju iz 
proračuna županije za svaku godinu za koju se proračun donosi. Pravo na redovito 
godišnje financiranje iz sredstava proračuna županije imaju političke stranke koje 
imaju člana u predstavničkom tijelu, odnosno člana izabranog  s liste grupe birača 
(Članak 4.) 
  Sukladno članku 7. Zakona, odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna 
županije prema utvrđenim kriterijima donosi predstavničko tijelo. S obzirom na 
održavanje redovnih izbora i novi saziv članova Županijske skupštine donosi se 
odluka za druga dva tromjesečja 2021. godine. 

 
 

 Izvješće o radu Župana Ličko-senjske županije za prvo polugodište 2021. 
godine i donošenje Zaključka  
 
Pravni temelj: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statut                              

Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
Predlagatelj: Župan  
 
Obrazloženje: Člankom 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

propisano je da Župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu 
predstavničkom tijelu, a člankom 19. Statuta Ličko-senjske županije propisano je 
da Skupština odlučuje o županovom izvješću dva puta godišnje, a ako to zatraži 
najmanje jedna trećina članova Skupštine i češće. 

 
 

 Donošenje Procjene rizika i osjetljivosti područja djelovanja Plana 
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora  
 
Pravni temelj: Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Ličko-

senjskoj županiji («Županijski glasnik» br. 21/09) 
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Temeljem članka 14. i 18.  Plan intervencija kod iznenadnih 
onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji potrebno je izraditi Procjenu rizika i 
osjetljivosti područja djelovanja Plana intervencija. 
 

 Donošenje Odluke o donošenju X. izmjena i dopuna Prostornog plana 
Ličko-senjske županije 

 
Pravni temelj: Zakon o prostornom uređenju («NN» br. 153/13, 56/14, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19) i Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 

 
 Obrazloženje: Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju, po 
prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike,  
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Županijska skupština donijela je Odluku o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 25/19), čime je stvorena 
zakonska podloga za izradu predmetnog Plana, kojega temeljem članka 110. stavka 
2. Zakona o prostornom uređenju donosi Županijska skupština. 
 
 Donošenje  Plana zaštite od požara s  Procjenom ugroženosti od požara za 

Ličko-senjsku županiju 
  
      Pravni temelj: Zakon o zaštiti od požara («NN» br. 92/10) 

Nositelji izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i 
ovlaštena pravna osoba za obavljanje poslova zaštite od požara 
uz suradnju PU ličko-senjske i Vatrogasne zajednice Ličko-
senjske županije 

 Predlagatelj: Župan 
   
 Obrazloženje: Člankom 13. Zakona o zaštiti od požara propisano je da jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje 
područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodnom mišljenju 
nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije 
temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i 
općina na području županije. Nadležna vatrogasna zajednica daje prethodno 
mišljenje na dio procjene ugroženosti od požara za svoje područje koji se odnosi na 
organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana posebnim 
propisom kojim se uređuje područje vatrogastva.  
 
 Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća 

 Ličko-senjske županije 
 
 Pravni temelj: Zakon o kulturnim vijećima  («NN» br. 48/04,  44/09 i 68/13), 

 Statut Ličko-senjske županije i Rješenje o osnivanju i imenovanju 
 Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» 
 br.16/04)   

    Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje 
 
 Obrazloženje: temeljem članka 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima, točke II. 
Rješenja o osnivanju i imenovanju Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije, 
Županijska skupština  imenuje članove vijeća na četiri godine. S obzirom da 25. 
rujna 2021. godine istječe mandat dosadašnjem predsjedniku i članovima 
Kulturnog vijeća potrebno je imenovati nove članove. 
 
 
 Donošenje Odluke o izboru Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 

županije 
 
Pravni temelj: Zakon o savjetima mladih («NN» br. 41/14), Odluka o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih («Županijski glasnik» br. 14/14) i 
Statut Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje 

 

      Obrazloženje: Sukladno Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih  Savjet 
se osniva kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine u cilju uključivanja mladih 
u javni život na području Županije.  
     Savjet broji jedaneest članova, a svaki član ima svojeg zamjenika, koje bira i 
razrješava Županijska skupština na način propisan Poslovnikom skupštine za 
imenovanje radnih tijela Skupštine. 
 Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od tri godine. Predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta sukladno Poslovniku o radu Savjeta. 
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     Sukladno Zakonu o savjetima mladih tri mjeseca prije isteka mandata članova 
Savjeta potrebno provesti kandidaturu, odnosno objaviti Javni poziv za isticanje 
kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko 
– senjske županije.  

 
 

ČETVRTO TROMJESEČJE 

 
  Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. 

godinu 
  

 Pravni temelj: Zakon o proračunu i Statut Ličko-senjske županije 
 Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javnu nabavu 
 Predlagatelj: Župan 
 

Obrazloženje: Prema članku 43. Zakona o proračunu, Izmjene i dopune 
proračuna na prijedlog Župana donosi Županijska skupština). Izmjenama i 
dopunama Proračuna uravnotežuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna.  

 
 
 Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu  
 Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. 

godinu  
 

 Pravni temelj: Zakon o proračunu i Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javnu nabavu 
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Prema članku 37. Zakona o proračunu propisano je da Upravni 

odjel za financije i javnu nabavu izrađuje Nacrt proračuna za proračunsku godinu i 
projekciju za sljedeće dvije godine i dostavlja ga Županu do 15. listopada tekuće 
godine.  

Župan utvrđuje Prijedlog proračuna i projekcija za sljedeće dvije godine i 
podnosi ga Županijskoj skupštini na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.  

Uz Proračun donosi se i Odluka o izvršavanju proračuna. 
 

 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na financijski plan  Županijske 
uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2021. godinu s projekcijom za 
2022. i 2023. godinu i financijski plan projekata – investicija 2021. – 2023. 
godine 
 

Pravni temelj: Zakon o proračunu i Statut Ličko-senjske  županije  
Nositelj izrade: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije 
     Predlagatelj: Župan 

 
  Obrazloženje: Prema članku 36. Zakona o proračunu predstavničko tijelo daje 

 suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika županije 
 zajedno s donošenjem Proračuna županije. 

 
 Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o 

koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije u 
2021. godini 
 
Pravni temelj: Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru 

(«NN»  br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 
10/17), Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršenja 
odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, na 
području Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/12, 
5/17 i 14/18) i Statut Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Povjerenstva za praćenje izvršenja odluka i ugovora o 
koncesijama na pomorskom dobru, na području Županije 

Predlagatelj: Župan 
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Obrazloženje: Člankom 8. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom 
dobru  i točkom III. stavkom 1. podtočkom 2. Rješenja o imenovanju Povjerenstva 
za praćenje izvršenja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, na 
području Ličko-senjske županije, propisana je obveza Povjerenstva da jednom 
godišnje izvijesti davatelja koncesija (Županijsku skupštinu) o provedbi odluka i 
ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, na području Ličko-senjske županije. 

 
 Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2022. godinu  

 
Pravni temelj: Zakon o koncesijama, Pravilnik o registru koncesija («NN» br.  

69/17) i Statut Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo  
Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Temeljem članka 78. Zakona o koncesijama i članka 14. stavka 

3. Pravilnika o registru koncesija, Županijska skupština (davatelj koncesije) dužna 
je donijeti godišnji plan davanja koncesija za narednu kalendarsku godinu iz svoje 
nadležnosti i dostaviti ga Ministarstvu financija.  

Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu sa srednjoročnim 
(trogodišnjim) planom davanja koncesija. 

 
 Donošenje Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2027. 

godine 
 

Pravni temelj  Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske («NN» br. 123/17) i Statut Ličko-senjske 
županije 

Nositelji izrade: Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - 
LIRA u suradnji s upravnim  tijelima Županije 

Predlagatelj: Župan 
                                     
Obrazloženje: Članak 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem RH definira Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave kao 
srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) 
samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz 
dugoročnih akata strateškog planiranja iz članaka 17. i 18. ovoga Zakona. 
Dokument će se izraditi temeljem Odluke o pokretanju postupka izrade Plana 
razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje 2020.-2027. godine («Županijski 
glasnik» br. 18/19), a sukladno točki 9.1. i 9.2. Priručnika o strateškom planiranju, 
Verzija 3.0, svibanj 2020., Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

 
 
  Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2022. godinu 
 

Pravni temelj: Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja  («NN» br. 79/06 i 
110/15), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge («NN» br. 26/15) i Statut Ličko-senjske županije  
Nositelji izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, 

HGSS Stanica Gospić 
 Predlagatelj: Župan 
 
 Obrazloženje: Člankom 18. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi 
spašavanja  propisano je da se sredstva za financiranje redovite djelatnosti stanica 
Hrvatske gorske službe spašavanja osiguravaju u proračunu jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i uplaćuju na žiro-račun stanice Hrvatske gorske 
službe spašavanja. Izmjenama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja  od 
29. rujna 2015. godine.  Istim člankom stavkom 2. propisano  je da predstavničko 
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih 
potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja te da je 
stanica Hrvatske gorske službe spašavanja dužna jedinici lokalne i područne 
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(regionalne) samouprave podnijeti izvješće o izvršenju programa i projekata te 
utrošku sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine. 

Člankom 6. stavkom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge, propisano  je da se financijska sredstva, bez objavljivanja javnog 
natječaja dodjeljuju izravno kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili 
skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili 
zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina 
organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom 
području na kojem se financirane aktivnosti provode te kada se financijska sredstva 
dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj 
određene aktivnosti. 

 
 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite 

Ličko-senjske županije za 2021. godinu 

 Pravni temelj: Zakon o sustavu civilne zaštite («NN» br. 82/15, 118/18 i 
31/20) i Statut Ličko-senjske županije 

 Nositelji izrade: Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije i  Upravni odjel za 
                      poslove Župana i Županijske skupštine 
 Predlagatelj: Župan 
  
 Obrazloženje: Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da 
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu  stanja  sustava civilne. 
 
 Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za Ličko-senjsku županiju 

za 2022. godinu  
 
 Pravni temelj: Zakon o sustavu civilne zaštite i Statut Ličko-senjske županije  
 Nositelj izrade: Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije i Upravni odjel za 
                         poslove Župana i Županijske skupštine. 
 Predlagatelj: Župan 
   
 Obrazloženje: Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da 
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna usvaja godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim pokazateljima za trogodišnje razdoblje. 
 
 Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje  

Ličko-senjske županije za 2021. godinu  
 

Pravni temelj: Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda  («NN» br. 16/19) i Statut Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i 

Povjerenstvo za  procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području 
Ličko-senjske županije 

   Predlagatelj: Župan 
  
 Obrazloženje: Člankom 17. stavkom1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi plan 
djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja 
djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 
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 Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini 

godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na 
području Ličko-senjske županije za 2023. godinu 
  
Pravni temelj: Zakona o turističkoj pristojbi («NN» br. 52/19), Pravilnik o 

najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe («NN» br. 71/19) 
i Statut Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
   Predlagatelj: Župan 
  
 Obrazloženje: Sukladno članku 15. stavku 1 Zakona o turističkoj pristojbi 
Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog 
iznosa turističke pristojbe i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe na 
području Županije, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska 
skupština, a u skladu sa člankom 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem 
iznosu turističke pristojbe. 

 
 

 Donošenje Programa rada Županijskog Savjeta mladih Ličko-senjske 
županije za 2022. godinu  

 
Pravni temelj: Zakon o savjetima mladih («NN» br. 41/14), Odluka o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih («Županijski glasnik» br. 14/14) i  
Statut Ličko-senjske  županije 

Nositelji izrade: Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije i Upravni 
               odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 

Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju 

Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije Savjet je osnovan kao 
savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije u cilju aktivnog uključivanja mladih u 
javni život na području Županije. Savjet donosi Program rada koji podnosi na 
odobrenje Županijskoj skupštini, ukoliko se za provedbu planiranih aktivnosti 
predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu te 
Odluci i na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Ličko-senjske 
županije. 

 
 Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 

2022. godinu 
 
 Pravni temelj: Poslovnik Županijske skupštine Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 
Predlagatelj: Predsjednik Skupštine 
    
Obrazloženje: Poslovnikom Županijske skupštine utvrđeno je da Skupština 

donosi Program rada kojim utvrđuje poslove i zadaće iz djelokruga Skupštine. 
Program rada za iduću kalendarsku godinu, u pravilu, se donosi do kraja tekuće 
godine na prijedlog Povjerenstva u sastavu: predsjednik Skupštine, potpredsjednici 
Skupštine, Župan, Zamjenici župana i pročelnik Upravnog odjela za poslove Župana 
i Županijske skupštine. 

 

KONTINUIRANO 
 

 Donošenje Odluka o očitovanjima o pravu prvokupa nekretnina unutar 
zaštićenog područja  

 
Pravni temelj: Zakon o zaštiti prirode («NN» br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statut 
Ličko- senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 
komunalno gospodarstvo  

Predlagatelj: Župan 
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 Obrazloženje: Prema članku 165. Zakona o zaštiti prirode propisano je da 
vlasnik nekretnine unutar nacionalnog parka, strogog ili posebnog rezervata koji 
namjerava takvu nekretninu prodati, dužan je pisanim podneskom (u daljnjem 
tekstu: ponuda) tu nekretninu najprije ponuditi na prodaju Republici Hrvatskoj, 
odnosno Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a ako 
 Ministarstvo ne prihvati ponudu u roku od 30 dana od dana zaprimanja ponude, 
dužan je tu nekretninu ponuditi na prodaju najprije Županiji, a nakon isteka novog 
roka od 30 dana općini ili gradu na čijem se području nalazi nekretnina. 

 Ovisno o vrijednosti ponuđene nekretnine odluku donosi Župan, odnosno 
Županijska skupština, sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. 
 

 
  Donošenje Odluka o očitovanjima o pravu prvokupa kulturnih dobara   

  
Pravni temelj: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («NN» br. 69/99, 

151/03, 157/03 – ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,  
25/12 i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/147, 90/18, 
32/20 i 62/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Statut Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti           
Predlagatelj: Župan 
         

 Obrazloženje: Prema članku 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
vlasnik kulturnog dobra koji namjerava prodati kulturno dobro, dužan je prije 
prodaje istodobno ponuditi ga Republici Hrvatskoj, županiji, gradu ili općini na 
čijem području se nalazi kulturno dobro, navodeći cijene i druge uvjete prodaje. 
Prvenstvo u ostvarivanju prava prvokupa ima grad ili općina u odnosu na županiju 
pa Republika Hrvatska.  

Ovisno o vrijednosti ponuđene nekretnine odluku donosi Župan, odnosno 
Županijska skupština, sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. 

 
 

 Donošenje Odluka vezanih uz poslove davanja koncesija za gospodarsko 
korištenje pomorskog dobra  
 
Pravni temelj: Zakon o koncesijama, Zakon o pomorskom dobru i morskim 

lukama, Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom 
dobru i Statut Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji sa stručnim 
povjerenstvima za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja 

Predlagatelj: Župan 
 
Obrazloženje: Na temelju članaka 16. i 18. Zakona o koncesijama, članaka 16.-

37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja 
koncesije na pomorskom dobru, po stvaranju svih zakonom utvrđenih preduvjeta za 
davanje koncesije, Županijska skupština donosi odluke o objavi obavijesti o namjeri 
davanja koncesije na pomorskom dobru (plažama) u svrhu gospodarskog korištenja, 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije, odluke o davanju 
suglasnosti koncesionarima o prijenosu koncesija dijelom ili u cijelosti na druge 
fizičke i pravne osobe, oduzimanju/prestancima koncesija, davanju/odbijanju 
suglasnosti za korištenje koncesije založnom vjerovniku, davanju ovlaštenja 
gradovima i općinama za provođenje postupka koncesioniranja te imenovanjima 
stručnih tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru.  

 
 

 Donošenje Odluka o izmjenama odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta 
na području Ličko-senjske županije 
 
Pravni temelj: Zakon o lovstvu i Statut Ličko-senjske županije 
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji sa Stručnom 

komisijom za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta 
na području Ličko-senjske županije 

Predlagatelj: Župan 
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  Obrazloženje: Na prijedlog Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica 
zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije pristupit će se izradi 
prijedloga odluka o izmjeni odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području 
Ličko-senjske županije, u skladu s utvrđenim potrebama lovišta, a na temelju 
članka 18. Zakona o lovstvu.  

 
 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za upravljanje imovinom 

ustanova kojima je osnivač Županija   
 

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odluke o 
osnivanju ili statuti ustanova i Statut Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Upravna tijela Županije 
Predlagatelj: Župan 

 Obrazloženje: Na temelju odluka o osnivanju i statuta ustanove, ustanova ne 
može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti, ni otuđiti nekretnine ili drugu 
imovinu ili ugovoriti drugi posao, ako ugovorena vrijednost prelazi iznos utvrđen 
odlukom o osnivanju ustanove, odnosno statutom ustanove. Ovisno o vrijednosti 
suglasnost će dati Župan, odnosno Županijska skupština sukladno članku 48. 
stavku 2.  i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 
 
 Donošenje Rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju  
  

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statut 
Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravna tijela 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje 
 
Obrazloženje: Prema članku 35. stavku 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i članku 19. Statuta Ličko-senjske županije, Županijska 
skupština  osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira, imenuje  i 
razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom i statutom. 

 
 

I I. 
 

Nositelji izrade materijala utvrđeni ovim Programom dužni su predlagatelju 
dostaviti pripremljeni materijal prema utvrđenim rokovima, u skladu s Poslovnikom 
o radu Županijske skupštine. 

Nositelji izrade, odnosno predlagatelji akata dužni su obavijestiti predsjednika 
Županijske skupštine u slučajevima nemogućnosti dostave materijala u utvrđenim 
rokovima. 

 
 

I I I. 
 

Osim navedenih tema, Županijska skupština će tijekom godine raspravljati i 
odlučivati i o drugim prijedlozima ovlaštenih predlagatelja, donositi i druge akte koji 
nisu predviđeni ovim Programom, u skladu sa zakonom i drugim propisima.  

 
 

I V. 
 
Ovaj Program objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 
 
 
 

P R E D S J E D N I K   

Marijan Kustić 

 
 
 

 
 


