
 

 

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

TAJNIŠTVO 
KLASA: 023-01/13-01/31 
URBROJ: 2125/1-05-13-02 
Gospić,  4. prosinca 2013. godine 
 
   

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
- ovdje - 

 
 

PREDMET: Prijedlog Program rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 
 2014. godinu 

 
PRAVNI TEMELJ: Članak 66. i 67. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske 
 županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) 
 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština  
 
 
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izradu Programa  
 
 
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo županije 
 
 
OBRAZLOŽENJE: Poslovnikom o radu Županijske skupštine propisano je da će 
poslove i zadaće iz svog djelokruga Županijska skupština utvrñivati 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 tajnik Županijske skupštine. 
 Prijedloge za izradu Programa rada Skupštine predsjednik Županijske 
skupštine i predsjednik Povjerenstva zatražio je dopisom (Klasa: 023-01/13-01/31, 
Urbroj: 2125/1-01-13-01 od 31. listopada 2013. godine) od svih ovlaštenih 
predlagatelja (članova Skupštine, predsjednika klubova članova Skupštine, Župana i 
predsjednika radnih tijela Skupštine). 
 Rok za dostavu prijedloga bio je do 20. studenoga, a  do izrade Prijedloga 
programa (početak prosinca) stigli su samo prijedlozi  Župana, odnosno upravnih 
tijela koji obuhvaćaju i ustanove i trgovačka društva kojima je Županija osnivač. 
 U Prijedlogu programa navedene su teme, odnosno akti koje Županijska 
skupština planira donijeti u 2014. godini, nositelji izrade prijedloga akata, 
predlagatelji prijedloga akata Županijskoj skupštini i planirano donošenje akata po 
polugodištima.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 023-01/13-01/ 
URBROJ: 2125/1-01-13-01 
Gospić, ________________ 2013. 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 i 6/13 – 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 i 14/13), Županijska skupština Ličko-senjske 
županije na _________. sjednici održanoj _______________ 2013. godine, donijela je 
  
 

PROGRAM RADA 
Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2014. godinu 

 
I. 

Županijska skupština donosi Program rada kojim utvrđuje poslove i zadaće iz djelokruga 
Skupštine, koji će se izvršavati tijekom 2014. godine. 

Program rada za iduću kalendarsku godinu, u pravilu, se donosi do kraja tekuće godine na 
prijedlog Povjerenstva. 

       Program sadrži naziv tema, nositelje izrade, predlagatelje Skupštini i orijentacijski rok 
donošenja akata: 
 
 

Prvo polugodište 
 
 

♦ Izvješće o radu Župana za  drugo polugodište 2013. godine i donošenje Zaključka 
 

Pravni temelj: Članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-
senjske županije  

Nositelj izrade: Tajništvo u suradnji s upravnim tijelima 
Predlagatelj: Župan 

 
 

♦ 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   

 
Pravni temelj: Članak 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanje («NN» br. 73/08) i članak 19. i 

84. Statuta 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 i Zavodom za prostorno uređenje Ličko-senjske županije 

Predlagatelj: Župan 
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♦ Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava 
za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2014. 
godini 

 
♦ Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija Centara za socijalnu skrb u Ličko-senjskoj županiji i pomoći za ogrjev u 2014. 
godini te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2014. godini 

♦ Donošenje Odluka 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 2014. godini i donošenje 
Planova rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini, nabave materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola te srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini 

 

Pravni temelj: Članak 143. Zakona 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 i 94/13), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini, Odluka o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 
2014. godini, članak 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («NN» br. 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12 i 82/13), Odluka o 
minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za 
zdravstvene ustanove u 2014. godini, članak 23. i 26. Zakona o socijalnoj 
skrbi («NN» br. 33/12), Odluka o minimalnim financijskim standardima 
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za 
stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini, Odluka o 
minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 
domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini i članak 19. i 84. Statuta 
Ličko – senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Župan 
 
 

♦ Donošenje Socijalnog plana Ličko-senjske županije  
 

Pravni temelj: Članak 178. Zakona o socijalnoj skrbi («NN» br. 33/12)  i članak 19. i 84. 
Statuta Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za  društvene djelatnosti i Savjet za socijalnu skrb Ličko-
senjske županije 

Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Ličko-senjske županije  za 2013. godinu 

 

Pravni temelj: Članak 17. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i 
uzroka smrti («NN» br. 46/11 i 6/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo za nadzor nad radom 
mrtvozornika  

Predlagatelj: Župan 
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� Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje 
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Ličko-
senjske županije   

 

Pravni temelj: Članak 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («NN» br. 10/97, 
107/07 i 94/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Župan 

 
 

♦ Donošenje Odluka (pojedinačnih) o dodjeli priznanja u 2014. godini 
 

Pravni temelj: Članak 2. i 3. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 16/09) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Tajništvo 
Predlagatelj: Odbor za javna priznanja 

 
 

♦ Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada 
upravnih tijela Ličko-senjske županije  

 

Pravni temelj: Članak 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članak 
19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Tajništvo u suradnji s upravnim tijelima 
Predlagatelj: Župan 
 
 

♦ Donošenje Odluke o kriterijima o raspodjeli sredstava tekuće pomoći iz državnog 
proračuna RH za 2014. godinu, gradovima i općinama Ličko-senjske županije koji nisu 
izravni korisnici pomoći iz državnog proračuna za 2014. godinu 

 

Pravni temelj: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu 
i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Služba za financije  
Predlagatelj: Župan 
 
 

♦ Donošenje Zaključka po Izvješću o radu:  
 

- Zavoda za prostorno uređenje  Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
- Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e za 2013. godinu 
- Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije za 2013. godinu  
- Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2013. godinu  
- Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
- Opće bolnice 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 za 2013. godinu 

 

Pravni temelj: Članak 19., 66. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Upravna vijeća ustanova i nadzorni odbori trgovačkih društava 
Predlagatelj: Župan 

 
 
♦ Donošenje Zaključka po Godišnjem Izvješću o provedbi mjera iz Programa mjera za 

unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske županije 2012.-
2015. godine za 2013. godinu 
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Pravni temelj: Članak 14. Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na 
području Ličko-senjske županije od 2012. do 2015. godine («Županijski 
glasnik» br. 4/12, 4/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 

� Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za izgradnju 
distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije 

 

Pravni temelj: Članak 19. i 21. Zakona o koncesijama («NN»  br. 143/12), članak 38. Zakona 
o tržištu plina («NN» br. 28/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za  
davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju  plina 
na području Ličko-senjske županije. 

Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice 
Ličko-senjske županije i ostvarenim rezultatima u turizmu za 2013. godinu 

 

Pravni temelj: Članak 13., 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Turistička zajednica Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Zaključka po Programu rada s financijskim planom Turističke zajednice 
Ličko-senjske županije za 2014. godinu  

 

Pravni temelj: Članak 13., 19. i 84.  Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Turistička zajednica Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o zapošljavanju i provođenju politike zapošljavanja u 
2013. godini  

 

Pravni temelj: Članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Gospić 
Predlagatelj:  Župan 

 
 

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

 

Pravni temelj: Članak 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Policijska uprava Ličko-senjska 
Predlagatelj:  Župan 

 
  

� Donošenje Zaključka po Izvješću  o provedbi Programa poticanja razvoja malog i 
srednjeg poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji od 2010. – 2013. godine 

 

Pravni temelj: Točka 3.6. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na 
području Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 2/10) i članak 19. 
i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i Razvojna agencija Ličko-senjske županije - 
LIRA 

Predlagatelj: Župan 



- 7 -  

 

 
 

� Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje  Ličko-
senjske županije 

 

Pravni temelj: Članak 29. Zakona o prostornom uređenju («NN» br. 76/07, 38/09, 55/11, 
90/11, 50/12 i 80/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije  
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Odluke o izmjeni Odluke Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske 
županije 
 

Pravni temelj: Članak 133. Zakon o zaštiti prirode («NN» br. 80/13) i članka 19. i 84. Statuta 
Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravno vijeće JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije 

Predlagatelj: Župan 
 
 

♦ Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 
2013. godinu 
 

Pravni temelj: Članak 76. Zakona o sportu («NN» br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) 
i članka 19. i 84.  Statuta Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Savez športova Ličko-senjske županije     
Predlagatelj: Župan 
 
 

♦ Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 
razdoblje 1.1. – 31. 12. 2013. godine 
 

Pravni temelj: Članak 110. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08 i 136/12) i članak 19. i 84. 
Statuta Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Služba za financije  
Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Zaključka po godišnjem  izvješću o izvršenju financijskog plana rada 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2013. godinu  

 

Pravni temelj: Članak 111. Zakona o proračunu i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Upravno vijeće Županijske uprava za ceste Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan  
 
 

♦ Donošenje Zaključka po Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg obračuna proračuna za 
2013. godinu  

 

Pravni temelj: Članak 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju («NN» br. 80/11) i članak 
19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Državni ured za reviziju – Područni ured Gospić i Služba za financije 
Predlagatelj: Župan 
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� Donošenje Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Ličko-
senjskoj županiji za 2014. i 2015. godinu 

 

Pravni temelj: Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 
2007. do 2015. godine («NN» br. 63/07) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-
senjske županije  

Nositelji izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti i Savjet za zdravlje 
Predlagatelj: Župan 

� Donošenje Plana zdravstvene zaštite Ličko-senjske županije 
� Donošenje Plana promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na 

području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2014. – 2016. godine  
  

Pravni temelj: Članak 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene  djelatnosti i Savjet za zdravlje 
Predlagatelj:  Župan 
 
 

� Donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite vodozahvata Hrmotine 
 

Pravni temelj: Članak 41. Zakona o vodama («NN» br. 153/09, 63/11,130/11 i 56/13), 
Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvora vode za piće («NN» br. 
66/11 i 47/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 
gospodarstvo, Stručno povjerenstvo za pripremu nacrta Odluke o zaštiti 
izvorišta vode za piće Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim 
vodama, GKD Komunalac – Senj d.o.o. i Vodovod Hrvatsko primorje – južni 
ogranak d.o.o. 

Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o radu trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić u 
2013. godini  

 

Pravni temelj: Članak 19., 66. i 84 . Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Nadzorni odbor Lika cesta d.o.o. Gospić 
Predlagatelj: Župan 

  
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o. u 2013. 
godini  
 

Pravni temelj: Članak 19., 66. i 84 . Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Nadzorni odbor Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o.  
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske 
županije u 2013. godini 

 

Pravni temelj: Članak 13., 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 

 
 

♦ Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu  
 

Pravni temelj: Članak 43. Zakona o proračunu i članak 13. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelji izrade: Služba za financije 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Plana razvoja malog gospodarstva u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje 
2014. - 2020. godine 
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Pravni temelj: Članak 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva («NN» br. 29/02, 
63/07, 53/12 i 56/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo  
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji 
 

Pravni temelj: Strategija suzbijanja korupcije («NN» br. 75/08), Članak 2. Odluke o 
osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 21/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Tajništvo, Antikorupcijsko povjerenstvo Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan 

 

 

*  *  *  *  
Drugo polugodište 
 

♦ Izvješće o radu Župana za prvo polugodište 2014. godine i donošenje Zaključka 
 

Pravni temelj: Članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članak 
19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Tajništvo u suradnji s upravnim tijelima 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Procjene rizika i osjetljivosti područja djelovanja Plana intervencija kod 
iznenadnog onečišćenja mora 

 

Pravni temelj: Članak 14. i 18. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Ličko-
senjskoj županiji («Županijski glasnik» br. 21/09) i članak 19. i 84. Statuta 
Ličko-senjske županije 

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

Predlagatelj: Župan 
 
 

♦ Donošenje Zaključka po polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Ličko-senjske 
županije za razdoblje 1.1. – 30.06. 2014. godine 

 

Pravni temelj: Članak 109. Zakona o proračunu i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije  

Nositelj izrade: Služba za financije  
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Zaključka po polugodišnjem izvješću o izvršenju financijskog plana rada 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1. – 30.06. 2014. 
godine  

 

Pravni temelj: Članak 111. Zakona o proračunu i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Upravno vijeće Županijske uprava za ceste Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o radu osnovnih i srednjih škola na području Ličko-
senjske županije  

 

Pravni temelj: Članak 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članak 
13., 19., 66. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
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Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Predlagatelj:  Župan 

 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o osnovanim Povjerenstvima za ravnopravnost 
spolova na području lokalne samouprave, kao i o međusobno postignutoj suradnji 

 

Pravni temelj: Točka 7.2. Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011.-2015. godine na području 
Ličko-senjske («Županijski glasnik» br. 13/12) i članak 19. i 84.  Statuta 
Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova Ličko-senjske županije 

Predlagatelj:  Župan 
 
 

� Donošenje Odluke o davanju koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plina na 
području Ličko-senjske županije 

 

Pravni temelj: Članak 19. i 21. Zakona o koncesijama, članka 36. Zakona o tržištu plina i 
članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za  
davanje koncesije za izgradnju  distribucijskog sustava i distribuciju  plina 
na području Ličko-senjske županije 

Predlagatelj:  Župan 
 
 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju u drvnoj industriji na području Ličko-senjske 
županije s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja 

 

Pravni temelj: Članak 13., 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
  

Pravni temelj: Članak 43. Zakona o proračunu i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Služba za financije 
Predlagatelj: Župan 

 
 

♦ Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijom  za 
razdoblje od 2016. – 2017. godine 

♦ Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu  
 

Pravni temelj: Članak 37. Zakona o proračunu i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Služba za financije  
Predlagatelj: Župan 

 
 

♦ Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na financijski plan Županijske uprave za 
ceste Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu i 
financijski plan projekata – investicija 2015. – 2017. godine 
 

Pravni temelj: Članak 36. Zakona o proračunu i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije  

Nositelj izrade: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
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Predlagatelj: Župan 
 
 

♦ Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u 2014. godini i 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Ličko-senjskoj županiji 
u 2015. godini 

 

Pravni temelj: Članak 28. Zakon o zaštiti i spašavanju («NN» br. 174/04, 79/07, 38/09 i 
127/10) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Kabinet župana i Stožer zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije 
Predlagatelj: Župan 

 
 

♦ Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj 
kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-
senjske županije za 2015. godinu 

 
Pravni temelj: Članak 143. Zakona 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 i 94/13), članak 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u 
kulturi («NN» br. 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. i 20. Zakona o tehničkoj 
kulturi («NN» br. 76/93, 11/94 i 38/09), članak 76. Zakona o sportu («NN» 
br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članak 9. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti («NN» br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 
154/11, 12/12, 70/12, 144/12 i 82/13), članak 23. Zakona o udrugama 
(«NN» br. 88/01 i 11/02 - ispravak), Zakon o medijima («NN» br. 59/04, 
84/11 i 81/13), Zakona o socijalnoj skrbi («NN» br. 33/12) i članak 19. i 84. 
Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju  prikupljenih prijedloga 
ustanova i udruga iz područja društvenih djelatnosti po objavljenom 
javnom pozivu 

Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Programa rada Savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2015. godinu  
 

Pravni temelj: Članak 17. Zakona o savjetima mladih («NN» br. 23/07), članak 16. Odluke o 
osnivanju Županijskog savjeta mladih («Županijski glasnik» br. 13/07) i 
članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Županijski savjet mladih 
Predlagatelj:  Župan 

 
 

� Donošenje Zaključka po Godišnjem Izvješću o provedbi Programa mjera za razvoj i 
unaprjeđenje lovstva na području Ličko-senjske županije 2013.-2020. godine 

 
Pravni temelj: Članak 10. Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-

senjske županije 2013.-2020. godine («Županijski glasnik» br. 18/13) i 
članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2015. godinu  
 

Pravni temelj: Članak 56. Zakona o koncesijama, članak 14. Pravilnika o registra koncesija 
(«NN» br. 26/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
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Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo  
Predlagatelj: Župan 

� Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na 
pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije u 2014. godini 

 
Pravni temelj: Članak 8. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru («NN» 

br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i točka III. 
Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršenja odluka i ugovora o 
koncesijama na pomorskom dobru, na području Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 16/12) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Povjerenstvo za praćenje izvršenja odluka i ugovora o koncesijama na 
pomorskom dobru na području Županije i Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Strategije razvoja turizma Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. 
godine kao provjera planskih postavki Prostornog plana Ličko-senjske županije 
 

Pravni temelj: Mjera 11. Definiranje jedinstvenih kriterija za strateško planiranje 
turističkog razvoja i izrada strateških planova razvoja turizma na 
županijskoj/lokalnoj razini Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske  
do 2020. godine («NN» br. 55/13) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 
županije 

Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i Upravni odjel za 
gospodarstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Turističkom zajednicom 
Ličko-senjske županije 

Predlagatelj:  Župan 
 
 

� Donošenje Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2014.- 2020. 
 

Pravni temelj: Članak 14. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske («NN» br.  
153/09) i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA u suradnji s upravnim 
odjelima i službama Ličko-senjske županije 

Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2015. 
godinu 

 

Pravni temelj: Članak 66. i 67. Poslovnika Županijske skupštine i članka 19. i 84. Statuta 
Ličko-senjske županije 

Nositelj izrade: Tajništvo 
Predlagatelj: Povjerenstvo 

 
 

*  *  *  *  
Godišnje kontinuirano 

 
♦ Donošenje odluka o očitovanjima o pravu prvokupa nekretnina unutar zaštićenog 

područja (ovisno o vrijednosti) 
 

Pravni temelj: Članak 165. Zakona o zaštiti prirode, članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije   

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

♦ Donošenje Odluka o očitovanjima o pravu prvokupa kulturnih dobara (ovisno o 
vrijednosti) 

 

Pravni temelj: Članak 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, članak 48.  Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 19. i 84. Statuta 
Ličko-senjske županije   

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti           
Predlagatelj: Župan 

 
 

♦ Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za upravljanje imovinom ustanova kojima 
je osnivač Županija   

 
Pravni temelj: Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluke o 

osnivanju ili statuti ustanova i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
Nositelji izrade: Upravna tijela iz svoje nadležnosti  
Predlagatelji: Župan 

 
 

♦ Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na statute ustanova kojima je osnivač 
Županija 

 
Pravni temelj: Članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
Nositelj izrade: Upravna tijela iz svoje nadležnosti  
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Odluka o izmjenama odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području 
Ličko-senjske županije 

 
Pravni temelj: Članak 18. Zakona o lovstvu («NN» br. 140/05 i 75/09) i članak 19. i 84. 

Statuta Ličko-senjske županije 
Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i Stručno povjerenstvo za ustanovljenje 

zajedničkih lovišta 
Predlagatelj: Župan 

 
 

� Donošenje Odluka o usvajanju studija opravdanosti davanja koncesije na pomorskom 
dobru – u svrhu gospodarskog korištenja ili analize davanja koncesija 

 
Pravni temelj: Članak 12. Zakona o koncesijama, Plan davanja koncesija Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu («Županijski glasnik» br. 21/13) i članak 19. i 84. 
Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, u suradnji s Upravnim 
odjelom za gospodarstvo Ličko-senjske županije, gradovima Novalja i Senj 
te Općinom Karlobag 

Predlagatelj: Župan 
 
 

� Donošenje Odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja   

 
Pravni temelj: Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2014. godinu («Županijski 

glasnik» br. 21/13), članak 17. i 21. Zakona o koncesijama, članak 18. i 20. 
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Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, članak 14. Uredbe o 
postupku davanja koncesije na pomorskom dobru («Županijski glasnik» br. 
23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i članak 19. i 84. 
Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji s odgovarajućim stručnim 
povjerenstvom za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja (za plaže/marikulturu/luke posebne namjena) 

Predlagatelj: Župan 
� Donošenje Rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju 
  

Pravni temelj: Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članak 
19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  

Nositelj izrade: Tajništvo u suradnji s upravnim tijelima 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje 

 
 

� Donošenje Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja  

 

Pravni temelj: Članak 26. Zakona o koncesijama, članak 20. Zakona o pomorskom dobru i 
morskim lukama i članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

Nositelji izrade: Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji s odgovarajućim stručnim 
povjerenstvom za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja (za plaže/marikulturu/luke posebne namjena) 

Predlagatelj: Župan 
 
 

I I. 
 

Predviđene teme u Programu rada za 2014. godinu proizlaze iz postojećih zakona, kao i 
odluka Županijske skupštine te Programa rada Župana i upravnih tijela. 

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 I I. 
 

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

P R E D S J E D N I K 

mr. Darko Milinović, dr. med. 
 
 


