
 
 

 

  

REPU BLIKA  HR VA TSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
Ž U P A N  
KLASA: 023-01/13-01/32 
URBROJ: 2125/1-02-14-01 
Gospić, 6. veljače 2014. 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 i 6/13 – p.t.)  podnosim 
 
 

II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   
oo  rraadduu    ŽŽuuppaannaa  oodd  ssttuuppaannjjaa  nnaa  dduužžnnoosstt    

2244..  ssvviibbnnjjaa  ddoo  3311..  pprroossiinnccaa  22001133..  ggooddiinnee  
  
UUVVOODD  
 
 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” br. 33/01, 60/01 – v.t., 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – p.t.) utvrđen je djelokrug i 
nadležnost Župana. Župan zastupa Županiju i nositelj je izvršne vlasti u Županiji. 
  Djelokrug rada i nadležnost Župana Ličko-senjske županije detaljno su utvrđeni 
Statutom Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – isp., 21/09, 9/10, 
22/10 – p.t., 4/12, 4/13 i 6/13 – p.t.). 
 
 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 izvješća o izvršavanju 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 raspolaganju ostalom 

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, 
- 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 dostaviti Skupštini 
u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u Županijskom glasniku, 

- 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 Statutom i drugim propisima. 
  

      Sukladno članku 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 
32. Statuta Županije Župan Županijskoj skupštini dva puta godišnje podnosi Izvješće o svom 
radu. 
 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 23. 
svibnja, Župan Ličko-senjske županije Milan Kolić, kao i zamjenici Župana Sanjin Rukavina, 
Ivana Tomaš i Nikola Lalić stupili su na dužnost 24. svibnja 2013. 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. 
  

 Uz djelokrug rada Župana propisan Zakonom i Statutom, način rada i odlučivanja, Župan 
je uredio Poslovnikom o radu Župana („Županijski glasnik”  br. 14/13) koji je donio 10. 
srpnja 2013. godine. 
 U skladu s Poslovnikom, opći i drugi akti prije donošenja ili predlaganja Županijskoj 
skupštini, u pravilu, se razmatraju na Kolegiju koji saziva Župan. 
 Članovi Kolegija su Zamjenici župana, pročelnici upravnih tijela i unutarnji revizor, a 
mogu mu prisustvovati i drugi izvjestitelji. 
 Kolegij se održava po potrebi, a u pravilu dva puta mjesečno. 
  

 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. 
 Ovo Izvješće, za razdoblje od stupanja na dužnost do kraja 2013. godine, nema funkciju 
ni sadržaj izvješća o stanju u svim ili pojedinim djelatnostima na području Županije. 
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 Tome su namijenjena posebna izvješća (financijska izvješća, izvješća ustanova i 
trgovačkih društava kojima je Županija osnivač, Izvješće o stanju u prostoru i druga) koja su 
razmatrana na sjednicama Županijske skupštine u ovom izvještajnom razdoblju, a čiju 
pripremu i podnošenje Župan osigurava u rokovima predviđenim zakonom, odnosno 
Programom rada Županijske skupštine. 
 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. 
  

Županija je osnivač ustanova:  
-  Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije,  
- Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e,  
- Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Ličko-senjske županije, 
o Odlukom Županijske skupštine 29. srpnja 2005. godine osnovana je Javna ustanova za 
upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode „Pećinski park Grabovača“ („Županijski 
glasnik“ br. 22/05), a Odlukom o prijenosu osnivačkih prava („Županijski glasnik“ br. 25 
A/05) osnivačka prava nad javnom ustanovom za upravljanje geomorfološkim 
spomenicima prirode „Pećinski park Grabovača“ prenesena su na Općinu Perušić. 

- Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, 
- Lučke uprave Novalja, 
- Lučke uprave Senj, 
- Zdravstvenih ustanova: 

o Opće bolnice Gospić 
o Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 
o Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 
o Doma zdravlja Gospić 
o Doma zdravlja Korenica 
o Doma zdravlja Novalja 
o Doma zdravlja Otočac 
o Doma zdravlja Senj 
o Županijska skupština je 19. prosinca 2012. godine donijela Odluku o osnivanju Ličke 

ljekarne i dostavila je na ocjenu sukladnosti sa Zakonom. Iz razloga što Županija nije 
dostavila dokaz o raspolaganju prostorom za ljekarničku jedinicu u Perušiću 
Ministarstvo je 15. siječnja 2014. godine odbilo osnivanje ljekarničke ustanove. 

Vlada Republike Hrvatske je na zahtjev Županijske skupštine Ličko-senjske županije, 18. 
travnja 2013. godine donijela Odluku o sanaciji Doma zdravlja Gospić („Narodne novine“ br. 
48/13) koja je stupila na snagu 2. svibnja 2013. godine, od kada za vrijeme postupka sanacije i 
naredne dvije godine od stupanja na snagu Odluke o završetku sanacije Doma zdravlja 
prestaju ovlasti upravljanja Ustanovom i miruju sva prava Županije kao osnivača Doma 
zdravlja Gospić. 
- Školskih ustanova: 

o OŠ Lovinac 
o OŠ Donji Lapac 
o OŠ A. G. Matoša Novalja 
o OŠ S. S. Kranjčevića Senj 
o OŠ Luke Perkovića Brinje 
o OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac 
o OŠ Karlobag 
o OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj 
o OŠ Perušić 
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o OŠ Kralja Tomislava Udbina 
o OŠ Plitvička jezera 
o OŠ Dr. F. Tuđmana Korenica  
o SŠ P. Rittera Vitezovića Senj 
o SŠ Otočac 
o Strukovne škola Gospić u sastavu koje je i đački dom 
o Gimnazije Gospić 
o SŠ Plitvička jezera 

- Ustanove socijalne skrbi - Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 
sastavu kojeg su Podružnice Otočac, Udbina i Senj. 

 

- Županija ima udjele u dva trgovačka društva :  
o LIKA CESTAMA d.o.o. Gospić 43,63 % i 
o Hrvatskom radiju - Radio Gospiću d.o.o. 25 % udjela (25 % Grad Gospić, 20 % DAB, 10 

% Tiskara Gospić, 10% GP Vrkljan Zagreb i 10 % UP Jadran  Gospić.) 
 
 

11..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  II  DDOONNOOŠŠEENNJJEE  AAKKAATTAA  
 

Predlaganje akata 
  

 Od stupanja na dužnost Župana i Zamjenika župana, održano je 5 sjednica Županijske 
skupštine. 
 Župan je uputio Županijskoj skupštini ili nadležnom Odboru na donošenje, odnosno 
očitovao se o predloženim aktima: 
 

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

- Odluke o usklađivanju sa zakonom i Statutom Županije: Odluke o osnivanju ŽUC-e, 
Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA-e, Odluka o 
osnivanju Lučke uprave Senj i Lučke uprave Novalja s odredbama Statuta Ličko-senjske 
županije, 

- Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja – plaže „Trinćel“, 

- Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Marasovka i 
Pećci (Općina Karlobag), 

- Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Bilančevica i 
Boćarje Vele (Grad Senj), 

- Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Trsina i Tvrduša 
(Grad Senj), 

- Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Vela i Mala 
Črnika (Općina Karlobag), 

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. - 
30. 6. 2013. godine, 

- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2013. godine, 

- Odluku o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije s Privrednom bankom 
Zagreb d.d., 

- Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu, 
- Odluku o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. 

godinu, 
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- Proračun Ličko-senjske županije za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu, 
- Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu, 
- Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Podružnice Doma za starije i nemoćne  osobe Ličko-

senjske županije u Senju, 
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj, 
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja, 
- Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-
senjske županije u 2013. godini, 

- Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova Ličko-senjske županije u 2013. godini, 

- Odluku o izmjenama i dopunama  Odluke o osnivanju Doma zdravlja Novalja, 
- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Novalja, 
- Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka II. Ugovoru o dugoročnom kreditu s 

valutnom klauzulom,  
- Odluku o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za izračun plaća i 

naknade te ostvarivanja drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko- senjske županije, 
- Odluku o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na  pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske pastrve na lokacijama 
Lukovo Šugarje i Jablanac, 

- Odluku o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog 
dobra - dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža) s procjenom vrijednosti 
koncesije,  

- Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja - dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža), 

- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi 16 
slojnog MSCT uređaja, 

- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Osnovne škole Zrinskih i 
Frankopana Otočac, 

- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Zavoda za javno 
zdravstvo Ličko-senjske županije, 

- Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju Jadranskoj euroregiji, 
- Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije, 
- Odluka o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-

senjske županije 2011. – 2013. godine, 
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju Doma za starije i nemoćne osobe 

Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za starije i nemoćne osobe 
Udbina u Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, 

- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj 
kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-
senjske županije za 2013. godinu, 

- Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, 
informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 
2014. godinu, 

- Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Ličko-senjske županije u 
2014. godini, 

- Program razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije 2013. – 
2020., 

- Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od 2014. – 2016. godine,  
- Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2014. godinu,  
- Mrežu dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije, 
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- Zaključak po Izvješću Državnog ureda za reviziju Područni ured Gospić o obavljenoj 
financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2012. godinu, 

- Zaključak po Izvješću o radu Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o. za 2012. godinu, 
- Zaključak o odricanju od prava prvokupa tvrtke Seal d.o.o., Trg istarske  brigade 10, 

Pula,  
- Zaključak o odricanju od prava prvokupa Milana Čikeša, Ispod Sv. Lovre 8, 21000 Split, 
- Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj na zaključivanje ugovora za izvođenje 

radova na rekonstrukciji trajektnog pristaništa u luci Prizna, 
- Zaključak po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 

2012. godini, 
- Zaključak po Izvješću trgovačkog društva Lika cesta d.o.o. Gospić o poslovanju i stanju 

Društva za 2012. godinu, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Korenica, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja  Otočac,  
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma 

zdravlja Senj, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste 

Ličko-senjske županije, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Razvojne 

agencije  Ličko-senjske županije – LIRA-e, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Perušić o 

davanju na korištenje Područne škole Studenci, 
- Zaključak po razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske županije za razdoblje 

2009. – 2013. godine,   
- Zaključak po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru 

danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2013. godini,    
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  Statuta Lučke 

uprave Senj,  
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune  Statuta Lučke uprave Novalja, 
- Zaključak po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 

području Ličko-senjske županije za 2012. godinu, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-

senjske županije za 2014. godinu s projekcijom plana za 2015. i 2016. godinu i financijski 
plan projekata – investicija 2014. - 2016. godine, 

- Zaključak o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u Ličko-senjskoj županije za 
2013. god. 
 

Donošenje akata 
 

Župan je donio sljedeće akte: 
 

- Poslovnik o radu Župana Ličko-senjske županije, 
- Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za granice pomorskog 

dobra, 
- Odluku o određivanju službenice za informiranje  
- Odluku o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila (2), 
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih 

automobila, 
- Odluku o pokroviteljstvu 1. interdisciplinarne znanstveno stručne konferencije s 

međunarodnim sudjelovanjem na temu „Održivi razvoj ruralnih krajeva”, 
- Odluku o pokroviteljstvu 7. Božićnog sajma „Advent u Otočcu”, 
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- Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije Ličko-senjske 
županije za razdoblje 2014, - 2020. godine, 

- Odluku o obustavi isplate subvencije korisnicima kredita iz Projekta „Lokalni projekti 
razvija – Poduzetnik” za 2004. godinu, 

- Odluku o sufinanciranju projekta „Dječji tjedan poduzetništva” Senj, 
- Odluku o izmjenama i dopunama Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa u Ličko-senjskoj županiji za 2013. godinu (3), 
- Odluku o izmjeni i dopuni Plana prijma službenika i namještenika u upravna tijela Ličko-

senjske županije za 2013. godinu (2) 
- Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-

senjske županije, 
- Odluku o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka u Ličko-senjskoj županiji, 
- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije, 
- Program rada Župana Ličko-senjske županije za 2014. godinu, 
- Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga na području Ličko-senjske županije za 2013. i 

2014. godinu, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenu sklapanja ugovora o najmu stana 

u vlasništvu Opće bolnice Gospić (2), 
- Zaključak po Izvješću o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Ličko-senjskoj županiji za 

2012. godinu, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na konačni prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Lovinac, 
- Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnina vlasnice Kristine Dumbović iz 

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

nefinancijskoj imovini srednjih škola Ličko-senjske županije u 2013. godini, 
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini osnovnih škola Ličko-senjske županije u 2013. godini, 
- Popis prioriteta zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije za decentralizirane 

funkcije u 2013. godini, 
- Pravilnik o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva na području Ličko-senjske 

županije 2013. – 2020. godine, 
- Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje od 

15. svibnja do 30. rujna 2013. godine, 
- Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka 

javnog natječaja na provedbi projekata „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 
2009. godinu i „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje” za 2009. godinu, 

- Rješenje o potvrdi zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, 
- Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, 
- Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Otočac, 
- Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora (5): 

° Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac, 
° Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj 
° Srednje škole Otočac 
° Srednje škole Pavla Rittera Vitezovića u Senju 
° Gimnazije Gospić 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-
senjske županije – LIRa –e (2), 

- Rješenje o imenovanju predstavnika Ličko-senjske županije u Gospodarsko -socijalnog 
vijeća Ličko-senjske županije, 
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- Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda za 
prostorno uređenje Ličko-senjske županije, 

-  Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu nacrta odluka o zaštiti 
izvorišta vode za piće na području ličko-senjske županije, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za 
javno zdravstvo Ličko-senjske županije, 

- Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenjivanje na izložbi tradicijskih 
proizvoda „Jesen u Lici” 2013. godine. 

 

Nizom propisa kao i Statutom Županije Županu su u nadležnost stavljeni poslovi koji po 
naravi pripadaju izvršnoj vlasti. 

 

Župan je u izvještajnom razdoblju donio: 
- Rješenja o korištenju godišnjeg odmora (6), 
- Rješenje o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor (1), 
- Rješenja o naknadi po prestanku obnašanja dužnosti (2), 
- Rješenje o prestanku prava na naknadu po prestanku obnašanja dužnosti (1) te Zavodu 

za zapošljavanje - Područnom uredu Gospić podnio 18 zahtjeva za stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sklopio 16 ugovora o stručnom 
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (za 2 zahtjeva čeka se ocjena 
Zavoda). 

 
 
 

22..  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 
šest 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 i Služba za financije). 
 Nadležnost Župana u odnosu na upravu bliže je uređena Zakonom o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
86/08 i 16/11). 
 U upravnim tijelima Županije na dan 31. prosinca 2013. godine bilo je zaposleno 59 
službenika i 5 namještenika na neodređeno vrijeme te 1 vježbenik.  

Mjerila za određivanje plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije 
propisana su Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 28/10), a istim Zakonom su propisana i mjerila za određivanje plaća i 
naknada Župana i njegovih zamjenika. 

Istim Zakonom propisana su i proračunska ograničenja. 
Kako Županija nema dovoljno izvornih prihoda smanjena je bruto osnovica za obračun 

plaća dužnosnika, službenika i namještenika za 10% i to za dužnosnike s plaćom za listopad, 
a službenike i namještenike za studeni 2013. godine. 
 

- U cilju provedbe Nacionalnog plana poticanja zapošljavanja koji je sastavni dio 
Programa gospodarskog oporavka Vlade RH, krajem 2010. godine donesen je Program 
stručnog osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim 
tijelima Ličko-senjske županije. 

Programom je utvrđen način, postupak i sadržaj stručnog osposobljavanja za rad 
volontera – polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim 
tijelima Županije. 
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U skladu s Nacionalnim Planom za poticanje zapošljavanja nastavljena je provedba 
Programa.  

Od 2010. godine do kraja 2013. godine u upravnim tijelima Županije Program je završilo 
14 polaznika, od kojih je 13 položilo državni stručni ispit. 

O početka provedbe Programa u upravna tijela Županije je primljeno 35 polaznika. 
Na dan 31. prosinca 2013. godine u upravnim tijelima na stručnom osposobljavanju bio 

je 21 polaznik. 
 
 

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 i 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. 

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. 

Tako su tijekom 2013. godine stvoreni preduvjeti i za provedbu LEADER programa EU 
na području Ličko-senjske županije, kroz osnivanje Lokalne akcijske grupe LAG LIKA i 
stvaranje uvjeta za odobrenje sredstava iz programa IPARD - Mjere 202 (Priprema i 
provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja) navedenom LAG-u. Naime, tijekom 2013. 
godine LAG LIKA je u suradnji s Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije,  Županijom i 
konzultantskom kućom Superna d.o.o. iz Čakovca uspješno izradio „Lokalnu razvojnu 
strategiju LAG-a LIKA 2013-2015“ koja je pozitivno ocjenjena od strane Ocjenjivačkog 
odbora sukladno Pravilniku o provedbi mjere 202 IPARD-a, te je LAG LIKA uvršten u kvotu 
LAG-ova s područja RH čiji će se rad sufinancirati sredstvima IPARD programa (Mjera 202) 
u 2014. i 2015. godini, a potpisivanje ugovora o navedenom očekuje se početkom 2014. 
godine. 

S ciljem poticanja zapošljavanja i razvoja partnerstva na razini uključenih institucija 
tijekom 2013. godine Ličko-senjskoj županiji odobrena je financijska potpora za provedbu 
projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Ličko-senjskoj županiji“ iz projekta 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ koji se 
provodi u sklopu IV. komponente Programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala. Ukupni iznos 
Ličko-senjskoj županiji odobrene potpore u 2013. godini je 20.801,58 EUR-a ili 91,02%  
ukupne vrijednosti projekta, kojim će se financirati troškovi plaće voditelja projekta i 
provođenje projektnih aktivnosti kao što su evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala 
Ličko-senjske županije, izrada nove Strategije u suradnji s Lokalnim partnerstvom za 
zapošljavanje, ažuriranje baze projekata, edukativne aktivnosti i kampanje informiranja. 
Predviđeno trajanje projekta je godinu dana. U cilju nastavka provedbe navedenog projekta 
Ličko-senjska županija prijavila se kao partner na, u 2013. godini raspisani natječaj, za 
korištenje sredstava IPA IV programa HZZ-a naziva „Lokalne inicijative za poticanje 
zapošljavanja“ s projektom „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje  Ličko-senjske županije - 
Faza II“. Traženi iznos sredstava je 30.000 EUR-a, a nositelj provedbe tog projekta bit će 
Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA. 

Tijekom drugog polugodišta 2013. godine Županija je, u skladu sa strateškim ciljem 2. 
Razvoj ljudskih resursa (Mjera: Podrška razvoju poduzetništva i poboljšanje konkurentnosti 
malog i srednjeg poduzetništva) Županijske razvojne strategije 2011. - 2014. godine, izvršila 
prijavu projekta naziva „Mreža za samozapošljavanje mladih u Ličko-senjskoj županiji“ za 
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korištenje sredstava iz IPA IV programa HZZ-a naziva „Lokalne inicijative za poticanje 
zapošljavanja“. Nositelj provedbe ovog projekta bit će Županija, a partneri u provedbi su 
Razvojna agencija Ličko-senjske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured 
Gospić, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću i Grad Gospić. Osnovni rezultati projekta koji se 
očekuju su utemeljenje baze podataka poduzetničkih ideja i uspješnih poduzetničkih 
primjera, 20 mladih poduzetnika odabrano i obučeno za sudjelovanje u „Mreži za 
samozapošljavanje mladih“, uspostavljena suradnja s postojećim uspješnim inkubatorima u 
okruženju, izrađeno 1000 promidžbenih brošura i odrađene dvije informativne kampanje. 
Traženi iznos sredstava je u ukupnoj vrijednosti od 130.000 EUR-a, od čega se očekuje 
sufinanciranje u iznosu od 90% ili 117.000 EUR-a. 

Uz navedene projekte u kojima se Županija pojavljuje kao nositelj projekta, Županija je 
kao partner sudjelovala u prijavi projekta „Poticanje inovacija u održivom turizmu-FIST“ u 
ukupnoj vrijednosti 395.884,55 EUR-a, nositelja Unsko sanskog kantona. Osim Županije, 
ostali partneri na realizaciji projekta bit će Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, 
Turistička zajednica i Razvojna agencija Unsko sanskog kantona, LAG LIKA, Turistička 
zajednica Ličko-senjske županije, a rezultat projekta koji se očekuje je jačanje turističkih 
kapaciteta i stvaranje zajedničke turističke ponude te korištenje e-platforme za turizam 
(projekt prijavljen za korištenje sredstava prekogranične suradnje iz  programa IPA CBC 
Hrvatska - BIH). 

Osim toga Upravni odjel za gospodarstvo zajedno s Razvojnom agencijom Ličko-senjske 
županije – LIRA-om tijekom 2013. godine započeo je pripreme za prijavu projekta 
„Razvojnog centra Ličko-senjske županije“ na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu 
infrastrukturu“, kome će nositelj biti Županija, a partneri Grad Gospić i Razvojna agencija 
Ličko-senjske županije LIRA. 

Tijekom 2013. godine nastavljena je i provedba Programa poticanja razvoja malog i 
srednjeg poduzetništva od 2010.-2013. godine kroz provedbu projekata kreditiranja malih i 
srednjih poduzetnika, programa povezivanja gospodarskih subjekata i učenika srednjih 
škola i programa razvoja poduzetničkih zona, kao i provedba projekta uspostave novih 
uzgajališta morskih organizama (marikultura) na području Velebitskog kanala kroz 
donošenje odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za uspostavu nova četiri uzgajališta 
ribe na području Velebitskog kanala ispred uvala Marasovka, Pećci, Vela i Mala Črnika 
(Općina Karlobag) te Bilančevica, Bočarije Vele, Trsina i Tvrduša (Grad Senj). 

Ličko-senjska županija tijekom 2013. godine bila je uključena i u pilot projekt 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske pod nazivom „Priprema temelja za 
korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije 
razvijena područja Republike Hrvatske“, koji se provodi i u Karlovačkoj te Sisačko-
moslavačkoj županiji. 

Cilj Projekta je poboljšanje kapaciteta za apsorpciju strukturnih i investicijskih fondova 
Europske unije na lokalnoj i regionalnoj razini. Za provedbu projekta u tri županije 
osigurano je 3.480.000,00 kuna, iz čega će se dijelom financirati i izrada projektne 
dokumentacije za odabrane projekte iz prikupljene baze projektnih ideja. 

 

U listopadu 2013. godine održana je petnaesta po redu gospodarsko-tradicijsko-
turistička manifestacija „Jesen u Lici“ čiji su organizatori Ličko-senjska županija i Razvojna 
agencija Ličko-senjske županije – LIRA, koja je okupila 288 izlagača iz 19 hrvatskih županija 
i tri zemlje iz regije te preko 30.000 posjetitelja. Cilj održavanja ove manifestacije je 
prezentirati tradicijske proizvode i proizvodne potencijale malih poduzetnika ovog kraja, te 
pojačati razmjenu i tržište domaćih proizvoda. Manifestaciju tradicionalno upotpunjuju 
prezentacije turističkih potencijala ovog kraja, izložbe umjetničkih radova i etnografskih 
zbirki s ovog područja, prezentacije starih zanata i demonstracije izrade nekih autohtonih 
proizvoda te nastupi kulturno-umjetničkih društava.  
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Potporu održavanju ove manifestacije dali su brojni partneri (Grad Gospić, Hrvatske 
šume), pokrovitelji (predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora, 
Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma, 
Ministarstvo kulture) i sponzori. 
 

U sklopu suradnje s Hrvatskom zajednicom Županija, Ličko-senjska županija aktivno je 
sudjelovala u radu Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija vezano za razne aktualne 
teme kao što su Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, 
korištenje udruženih sredstava županija i Ministarstva poljoprivrede za kreditiranje razvoja 
poljoprivrede (iz 2001., 2002. i 2003. godine), Prijedlog mjera Programa ruralnog razvoja 
2014-2020. godine, i sl. 

Osim toga Ličko-senjska županija sudjelovala je na 2. Sajmu županija - sajmu 
gospodarstva i kulturne baštine koji se održao od 19. do 22. rujna 2013. godine u Zagrebu, u 
prostoru Zagrebačkog velesajma za što joj je osiguran uređeni paviljonski izložbeni prostor 
od 70 m2. Cilj Sajma je predstavljanje specifičnosti svake županije uključujući i 
predstavljanje gospodarskih subjekata s područja pojedine županije. 

 

U sklopu provedbe mjera iz Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne 
proizvodnje na području Ličko-senjske županije u 2012. i 2013. godini, s provedbom do 
2015. godine („Županijski glasnik“ br. 4/12 i 4/13) tijekom 2013. godine provođene su 
sljedeće mjere: 
- Osnaživanje rada udruga poljoprivrednih proizvođača kroz odobravanje bespovratnih 

potpora za realizaciju razvojnih projekata udruga/zadruga u poljoprivredi (ukupna 
vrijednost odobrenih potpora u 2013. 41.654,89 kn); 

- U cilju poticanja razvoja ekološke poljoprivrede kroz odobravanje bespovratnih potpora 
proizvođačima u eko poljoprivredi Župan je na temelju provedenog javnog poziva u 2013. 
godini odobrio 9.035,09 kn potpora; 

- Radi provedbe Plana navodnjavanja Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 
5/08) prioritetno je utvrđeno uspostaviti pilot projekt navodnjavanja na području 
Novaljskog polja (Grad Novalja) i područja Ostrvice (Grad Gospić). Stoga je početkom 
2013. godine s Hrvatskim vodama potpisan ugovor o sufinanciranju projektne 
dokumentacije za realizaciju pilot projekata navodnjavanja na području Ličko-senjske 
županije – Program izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na 
području Ličko-senjske županije, čija realizacija se očekuje 2014. godine 

 

U sklopu provedbe Programa unaprjeđenja lovstva na području Županije i objavljenom 
Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za sufinanciranje projekata 
razvoja i unaprjeđenja lovstva iz 2012. godine, a na prijedlog  Povjerenstva za unaprjeđenje 
razvoja lovstva na području Ličko-senjske županije, Župan je donio odluke o rasporedu 
sredstava za unaprjeđenje lovstva za 2013. godinu te sklopio ugovore o sufinanciranju 
troškova razvojnih projekata lovoovlaštenika te Odluke o izmjeni Odluka o rasporedu 
sredstava za unapređenje lovstva i I. dodatke Ugovoru o sufinanciranju u ukupnom iznosu 
od 444.209,13. kn.  

 

U sklopu provedbe Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje 2011.-
2013. godine („Županijski glasnik“ broj 23/10, 19/11, 10/12, 20/12), a na temelju 
donesenih odluka Županijske skupštine tijekom 2013. godine Župan je potpisao II. Dodatak 
Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru na plaži „Trinćel“ u svrhu gospodarskog 
korištenja s novim koncesionarom - GRMALJ d.o.o. iz Novalje i IV. Dodatak ugovoru o 
koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske 
pastrve s koncesionarom - SALMO-TROTA d.o.o. iz Čavla. 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 dospijeću 
i opomene za neplaćanja po dospijeću (obrt Žuža, Senj).  
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Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2013. godinu kojeg donosi Župan, 
(Županijski glasnik“ broj 9/13) utvrđuju se aktivnosti koje godišnje provode županije 
vezano uz izvanredno upravljanje pomorskim dobrom, a koje obuhvaća sanaciju pomorskog 
dobra izvan luka uslijed izvanrednih događaja, izradu prijedloga granice pomorskog dobra i 
njenu provedbu, što je neophodno u cilju stvaranja uvjeta za davanje koncesija na 
pomorskom dobru. U skladu s navedenim, a radi stvaranja uvjeta za davanje koncesija na 
pomorskom dobru – plaži Zrće, upućena je predstavka predsjednici Općinskog suda u Pagu 
u svezi završetka izmjere dijela katastarske općine Novalja, a koja se provodi radi izrade  
katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga (započela 23. prosinca 2003. godine na 
temelju Odluke Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Grada Novalje 
za dio katastarske Općine Novalja; „Narodne novine“ broj 1/04).   

 

Temeljem članka 9. i 10. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj 
potrošnji („Narodne novine“ broj 125/10, 55/12 i 101/13)) i Energetskom planu i 
programu održivog razvitka do 2030. godine proizišla je zakonska obveza Županije da izradi 
Plan i Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Ličko-senjske županije za 
razdoblje 2014-2016 godine, radi izrade kojih je Ličko-senjska županija s Energetskim 
institutom Hrvoje Požar sklopila ugovor o izradi Plana i Programa energetske učinkovitosti 
u neposrednoj potrošnji energije Ličko-senjske županije i I. Dodatak ugovoru kojim je 
produžen rok izrade Plana i Programa. Donošenje istog očekuje se početkom 2014. godine.  

 

Radi realizacije Programa plinofikacije Ličko-senjske županije kao nastavka provedbe 
„Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici 
Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine” temeljem koga je izgrađen magistralni plinovod 
Bosiljevo-Split (prolazi kroz Ličko-senjsku županiju u duljini od 100,66 km) tijekom 2011. 
godine izrađena je Studija opravdanosti davanja koncesije za izgradnju distribucijskog 
sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije. Prema rezultatima navedene 
Studije, a u cilju spajanja područja Ličko-senjske županije na magistralni plinovod Bosiljevo 
– Split predviđena je izgradnja mjerno-redukcijskih stanica (MRS) i to MRS Otočac i MRS 
Gospić za koje su ishodovane pravomoćne lokacijske dozvole. Budući na raspisani natječaj 
za izbor koncesionara za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina tijekom 2011. 
godine nije bilo pristiglih ponuda, dijelom i zbog nepovoljnog državnog regulacijskog okvira, 
tijekom 2013. godine u suradnji s jedinicama lokalne samouprave vršene su pripreme i 
prilagodbe 2011. godine izrađene natječajne dokumentacije kao preduvjet za raspisivanje 
nove Obavijesti o namjeri davanja koncesije tijekom 2014. godine. U tu svrhu produljene su 
ishodovane lokacijske dozvole. 

 

Zbog uočenih razlika u visini ulaganja u lučku infra i suprastrukturu između Lučke 
uprave Novalja i Lučke uprave Senj, Župan je, u ime osnivača, zatražio od Državnog ureda za 
reviziju, Područni ured Gospić, reviziju financijskog poslovanja Lučke uprave Novalja. 
 
 

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 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 2013. godine: 
- Temeljem Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih 

funkcija, pripremljene su odluke te je Župan Ličko-senjske županije uputio Županijskoj 
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skupštini prijedlog Odluka. Županijska skupština Ličko-senjske županije je 26. ožujka 
godine donijela Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba za: osnovno školstvo, 
srednje škole i učeničke domove, zdravstvene ustanove, Dom za starije i nemoćne osobe 
Ličko-senjske županije te  Centre za socijalnu skrb. 

- Temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske 2011.- 2015. godine u okviru Politike za 
mlade, nastavljeno je sa sufinanciranjem međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola 
u cilju osiguravanja jednakih uvjeta za sve učenike. U Državnom proračunu osigurana su 
sredstva u visini 75% cijene mjesečne učeničke karte, temeljem čega je Župan u listopadu 
sklopio ugovore za prijevoz učenika srednjih škola u razdoblju od rujna do prosinca 
2013. godine s prijevoznicima Autotransom d.o.o. Rijeka, Autoprijevozom d. d. Otočac, 
Prijevozničkim obrtom Josipa Kneževića iz Plitvičkih Jezera i Obrtom Milana Sabljaka iz  
Grabovca. 

- Na temelju prijedloga škola i uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u 
prvom polugodištu šk. god. 2013./2014., u suradnji s Gradom Otočcem i Općinom 
Plitvička Jezera, financirani su asistenti u nastavi u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana 
Otočac i Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Korenici. Rad asistenata jedan je od oblika 
podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav 
odgoja i obrazovanja.  

- Župan je donio Odluku kojom su učenicima iz Sv. Jurja iz tekuće pričuve Proračuna za 
2013. godinu dodijeljena sredstva u iznosu od 630,00 kn za troškove smještaja i prehrane 
u Učeničkom domu u Otočcu za prosinac 2013. godine. 

- Župan je donio tri Odluke kojima su udrugama dodijeljena sredstva iz tekuće pričuve 
Proračuna za 2013. godinu: Biciklističkom klubu Barkan - Otočac 2.000,00 kn za 
Memorijalnu Barkanovu biciklijadu, Jedriličarskom klubu Senj 2.500,00 kn za održavanje 
21. Senjske regate i Mesopusnoj udrugi „Mrkači Sveti Juraj“ 2.000,00 kn za 
malonogometni turnir „Milan Vukelić – Mika“. 

- Na temelju Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane 
funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini, Županijska skupština je 26. ožujka 
donijela Odluku na razini Županije. Temeljem  Odluke Župan je u svibnju utvrdio Popis 
prioriteta zdravstvenih ustanova, na koji je nadležno ministarstvo dalo suglasnost. Na 
prijedlog upravnih vijeća zdravstvenih ustanova, Župan je utvrdio pet Izmjena i dopuna 
Popisa prioriteta, od mjeseca srpnja do kraja godine. 

- S ciljem sufinanciranja dodatnih timova medicinske pomoći tijekom turističke sezone, 
Župan je 29. siječnja potpisao ugovor s Ministarstvom turizma o sufinanciranju službe 
medicinske pomoći u turističkoj godini 2013. godini u iznosu od 90.000,00 kn, a krajem 
listopada  Upravni odjel je Ministarstvu turizma dostavio Izvješće o namjenskom utrošku 
sredstava Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Ispostave u Senju i Otočcu  u 
iznosu od 60.000,00 kn i Doma zdravlja Novalja u iznosu od 30.000,00 kn. 

- Župan je u listopadu potpisao sporazumni raskid ugovora o koncesiji u djelatnosti njege u 
kući s područja Grada Novalje. Dugovanje koncesionara iznosilo je 4.380,00 kuna, koje je 
naplaćeno aktiviranjem mjenice u prosincu 2013. godine.  

- Sukladno Odluci Ministra zdravlja od siječnja 2013. godine, zabranjuje se zapošljavanje 
na neodređeno i određeno vrijeme za zdravstvene radnike, zdravstvene suradnike i 
nezdravstvene radnike. Iznimno, ministar zdravlja može dati suglasnost za zasnivanje 
radnog odnosa u zdravstvenoj ustanovi, ako utvrdi osnovanost potrebe za 
zapošljavanjem uz dostavljeno obrazloženje upravnog vijeća zdravstvene ustanove i 
mišljenje Županije. Sukladno tome tijekom 2013. godine Župan je dao 18 pozitivnih 
mišljenja za zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač. 

- Na objavljeni natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstva Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, radi sufinanciranja energetskog pregleda građevina i 
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energetskog certificiranja zgrada, Županija je u rujnu prijavila zgradu Doma za starije i 
nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Podružnice Otočac.  
Temeljem toga, Župan je dostavio Izjavu kojom je potvrdio osiguranje dijela sredstava za 
navedenu namjenu u Proračunu Ličko-senjske županije te Izjavu da će postupak javne 
nabave biti proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Krajem godine, Fond je 
obavijestio Ličko-senjsku županiju da je prijava prihvaćena, čime je ostvareno pravo na 
80% troškova od ukupno procijenjene investicije. 

- Župan je donio odluku kojom su obitelji slabijeg imovnog stanja iz Prozora dodijeljena 
sredstva iz tekuće pričuve Proračuna za 2013. godinu u iznosu od 4.000,00 kn za 
podmirenje režijskih troškova.  

- Nakon prikupljanja podataka od Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Župan 
je povodom božićnih i novogodišnjih blagdana organizirao podjelu darova za djecu 
smrtno stradalih hrvatskih branitelja Ličko-senjske županije do 15 godina starosti. 

 
 
 

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 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. 

Krajem 2013. godine u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 
komunalno gospodarstvo na poslovima graditeljstva u sjedištu u Gospiću i Ispostavama 
zaposleno je 14, a na poslovima zaštite prirode, okoliša i komunalnog gospodarstva 4 
službenika. 
 Od 1. siječnja 2014. godine zaposlena su 4 službenika od kojih 3 na određeno vrijeme na 
poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a na te poslove od 9. studenoga 2012. 
godine su raspoređene i 2 službenice Zavoda za prostorno uređenje. 

Iako je broj zaposlenih na poslovima graditeljstva od preuzimanja poslova (2008. godine) 
značajno povećan, broj zaposlenih još uvijek nije dovoljan ni u dijelu postupanja prema 
zakonima iz prostornog uređenja i gradnje. 

Dodatno veliko opterećenje su poslovi legalizacije bespravno izgrađenih objekata. 
Ukupno je samo prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama („NN“ br. 86/12 i 143/13) zaprimljeno 15 588 zahtjeva, od čega u 2013. godini 13 
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841 zahtjev. Od ukupno zaprimljenih zahtjeva u cijelom razdoblju legalizacije (15 588) do 
kraja 2013. godine riješeno je 1 070 predmeta ili 7%. 

Poduzete su mjere za brže rješavanje zaprimljenih zahtjeva kroz zapošljavanje službenika 
na određeno vrijeme (3 službenika) i kroz zapošljavanje polaznika stručnog osposobljavanja 
bez zasnivanja radnog odnosa (10 polaznika), a planira se tijekom 2014. godine još 25 samo u 
Upravnom odjelu za graditeljstvo, od ukupno 40 polaznika. 

 

- U Ličko-senjskoj županiji pod zaštitom je oko 29% površine. 
 Nacionalni parkovi Plitvička Jezera, Sjeverni Velebit i Park prirode Velebit su u najvišoj 
kategoriji zaštite. 
 Od značajnijih aktivnosti iz područja zaštite prirode i okoliša treba naglasiti: provođenje 
postupaka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu; očitovanja o statusu 
poljoprivrednog zemljišta u odnosu na posebne uvjete zaštite prirode te aktivnosti vezane 
za zaštitu izvorišta vode za piće. 
 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Županiji donesen je još 2009. 
godine („Županijski glasnik“ br. 21/09) i imenovan je Županijski operativni centar sa 
sjedištem u Lučkoj kapetaniji Senj. Planom su utvrđene zadaće ŽOC-a. Jedna od zadaća je i 
izrada procjene rizika od iznenadnog onečišćenja mora. Taj dokument nije izrađen zbog 
nedostatka financijskih sredstava i predstoje aktivnosti na osiguranju financijskih sredstava 
za izradu tog važnog dokumenta. 
 
 

Kabinet župana obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, 
poslove u vezi europskih integracija, koordinira poslove civilnih obrambenih priprema u 
Županiji na izradi Plana obrane Županije, zaštita od požara i zaštita od elementarnih 
nepogoda, poslovi unutarnjih financijskih kontrola, poslovi informatičkog razvoja za potrebe 
Županije, poslove čuvanja i zaštite imovine Županije te pomoćno tehničke poslove za sva 
tijela Županije.  
 

Osim protokolarnih aktivnosti koje se obavljaju u Kabinetu župana značajno je 
spomenuti: 

 

-  U skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 
141/06) unutarnja revizija u Ličko-senjskoj županiji ustrojena je imenovanjem unutarnjeg 
revizora koji je izravno odgovoran čelniku korisnika proračuna. Zadaća unutarnje revizije je 
da procjenjuje adekvatnost i djelotvornost primjene uspostavljenog sustava unutarnjih 
financijskih kontrola te daje neovisno i objektivno stručno mišljenje o učinkovitosti sustava 
unutarnjih kontrola i preporuke za poboljšanje i unapređenje  poslovnog procesa. Unutarnja 
revizija obavlja se na temelju Strateškog i Godišnjeg plana unutarnje revizije, a temelji se na 
procjeni rizika sustava i procesa koji se odvijaju unutar Županije. 
 

U izvještajnom razdoblju dovršena je revizija procesa korištenja decentraliziranih 
sredstava za investicijska ulaganja u zdravstvenim ustanovama te revizija procesa 
odobravanja, likvidiranja i evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije za primljenu robu, 
usluge ili izvršene radove što je u skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije za 2013. 
godinu.  
 

Za svaku obavljenu reviziju utvrđeno je da je uspostavljeni sustav financijskog 
upravljanja i kontrola  zadovoljavajući u pogledu primjene važećih zakonskih i 
podzakonskih propisa,  međutim u cilju daljnjeg jačanja postojećih unutarnjih kontrola date 
su određene preporuke koje su usuglašene s čelnicima revidiranih procesa i utvrđen je rok 
provedbe.  

Na zahtjev Župana obavljena je i ad hoc revizija, odnosno hitna revizija procesa 
utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u športu od značaja za Ličko-senjsku 
županiju. Navedena revizija nije obavljana u planiranom opsegu, odnosno nije izvršena 
kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod Saveza športova Ličko-senjske 
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županije iz razloga što isti nije bio u mogućnosti dostaviti traženu dokumentaciju. Slijedom 
navedenog kao i činjenica da je revizija ovog poslovnog procesa bila ograničavajuća donijete 
su preporuke koje se odnose na formaliziranje detaljnih pisanih uputa za proces utvrđivanja 
i predlaganja Programa javnih potreba u športu, kriterija vrednovanja i odabira programa 
kao i da će se međusobna prava i obveze sudionika procesa regulirati ugovorom. 
 
 

- Sukladno Zakonu o javnoj nabavi u Kabinetu župana proveden je otvoreni postupak javne 
nabave za lož ulje za zgradu Ličko-senjske županije i postupak za sklapanje ugovora s 
javnim uslugama iz Dodatka 2 B. Zakona o javnoj nabavi „Obavljanje zaštitarske službe u 
sjedištu Ličko-senjske županije“. Temeljem provedenih postupaka javne nabave sklopljeni 
su ugovori o nabavi lož ulja za zgradu Ličko-senjske županije s INOM d.d. Zagreb i o 
obavljanju zaštitarske službe sa zaštitarsko službom FINA gotovinski servisi Zagreb. 
 

- Aktivnosti vezane uz područje europskih integracija, odnosno poslova na županijskoj 
razini odnose se na unaprjeđenje regionalne suradnje i uključivanje u proces pripreme 
strateških razvojnih dokumenata u okviru članstva u međuregionalnim organizacijama, 
organizaciju i uključivanje u provedbu aktivnosti namijenjenih stručnom usavršavanju 
službenika Županije i jedinica lokalne samouprave te djelatnika institucija i ustanova s 
područja Županije na teme razvoja lokalne zajednice i pripreme i provedbe EU projekata.  
 

Ličko-senjska županija  kao članica Jadransko – jonske euroregije uključila se putem 
resornih ministarstava u proces partnerskih konzultacija vezanih uz pripremu Strategije EU 
za Jadransku - jonsku regiju (EUSAIR) koje obuhvaćaju definiranje Akcijskog plana i izradu  
Strategije. U procesu priprema sudjeluju sve države koje su ujedno i članice Jadransko – 
jonske inicijative. Kako su države sudionice Strategije bile dužne obaviti partnerske 
konzultacije s dionicima na svom području za čiju koordinaciju i provedbu su bila zadužena 
resorna ministarstva, u proteklom razdoblju od strane ministarstava dostavljeni su nacrti 
pripremnih dokumenata i upitnici kojima su zatraženi prijedlozi i mišljenja jadranskih 
županija vezano uz definiranje prioriteta i ciljeva Hrvatske u budućem razdoblju. Upitnici su 
popunjeni i u traženom roku dostavljeni ministarstvima. Prema planu Europskog vijeća 
tijekom prve polovice 2014. godine Europska komisija bi trebala donijeti Akcijski plan za 
izradu Strategije, nakon čega bi u drugoj polovici 2014. uslijedilo usvajanje od strane 
Europskog vijeća. Isto tako, u cilju praćenja aktivnosti i uključivanja u rad radnih tijela 
imenovani su novi predstavnici Ličko-senjske županije u sedam tematskih komisija 
Jadransko-jonske euroregije.  

  

U okviru informativno edukativnih aktivnosti Županija je u suradnji s Lirom-Razvojnom 
agencijom Ličko-senjske županije organizirala i provela nekoliko edukativnih radionica i 
predavanja: 
• Primjena modela javno–privatnog partnerstva u izgradnji javnih građevina  edukaciju 

provela Agencija za javno-privatno partnerstvo, 
• Konceptualizacija projektne ideje ili faza identifikacije u projektnom ciklusu, 
• Predstavljanje projektnog obrasca i osnove proračuna, 
• Priprema projektne aplikacije, 
• Elementi proračuna projekta, 
• "Cost-benefit analysis" – trodnevna radionica. 
 

Edukacije su provodili konzultanti tvrtke MMV savjetovanje i razvoj iz Zagreba i 
Razvojna agencija LIRA, a financiraju se iz projekta Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU pod nazivom „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU“.  

 
 

Tajništvo Županije ustrojeno je kao služba za obavljanje poslova iz područja 
organizacije rada Županijske skupštine i Župana, unaprjeđenja rada lokalne i područne 
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samouprave, poslova uredskog poslovanja i arhive, radnih odnosa dužnosnika, službenika i 
namještenika Županije te ostalih poslova kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela 
Županije. 
 

- Kao što je navedeno u izvještajnom razdoblju 2013. godine održano je 5 sjednica 
Županijske skupštine sa 103 točke dnevnog reda, a u pripremi sjednica Županijske skupštine 
održane su 24 sjednice stalnih radnih tijela: 
 

- 1 sjednica Mandatnog povjerenstva  
- 4 sjednice Odbora za izbor i imenovanje  
- 5 sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise  
- 4 sjednice Odbora za Proračun i financije  
- 2 sjednice Odbora za gospodarska pitanja 
- 2 sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo  
- 3 sjednice Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport  
- 3 sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 

 

Zakazane sjednice Županijske skupštine kao i sve sjednice Odbora su redovno održane. 
 

Proveden je postupak kandidature za članove Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 
županije za 2013. godinu. Nakon Odluke o izboru članova Županijskog savjeta na 
Županijskoj skupštini 28. studenoga 2013. godine, Županijski savjet mladih konstituiran je 
17. prosinca 2013. godine izborom predsjednice i potpredsjednice Savjeta. 

 

Radi nadzora zakonitosti općih akata donesenih na Županijskoj skupštini, sukladno 
Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dostavljeno je  ukupno 212 akata 
od toga: 
 

- Predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji zajedno s izvatkom iz 
zapisnika (98), 

- Županu (96),  
- Ministarstvu financija (9),  
- Državnom uredu za reviziju-Područni ured Gospić (4),  
- Ministarstvu zdravlja (2),  
- Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (1), 
- Ministarstvu graditeljstva (2). 

Uočenih nedostataka u postupku nadzora zakonitosti općih akata nije bilo. 
  

- Poslovnikom o radu Župana utvrđeno je da se prije donošenja općih i drugih akata i 
utvrđivanja prijedloga akata za Županijsku skupštinu akti, u pravilu, raspravljaju na Kolegiju 
koji saziva Župan. 

 

Župan je od stupanja na dužnost održao 5 sjednica Kolegija. 
 

Župan je, članovima Županijske skupštine, sukladno članku 32. Statuta Županije 
dostavio rješenja o imenovanjima i razrješenjima predstavnika Županije u tijelima javnih 
ustanova, kojima je Županija osnivač (8), Županijskom izbornom povjerenstvu podatke o 
sastavu Županijske skupštine na dan konstituiranja 12. lipnja 2013. godine, a sukladno 
članku 59. Statuta Županije uputio Vijeću srpske nacionalne manjine na mišljenje prijedlog 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu s projekcijom  za 2015. i  2016. godinu, 
prije donošenja na sjednici Županijske skupštine. 
   

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 u 58 primjeraka. 
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Osim općih akata tijela Županije u Županijskom glasniku se objavljuju opći akti Grada 
Novalje i svih općina s područja Županije osim Općine Lovinac. 

U 2013. godini ukupno je objavljeno 29 brojeva Glasnika, od toga u ovom izvještajnom 
razdoblju 18 brojeva. 
  

- 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. 

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 2013. godine iz područja rada ukupno je riješeno 356 
predmeta od čega 257 upravnih i 99 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 pročelnica Tajništva 
donijela je 31. prosinca 2013. godine Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i 
primatelja akata za tijela Ličko-senjske županije koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014. 
godine. 

 

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, organizira, provodi i kontrolira 
zakonitost postupka nabave roba i usluga i ustupanja radova za upravna 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 
kao i nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije te ostale poslove iz područja 
financija. 

 

Upravljanje imovinom, izrada donošenja i izvršavanja Proračuna te druga pitanja 
vezana za upravljanje javnim financijama u Županiji uređeni su Zakonom o proračunu, 
odnosno Statutom Županije. Prema Statutu Ličko-senjske županije imovinu Županije čine 
sve pokretne i nepokretne stvari kao i imovinska prava koja joj pripadaju. 

Prihodi i rashodi Županije iskazuju se u Proračunu županije, a naredbodavatelj za 
izvršenje Proračuna je Župan. 
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Prema Zakonu o proračunu Župan je Županijskoj skupštini na donošenje predložio: 
Polugodišnji izvještaj o o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1. - 30.6. 2013. godine, 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-
senjske županije za razdoblje od 1.1. - 30.6.2013. godine, Izmjene i dopune Proračuna Ličko-
senjske županije za 2013. godinu, Odluku o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-
senjske županije za 2013. godinu, Proračun Ličko-senjske županije za 2014. godinu s 
projekcijama za 2015. i 2016. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 
županije za 2014. godinu, Odluku o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje 
Županije s Privrednom bankom Zagreb d.d., Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje 
dodatka II. ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, zaključenim s Privrednom 
bankom d.d. Zagreb te Zaključak po Izvješću Državnog ureda za reviziju Područnog ureda 
Gospić o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije  za 2012. godinu. 

 

- Osim akata koji su predloženi Županu odnosno Županijskoj skupštini na donošenje, u sferi 
financija značajno je spomenuti u ovom polugodišnjem razdoblju: 
- Odluku o obaveznom smanjenju bruto plaće proračunskih korisnika i javnih ustanova 

koje se financiraju iz Županijskog proračuna, 
- Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za proračunsku godinu 2013.,  
- Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu  
- Upute za izradu prijedloga Proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2016. godine, 
- Popis korisnika aplikacije RSEN za Ličko-senjsku županiju – Registar  šteta u 

poljoprivredi (za elementarne štete koje se dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede), 
- Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1-30.6 2013. godine i 

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1-30.9 2013. godine, 
- Izdavanje 18 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 8 prigovora, odnosno žalbi. 

 
 
  

3. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI I JAVNOST RADA 
 

- U izvještajnom razdoblju 2013. godine održani  su značajniji protokoli, obilježeni državni 
blagdani, prigodne obljetnice, organizirani  sastanci i  primanja.  

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Programom 
Ujedinjenih naroda za razvoj  (UNDP) u Hrvatskoj  započelo je s provedbom  projekta 
"Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze 
projektnih ideja za slabije razvijena područja Republike Hrvatske“. U Karlovačkoj županiji 
potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić 
održao je  prezentaciju projekta za Ličko-senjsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju 
na kojoj je nazočio i Župan sa suradnicima. Na poziv potpredsjenika Vlade i ministra 
organiziran je sastanak sa županima na temu Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom 
razvoju RH. 

S ciljem što učinkovitije i uspješnije provedbe odredbi Zakona o postupanju s 
nezakonito izgrađenim zgradama  te upoznavanja stanja u županijskim i gradskim upravnim 
tijelima koji se bave rješavanjem zaprimljenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada, ministrica    graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš  
posjetila je Ličko-senjsku županiju  te održala radni sastanak  sa Županom i suradnicima. 

 

Župan sa zamjenicima nazočio je svečanosti otvorenja Objedinjenog hitnog bolničkog  
prijema koji je otvorio prof. dr. sc. Rajko Ostojić, ministar zdravlja i mr. Darko Milinović 
dr.med. saborski zastupnik i predsjednik Županijske skupštine Ličko-senjske županije.  
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Udruga ratnih veterana 9. gbr. „Vukovi“ i Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata 
u suradnji s Ličko-senjskom županijom i Gradom Gospićem organizirale su obilježavanje 20. 
obljetnice vojno - redarstvene akcije „DŽEP-93“ kojom prigodom su Predsjednik Županijske 
skupštine i Župan  u nazočnosti ministra hrvatskih branitelja Predraga Matića te visokih 
izaslanika Predsjednika Republike i Predsjednika Hrvatskog sabora odali počast poginulim 
braniteljima kod spomen obilježja na Trgu A. Stepinca te  nazočili  okruglom stolu „Povijesni 
značaj napadajne akcije DŽEP -93 u obrani suvereniteta Republike Hrvatske“. 

 

Na poziv Ministra hrvatskih branitelja izaslanstvo Župana polaganjem vijenca i 
paljenjem svijeće odalo je počast poginulima u protokolu otkrivanja spomen-obilježja 
groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na lokaciji „Tupale-Sinac“ u 
Ličko-senjskoj županiji. 

Župan je upriličio radni susret za Nj.E. gđu  Danielu  Karagjozosku  izvanrednu i 
opunomoćenu veleposlanicu Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj na kojem se 
razgovaralo o mogućnostima regionalne gospodarske i kulturne suradnje.  

 

Župan i zamjenici  sudjelovali su na konferenciji na temu - Mogućnosti korištenja EU 
fondova u Ličko – senjskoj županiji koju je organizirao Ured zastupnice HDZ-a u Europskom 
parlamentu Ivane Maletić. 

 

 Povodom obilježavanja Dana Županije Župan sa zamjenicima iskazao je dobrodošlicu  
uzvanicima na svečanom programu županijskih dana, kao i na svečanosti otvaranja 
tradicijske gospodarske manifestacije „Jesen u Lici“ koju je otvorio mr. Darko Milinović 
dr.med. saborski zastupnik i predsjednik Županijske skupštine Ličko-senjske županije.  

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u suradnji sa Županom provelo je 
program edukacije dužnosnika Ličko-senjske županije u pitanjima sukoba interesa i 
podnošenja izvješća o imovinskom stanju. 

 

U proteklom razdoblju Župan  je sa  suradnicima održao  sastanak s  predsjednikom 
Uprave Privredne banke Zagreb d.d. Božom Prkom na temu buduće poslovne suradnje kao i  
nekoliko sastanaka s predstavnicima Poliklinike za hemodijalizu – International Dialysis 
Centers  vezano za daljnje funkcioniranje Poliklinike za dijalizu IDC Gospić.  

 

Župan je nazočio  donatorskoj  večeri u Umagu  „Hrvatska bez mina“ koji  su organizirali 
Zaklada za humanitarno razminiranje „Hrvatska bez mina“ i 24. Vegeta Croatia Open Umag  
kojom prilikom je prikupljen novac za razminiranje područja  oko Smiljana.  

U organizaciji Hrvatske zajednice županija i u programu Sajma županija - SVI ZAJEDNO 
HRVATSKO NAJ održan je Okrugli stol predstavnika  Vlade RH  i hrvatskih župana. Tijekom 
proteklog razdoblja Župan i Zamjenici sudjelovali  su na svim sjednicama Izvršnog odbora 
Hrvatske zajednice županija. 

 

Suradnja Ličko-senjske županije i Gospićko-senjske biskupije sadržana je u mnogim 
zajedničkim aktivnostima kroz obilježavanje državnih i vjerskih blagdana te protokolarnih 
zbivanja; obilježavanja Dana hrvatskih mučenika na Udbini, prigodnog božićnog primanja 
gospićko-senjskog biskupa mons. dr. Mile Bogovića. 

 

Održan je i radni sastanak Župana  s predstavnicima drvo-prerađivačkog sektora na 
temu „Aktualno stanje drvne industrije na području Ličko-senjske županije“  tijekom kojeg 
su razmatrani problemi s kojima se susreću poduzetnici iz drvnoprerađivačkog sektora 
Ličko-senjske županije, dok je s predstavnicima  Hrvatske elektroprivrede d.d. održan  
sastanak vezan za realizaciju projekta  HE Kosinj i HE Senj II faza. 

Održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima Lovačkog saveza Ličko-senjske 
županije.  

 

Pod pokroviteljstvom Ličko – senjske županije, a u organizaciji Veleučilišta „Nikola 
Tesla“ u Gospiću Župan je otvorio Prvu međunarodnu interdisciplinarnu znanstveno-



- 21 -  

 

stručnu konferenciju  „Održivi razvoj ruralnih krajeva“, a svojom nazočnošću uveličao je i 5. 
Svečanu promociju  stručnih prvostupnika Veleučilišta „ Nikola Tesla“ u Gospiću. 

 

U Kabinetu župana organizirano je predstavljanje lokalne razvojne strategije LAG-a, s 
kojom su  upoznati  gradonačelnici i načelnici s područja Županije. 

Župan je održao i radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu  
gospodarenja otpadom na području Ličko-senjske županije, kao i radni sastanak s 
predstavnicima ustanova i poduzeća kojima je Županija osnivač.   

 

Povodom božićno-novogodišnjih blagdana upriličeno je zajedničko primanje saborskog 
zastupnika i predsjednika Županijske skupštine mr. Darka Milinovića dr. med., župana 
Milana Kolića i gradonačelnika Gospića Petra Krmpotića za gradonačelnike i načelnike sa 
suradnicima s područja Županije, članove predstavničkih tijela Županije, gradova i općina, 
predstavnike političkog, gospodarskog, društvenog i drugog javnog djelovanja s područja 
Županije. 

 

Uspješna suradnja Županije s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje nastavljena je  
radnim sastankom Župana s ravnateljem  DUZS-e Jadranom Perinićem, sudjelovanjem u 
održanoj terenskoj vježbi zaštite i spašavanja na Baškim Oštarijama „Velebit 2013“ te 
prigodom dodjele priznanja DUZS-a „Naročit podhvat u zaštiti i spašavanju na području RH 
u 2013“. 

Izaslanstvo Hrvatske zajednice županija koje su činili  hrvatski župani  sudjelovalo je u 
programu obilježavanja „18. studenog - Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ 
mimohodom u Koloni sjećanja i svjetlosti, polaganjem vijenca i svetom misom na 
Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru.  

 

Tradicionalnom suradnjom Ličko-senjske županije s Ministarstvom obrane i 
Ministarstvom unutarnjih poslova obilježeni su svečanim programom; Dan pobjede i 
domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 18. obljetnica vojnoredarstvene akcije 
„Oluja“ i Dan policije. Suradnja Županije i PU Ličko-senjske očitovala se i u realizaciji 
preventivnog programa  akcije „MIR I DOBRO“ koju provodi MUP RH. Održani su sastanci 
Župana i načelnika PU Ličko-senjske s gradonačelnicima i načelnicima s područja Županije 
kojom prilikom su prezentirane radnje i aktivnosti koje su poduzimali djelatnici PU Ličko-
senjske tijekom provođenja navedene akcije.  

 

 Župan i Zamjenici župana svojom nazočnošću uveličali su obilježavanje; 22. obljetnice 
ustrojavanja i formiranja Z.N.G. 118. brigade HV, 22. obljetnice  ustrojavanja i formiranja 
Z.N.G. 133. brigade HV, 22. obljetnice uspješne obrane od napada na Bilaj i Gospić, 22. 
godišnjice pogibije četvorice policijskih službenika  PU Ličko-senjske u Žutoj Lokvi, 22. 
godišnjice stradavanja mještana Široke Kule i okolnih mjesta u Domovinskom ratu, 22. 
obljetnice  stradanja mještana Čanka, 21. obljetnice osnutka 9. gardijske brigade „Vukovi“.  

 Prigodnim protokolima obilježeni su državni blagdani; 8. listopada Dan neovisnosti,  
blagdan Svih svetih, dok je povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa (15. 
listopada) upriličeno primanje predstavnika Društva slijepih i slabovidnih Ličko-senjske 
županije. Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti upriličeno je 
primanje za dobitnice priznanja Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga s područja Županije 
za osobiti doprinos u radu i razvitku Saveza.  

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana upriličeno je primanje za djecu poginulih 
branitelja iz Domovinskog rata te im uručeni prigodni novčani pokloni.  

Tijekom drugog polugodišta u uredu Župana i Zamjenika župana održani su sastanci iz 
područja gospodarstva,  školstva,  zdravstva i socijalne skrbi, kulture, sporta i dr.  

 

Iz područja školstva održavani su radni sastanci s ravnateljima osnovnih i srednjih 
škola vezani za tekuću problematiku školstva na području Županije, između ostalog 
problemi vezani za prijevoz učenika kao i stručnu zastupljenost nastave. 
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Održavani su radni sastanci s ravnateljima svih zdravstvenih ustanova na području 
Županije vezani za rezultate rada i poslovanja te problematiku zdravstva, gdje je bitno 
spomenuti održanu  prezentaciju za organiziranje palijativne skrbi u Ličko-senjskoj županiji. 

 

Predstavnici Županije su sudjelovali na Međunarodnom znanstvenom simpoziju 300. 
obljetnica djelovanja kapucina u Lici i Krbavi, kao i na Danima hrvatskog turizma u Zadru te 
na drugim raznim manifestacijama i svečanostima; Memorijalna Barkanova biciklijada, 
hodočašće „Po stazama naših starih“, tradicionalnoj sportskoj manifestaciji „Senjska regata“, 
13. izložbi paške ovce i sira  te  Smotri klapa Senj.  

I pored brojnih obveza Župan, odnosno Zamjenici župana u velikom broju i vrlo često 
primaju stranke, ljude koji dolaze s različitim problemima, često i onima koji nisu u 
nadležnosti Županije. 

Primili su predstavnike gotovo svih institucija s područja Županije i obišli veći dio 
ustanova i gospodarskih subjekata na području Županije. 
 
 
- Javnost rada Župana osigurana je: 

- javnim priopćavanjem (19), 
- prigodnim čestitkama putem radio postaja (5) 
- rješavanjem zahtjeva na  pravo na pristup informacija, 
- objavljivanjem općih i drugih akata u „Županijskom glasniku”. 

 

Pozivi s dnevnim redom Kolegija objavljivani su na web stranici Županije (www.licko-
senjska.hr). 
 

- Iz područja ostvarivanja prava na pristup informacijama prema Zakonu o pravu na 
pristup informacijama („NN”  br. 25/13 ), Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja 
službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („NN” br. 137/04) te 
Odluke o određivanju službenice za informiranje („Županijski glasnik” br. 12/13) 
zaprimljeno je i riješeno 7 zahtjeva za  ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

 
 
 

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 Županijskoj skupštini dva puta godišnje podnosi Izvješće o svom 
radu. 
 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, protokolarne 
aktivnosti Župana i Zamjenika župana i javnost rada Župana. 
 

 Ovo je prvo takvo izvješće Župana od početka mandata 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. 
 Tako je u ovom izvještajnom razdoblju razmotreno više financijskih izvješća, Izvješće o 
poslovanju gospodarskih subjekata, a posebno izvješća trgovačkih društava Lika ceste d.o.o. 
i Radio Gospić d.o.o. u kojima Županija ima udjele te Izvješće o stanju u prostoru. 
 I u idućem razdoblju Župan će sa suradnicima nastaviti djelovanje na ostvarivanju 
zakonom i općim aktima Županije utvrđenih zadaća. 
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 U tom pogledu s ciljem utvrđivanja jasne vizije Županije predstoji rad na donošenju 
nove Županijske razvojne strategije i s njom povezanih dokumenata. 
 

 Iz ovog Izvješća je razvidno da su tijekom izvještajnog razdoblja obavljane aktivnosti 
sukladno zakonskim i statutarnim obvezama i ovlastima. 
 

Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati ovo Izvješće. 
 
 
 

Ž U P A N 

Milan Kolić 
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RR EE PP UU BB LL II KK AA   HH RR VV AA TT SS KK AA   

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 023-01/13-01/32 
URBROJ: 2125/1-01-14- 
Gospić, _________________ 2014. 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 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 

županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10 i 22/10 - pročišćeni 

tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 - pročišćeni tekst),  Županijska skupština Ličko-senjske županije na 

_____ sjednici održanoj ________________ 2014. godine, donijela je  

 

 

 

Z A K L J U Č A K  
  

 

I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu Župana od stupanja na dužnost, 24. svibnja do 31. 

prosinca 2013. godine. 

 

 

II. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije. 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

mr. Darko Milinović, dr. med., v.r. 
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RR EE PP UU BB LL II KK AA   HH RR VV AA TT SS KK AA   

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

T A J N I Š T V O  
KLASA: 023-01/13-01/32 
URBROJ: 2125/1-05-14-06 
Gospić, 6. veljače 2014. godine 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 
 

 

PREDMET: Izvješće o radu Župana od stupanja na dužnost, 24. svibnja do 31. prosinca 2013. 

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 i 19/13 

- pročišćeni tekst) 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 i 6/13 - pročišćeni tekst)  
 
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 19. svibnja 2013. godine za Župana Ličko-senjske 

županije izabran je Milan Kolić, koji je stupio na dužnost 24. svibnja 2013. 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, 24. svibnja do 31. prosinca 2013. godine. 
 
 

P R O Č E L N I C A  
 

Ankica Blažević, mag.oec., v.r. 
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