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Ž U P A N 
 
KLASA: 023-01/16-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić, 8. veljače 2016. 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 
 
 

I Z V J E Š Ć E  
o radu  Župana za drugo polugodište 2015. godine 

 
 

UVOD 
 
  
 Župan je, u skladu sa člankom 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i člankom 32. Statuta Županije, obvezan dva puta godišnje podnijeti Županijskoj skupštini 
polugodišnje izvješće o radu. 
 Izvješće o radu za prvo polugodište 2015. godine Županijska skupština je razmatrala i 
prihvatila na XVI. sjednici održanoj 29. rujna 2015. godine. 
 Kao i svaki put i za ovo Izvješće je potrebno naglasiti da se Izvješće odnosi na relativno 
kratko razdoblje te da je kontinuitet pojedinih projekata potrebno sagledati u dužem 
vremenskom razdoblju. 
 Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti u drugoj polovici prošle godine te podaci  i informacije 
pripremljene od strane upravnih tijela, a spadaju u djelokrug i nadležnost Župana i izrađeno je 
po istoj metodologiji kao i dosadašnja izvješća o radu Župana. 
 Kroz cjeline: predlaganje akata Županijskoj skupštini, donošenje akata i rad Župana kroz 
djelovanje upravnih tijela prikazani su poslovi Župana propisani člankom 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj samoupravi, a odnose se na pripremu prijedloga općih akata, izvršavanje 
ili osiguravanje izvršavanja općih akata predstavničkog tijela, usmjeravanje djelovanja upravnih 
tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzor njihovog rada, upravljanje 
nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, u 
skladu sa zakonom i statutom, odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina 
Županije i raspolaganje ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, statutom i posebnim 
propisima, te imenovanje i razrješavanje predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije 
određeno. 

 
1. PREDLAGANJE AKATA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI I DONOŠENJE AKATA 
 

Predlaganje akata 
 

  

U drugom polugodištu 2015. godine, održane su 3. sjednice Županijske skupštine. 



Župan je u tom razdoblju predložio Županijskoj skupštini, nadležnom Odboru ili se očitovao 
o predloženim općim i drugim aktima drugog predlagatelja:  

Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije; Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 
županije; Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog 
plana Ličko-senjske županije; Odluku o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog 
dobra – uređene javne plaže „Banja” u Senju; Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i 
davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže 
„Banja” u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj; Odluku o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Marasovka i Pećci (Općina 
Karlobag);Odluku o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja 
za marikulturu na području ispred uvala Vela i Mala Črnika (Općina Karlobag); Odluku o 
oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na 
području ispred uvala Trsina i Tvrduša (Grad Senj); Odluku o oduzimanju koncesije na pomorskom 
dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Bilančevica i 
Bočarije Vele (Grad Senj); Odluku o izmjeni Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i 
članovima radnih tijela Županijske skupštine; Zaključak po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste 
d.o.o. Gospić za2014. godinu; Zaključak po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske 
županije za 2014. godinu; Zaključak po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj 
sezoni na području Ličko-senjske županije; Zaključak po Izvješću o stanju u gospodarstvu Ličko-
senjske županije u 2014. godini; Zaključak po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o 
izvršenju Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u sportu za 2014. godinu; Zaključak po 
Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e za 2014. godinu; Godišnji izvještaj 
o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu; Zaključak po Izvješću o radu 
Županijske uprave za ceste Ličko-senjske  županije za 2014. godinu i davanju suglasnosti na 
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
za 2014. godinu; Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 
od 1.1. – 30.6. 2015. godine; Zaključak po Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana 
rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1. – 30.6.2015. godine;. 
Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu; Odluku o I. Izmjeni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu; II. izmjene i dopune Proračuna 
Ličko-senjske županije za  2015. godinu; Odluku o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko 
- senjske županije za 2015. godinu; Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, 
kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana 
Ličko-senjske županije za 2015. godinu; Zaključak po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o 
koncesijama na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2015. 
godini; Izvješće o radu Župana Ličko-senjske županije za prvo polugodište 2015. godine s 
prijedlogom Zaključka; Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor 
članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije i Odluke o izboru 
članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije; Odluku o 
izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2015.godini;Odluku o 
izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 
materijalnih financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se 
griju na drva u 2015. godini; Socijalni plan Ličko – senjske županije za razdoblje od 2015. – 2020. 
godine; Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u prvom 
tromjesečju 2016. godine; Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova 
Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine; Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu 



financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-
senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine; Odluku o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za 
socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. 
godine;Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima  i mjerilima za decentralizirano 
financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. 
godine; Odluku o produljenju Ugovora broj 09019 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj 
IX/119 „Lovinac”; Odluku o produljenju Ugovora broj 09020 o zakupu zajedničkog otvorenog 
lovišta broj IX/120 „Korenica”; Odluku o produljenju Ugovora broj 09021 o zakupu zajedničkog 
otvorenog lovišta broj IX/121 „Udbina”; Mišljenje o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju 
SKIJALIŠTA PANOS u sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh”  na području Općine 
Vrhovine; Proračun Ličko-senjske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu; 
Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu; Odluku o otpisu 
potraživanja Ličko-senjske županije prema  dužnicima po kreditima odobrenim za poticanje 
razvoja poduzetništva na području Ličko-senjske županije; Odluku o izmjenama uvjeta kredita 
odobrenih od strane Ličko-senjske županije; Odluku o davanju suglasnosti za kratkoročno 
zaduživanje Ličko – senjske županije s Privrednom bankom Zagreb d.d.; Odluku o davanju 
suglasnosti za izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoj; Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća Ličko-senjske županije; Odluku o razrješenju i 
imenovanju predsjednika i člana Mandatnog povjerenstva; Odluku o razrješenju i imenovanju 
predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport; Program javnih potreba u 
obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama 
građana Ličko-senjske županije za 2016. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski 
plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 
2018. godinu i Financijski plan projekata - investicija 2016. - 2018. godine; Zaključak o davanju 
prethodnog mišljenja na Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe; Zaključak o 
davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna  Statuta OŠ dr. Franje  Tuđmana u 
Korenici; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Zrinskih i 
Frankopana, Otočac; Zaključak o prihvaćanju Analize stanja za 2015. godinu i Plana razvoja 
sustava civilne zaštite za Ličko - senjsku županiju za 2016. godinu; Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine;  
Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2016. godinu; Zaključak po pravu prvokupa 
nekretnina – kulturnog dobra na području k.o. Novalja (1); Zaključak po pravu prvokupa u 
predmetu ponude za prodaju nekretnina koje se nalaze unutar Nacionalnog parka „Plitvička 
jezera” vlasnika ili suvlasnika (x 6); Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i 
spašavanja Ličko-senjske županije (x 2); Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 
Lučke  uprave Novalja; Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-
senjske županije (Općina Brinje); Rješenje o imenovanju mrtvozornice na području Ličko-senjske 
županije (Općina Perušić). 

 
 

Donošenje akata 
 

  

Župan je u izvještajnom razdoblju donio sljedeće akte:  
Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. 

izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije; Odluku o određivanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Ličko-senjskoj 
županiji; Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Otočca; Odluku o 
osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Ličko-senjske županije; Odluku o 
pokroviteljstvu nad Sajmom poslova 2015. godine; Odluku o izmjeni Plana prijma na stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2015. 



godinu; Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije; Izmjene i 
dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Ličko-senjske županije u 2015. godini  (x 2); Izmjene i dopune 
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini srednjih škola Ličko-senjske županije u 2015. godini  (x 2);Zaključak o davanju suglasnosti 
na Godišnji program rada i razvoja luka Lučke uprave Senj za 2015. godinu;Zaključak po Izvješću o 
kakvoći mora na morskim plažama na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 15. svibnja 
do 30. rujna 2015. godine; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o Financijskom planu Zavoda 
za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2016. godinu; Program povezivanja gospodarskih 
subjekata i studenata te učenika srednjih škola na području Ličko-senjske županije; Program rada 
Župana Ličko-senjske županije za 2016. godinu; Plan savjetovanja tijela Ličko-senjske županije s 
javnošću u 2016. godini; Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima 
Ličko-senjske županije za 2016. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 
vijeća Opće bolnice Gospić o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog 
građevinskog zemljišta; Zaključak kojim se daje suglasnost na Odluku sklapanja Ugovora o najmu 
stana u Ulici 118. brigade Hrvatske vojske br. 1 u Gospiću; Zaključak po pravu prvokupa u 
predmetu ponude za prodaju nekretnina koje se nalaze unutar Nacionalnog parka „Plitvička 
jezera” vlasnika ili suvlasnika (x 7); Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja na provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 
2014.” Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti”; Rješenje o osnivanju Radne skupine za izradu i 
praćenje provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije; Rješenje o imenovanju 
Povjerenstva za odabir korisnika Programa javnih potreba Ličko-senjske županije; Rješenje o 
imenovanju Povjerenika i zamjenice Povjerenika za otpad Ličko-senjske županije; Rješenja o 
razrješenju ili imenovanju članova Školskih odbora: Osnovne škole Kralja Tomislava, Osnovne škole 
Dr. Franje Tuđmana i Osnovne škole  Karlobag (x 3);Rješenja o imenovanju predsjednika ili članova 
upravnih vijeća: Doma zdravlja Korenica, Doma zdravlja Novalja, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-
senjske županije, Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije (x 4); Rješenje o 
osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenjivanje štandova na izložbi tradicijskih proizvoda „Jesen u 
Lici” 2015. godine; Rješenje o imenovanju Povjerenstva za selekciju kandidata za pomoćnike u 
nastavi u sklopu Projekta „Zajedno za budućnost”; Rješenje o imenovanju Projektnog tima za 
provedbu Projekta „Zajedno za budućnost” . 

 
Nizom propisa kao i Statutom Županije Županu su u nadležnost stavljeni poslovi koji po 

naravi pripadaju izvršnoj vlasti. 
 

Sukladno tome Župan je u izvještajnom razdoblju donosio i druge akte: 
Rješenja o ostvarivanju prava na dodatak za uspješnost na radu (5), Rješenje o imenovanju 

voditeljice Jedinice za unutarnju reviziju, Sporazum o financiranju plaće za jednog službenika i 
Odluke o visini naknade za rad u Službeničkom sudu Ličko-senjske županije (3), uputio zahtjeve za 
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (3) te potpisao (3) ugovora s Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje – Područnom službom Gospić. 
 
 
 
2. RAD ŽUPANA KROZ DJELOVANJE UPRAVNIH TIJELA 
 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Ličko-senjske županije ustrojeno je 
sedam upravnih tijela (Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Kabinet 
župana, Tajništvo, Služba za financije i Jedinica za unutarnju reviziju). 

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, odgovornostima i 
drugim pitanjima u vezi s radom pročelnika.  

Nadležnost Župana u odnosu na upravna tijela pobliže je uređena Zakonom o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

U upravnim tijelima Županije na dan 31. prosinca 2015. godine bilo je zaposleno 63 
službenika i 5 namještenika na neodređeno vrijeme i 2 službenika na određeno vrijeme.  

 
 1. Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i 
srednjeg poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, 
prometa i veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva te ostale 
poslove iz područja gospodarstva te rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne 
akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva i drugih područja iz svoje 
nadležnosti sukladno posebnim propisima. 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo sistematizirano je 12, a popunjeno 8 radnih mjesta (5 
službenika s visokom stručnom spremom, 2 s višom stručnom spremom i 1 sa srednjom 
stručnom spremom). 

 
U okviru djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo u drugom polugodištu 2015. godine 

Župan je koordinirao pripremu i provedbu programa i projekata vezanih uz poticanje obnove i 
razvitka gospodarstva u skladu s aktualnim financijskim i drugim uvjetima kao i aktivnosti 
vezane uz održivo upravljanje prirodnim resursima na području Ličko-senjske županije te 
donosio odgovarajuće odluke.  

 

Tijekom proteklog razdoblja nastavljene su aktivnosti na pripremi i provedbi projekata koji 
se kandidiraju za financiranje iz raspoloživih fondova EU. 

Nastavljena je provedba projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske 
županije - Faza II” ukupne vrijednosti 30.000 EUR kao nastavka  Projekta „Lokalno partnerstvo 
za zapošljavanje u Ličko-senjskoj županiji”. Projekt se provodi u okviru IV komponente 
Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala” i sufinanciran je iz 
sredstava Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. 
Nositelj Projekta je Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, a partneri su Ličko-senjska 
županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Očekivani rezultati provedbe su jačanje kapaciteta 
menadžmenta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije (LPZ) kroz 
poboljšanu suradnju i koordinaciju aktivnosti između članova LPZ-a, poboljšane vještine 
strateškog planiranja, ažurirana baza projekata za Europski socijalni fond uključujući 20 
pripremljenih projektnih koncepata te povećana javna svijest o pitanjima vezanima uz Razvoj 
ljudskih potencijala i aktivnostima LPZ Ličko-senjske županije. 

U sklopu provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 
2020. Ličko-senjskoj županiji dodjeljena je potpora u iznosu od 46,1 mil. kn iz Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”. 
Time su osigurana sredstva za razminiranje ukupno 6,8 km2  u naseljima Gornji Lulići, Oraovac, 
Podum, Dabar, Glibodol, Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko i Divoselo. Izvršen je odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja za usluge razminiranja (Istraživač d.o.o. Nuštar), a posao će se izvršiti 
tijekom 2016. godine, kad se očekuju i nova sredstva za razminiranje dodatnih površina.  

Budući da u navedenom razdoblju nije bilo raspisanih natječaja za prijavu projekata za 
korištenje sredstava fondova Europske Unije, Razvojna agencija Ličko-senjske županije i Ličko-
senjska županija pripremale su projekte za prijavu na dolazeće natječaje EU kao što su: 



- integralni gospodarski razvoj LAG-a LIKA, nositelj LAG Lika, koji će obuhvatiti više 
segmenata razvoja gospodarstva na području Županije, uključujući i podprojekt 
brendiranja područja Županije, 

- projekt zaštite obalnog područja Županije od štetnih utjecaja turizma, za prijavu na MED 
Program EU pri čemu bi okvirni proračun za Županiju iznosio 300.000 EUR. Projekt 
obuhvaća sudjelovanje partnera iz Italije, Albanije i Crne Gore. 

U cilju stvaranja uvjeta za poticanje gospodarskog razvoja Županije kroz integralni pristup 
problemu gospodarskog razvoja, s naglaskom na važnost brendiranja ruralnog područja 
Županije, Ličko-senjska županija u rujnu 2015. godine pristupila je potpisu Sporazuma o 
partnerstvu i suradnji na projektu INTEGRA LIKA 2020, nositelja LAG-a Lika. Provedbom ovog 
projekta očekuje se definiranje strateških ciljeva i prioriteta razvoja područja LAG-a Lika za 
razdoblje 2015.-2020. godine u skladu s lokalnim, županijskim, nacionalnim i europskim 
strateškim dokumentima te predlaganje i provedba razvojnih projekata ruralnog razvoja u 
skladu s definiranim. Projekt će obuhvatiti široki spektar gospodarskih segmenata, a partneri na 
provedbi ovog projekta su gradovi i općine s područja LAG-a Lika i drugi ključni čimbenici 
gospodarskog razvoja s područja Županije. 

 
   U sklopu provedbe Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Ličko-
senjskoj županiji u tijeku je provedba nekoliko projekata. 

Programe kreditiranja poduzetništva uz subvenciju kamata Ličko senjska županija provodi 
od 1997. godine, a za njihovu provedbu Županija izdvaja značajna financijska sredstva iz svog 
proračuna. Namjera Županije je kroz provedbu ovih programa sniziti kamatne stope na 
poduzetničke  kredite prisutne na tržištu kapitala i time osigurati povoljna kreditna sredstva za 
realizaciju poduzetničkih projekata u razdoblju relativno nepovoljnih uvjeta kreditiranja 
prisutnih na tržištu kapitala (za kreditne linije u provedbi osigurani krediti uz kamatnu stopu od 
2,25 % do 4,25%). U drugom polugodištu 2015. godine subvencionirana je kamatna stopa 
poduzetnicima kroz sljedeće kreditne linije:  
- lokalni projekti razvoja – Poduzetnik (2004. godine) – broj korisnika 10, 
- mikrokreditiranje 2007. godine – broj korisnika 3, 
- mikrokreditiranje 2008. godine – broj korisnika 3, 
- lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu – broj korisnika – 9, 
- lokalni razvoja malog gospodarstva – mikrokreditiranje za 2009. godinu – broj korisnika - 4. 

U cilju poboljšanja dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima, Županija se uključila u 
provedbu nove kreditne linije Ministarstva poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014. 
godine”, Mjera 1 Kreditom do konkurentnosti. Održane su dvije sjednice Povjerenstva (13. 
srpnja i 27. srpnja 2015. godine) na kojima su odobrena tri kreditna zahtjeva u vrijednosti od 
1.409.000,00 kuna i upućena u poslovnu banku na odobravanje. 

Uz osiguranje povoljnih kreditnih sredstava, Ličko-senjska županija uključila se i u provedbu 
Programa Jamstvenih fondova za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji 
za 2013. i 2014. godinu kako bi se subjektima malog gospodarstva osigurao jamstveni kapital i 
time značajna potpora za osiguranje dostupnosti financijskih sredstava. Temeljem navedenog 
izrađena su i dostavljena izvješća o realizaciji predmetnih Programa. 

 
U sklopu provedbe Programa poticanja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014. - 

2020. godine, Mjera: Potpora marketinškim aktivnostima i promidžba poduzetništva provedene 
su aktivnosti organiziranja tradicijske izložbe Jesen u Lici 2015 godine (prijava na natječaj 
Ministarstva gospodarstva radi osiguranja sredstava za organizaciju izložbe i prikupljanje 
drugih sredstava za organizaciju izložbe, sklapanje ugovora o donacijama/sponzorstvu, 



provođenje javne nabave, izrada promidžbenih materijala, organiziranje ocjenjivanja sira, meda 
i rakije itd.). 

 
U listopadu 2015. godine realiziran je ugovor o poslovnoj suradnji na projektu Poslovni uzlet 

2014./2015. godine. Svrha projekta je odabrati i predstaviti te certificirati 500 hrvatskih malih i 
srednjih poduzetnika i obrtnika koji su u proteklih 5 godina ostvarili rast poslovnih prihoda, 
broja zaposlenih i ocjene boniteta, a koji su obveznici poreza na dobit. Kroz cjelogodišnju 
kampanju na svim platformama Poslovnog dnevnika Ličko-senjska županija je upoznala javnost 
s uspješnim pričama malih i srednjih poduzetnika, na županijskom nivou organizirala popratne 
manifestacije seminarsko edukativnog tipa, a sve u cilju promicanja i poboljšanja poslovanja 
malih i srednjih poduzetnika. Tako je 1. listopada 2015. godine u Gospiću organizirana panel 
diskusija na temu Integralni razvoj Like- sinergija turizma i agrara, kao i više edukacija ne teme 
„Kako plasirati poljoprivredne proizvode na tržište i za to dobiti novac EU?”, „Kako financirati 
početak i razvoj poslovanja”, „Kako naučiti napisati kreditni zahtjev”, „Načini razvoja 
kontinentalnog turizma u Ličko-senjskoj županiji” „Povoljno oglašavanje na Googleu i 
Facebooku”, „Ured u oblaku”i sl.. 

 
Ličko-senjska županija aktivno je sudjelovala u radu Izvršnog odbora Hrvatske zajednice 

županija vezano uz razne aktualne teme. Tako je putem svojih predstavnika aktivno sudjelovala 
u radu radnih skupina osnovanih pri Hrvatskoj zajednici županija (za gospodarstvo i regionalni 
razvoj, za pomorsko dobro, za poljoprivredu, za EU fondove i međunarodnu suradnju,…) kao i na 
radnim sastancima s inozemnim investitorima organiziranim od strane Hrvatske zajednice 
županija (Republika Poljska, Ukrajina).  

Na traženje Hrvatske zajednice županije izrađeno je i očitovanje Župana vezano za prijedlog 
paketa zakona iz područja turizma – Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma, Zakon o boravišnoj pristojbi i Zakon o turističkoj članarini. 

 
U cilju osiguranja održive vodoopskrbe i odvodnje za stanovništvo i gospodarske subjekte 

na području Općine Plitvička Jezera, potpisan je ugovor o partnerstvu na projektu „Projekt 
vodooprskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera” i ugovor o sufinanciranju projekta 
„Projekt vodooprskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera” s Ministarstvom poljoprivrede, 
Hrvatskim vodama, Karlovačkom županijom, Općinama Plitvička Jezera i Rakovica te tvrtkama 
Vodovod Korenica d.o.o. Korenica i Spelekom d.o.o. Rakovica kao i ugovor o poslovnoj suradnji 
na projektu „Projekt vodooprskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“ koji je potpisan s 
Općinom Plitvička Jezera. Ukupna vrijednost projekta izrade projekte dokumentacije za 
predmetni sustav vodoopskrbe i odvodnje iznosi 8,8 mil. kn (bez PDV-a) od čega 85% financira 
EU, dok ostalih 15% osiguravaju svi partneri ravnomjerno. 

 
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 u provedbi 
Mjere 4.1.  Poticanje razvoja udruga/zadruga, temeljem raspisanog javnog poziva za odobrenje 
bespovratnih potpora za poticanje razvoja udruga/zadruga na području Županije za 2015. 
godinu, sklopljeni su ugovori o korištenju bespovratnih potpora Ličko-senjske županije za 
realizaciju projekata: Promocija i valorizacija gastro-turističke ponude Ličko-senjske županije, 
nositelja Lokalne akcijske grupe (LAG) – LIKA – odobreno 23.300,00 kn, Zaštita ličke janjetine 
oznakom geografskog podrijetla, nositelja Udruge uzgajivača ovaca „Lika”, Gospić, - odobreno 
23.300,00 kn i Prva smotra konja Ličko-senjske županije pasmine Hrvatski hladnokrvnjak, 
organizatora Konjički klub Ana, Senj  - odobrena potpora u iznosu od 3.300,00 kn. 



 Na inicijativu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ličko-senjska županija uključila 
se u rad Savjeta lokalne i područne (regionalne) samouprave Agronomskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu kojemu je cilj unaprjeđenje rada i suradnje županija i Agronomskog fakulteta u 
Zagrebu na pružanju podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju. Radi realizacije navedenog 
potpisan je sporazum o osnivanju Savjeta između Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Ličko-senjske županije, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Zadarske i Zagrebačke 
županije te Grada Zagreba.  

Temeljem objavljenog javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, 
istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode kojeg je 
raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ličko-senjska županija ostvarila je 
pravo za korištenje sredstava Fonda za sufinanciranje projekta Održiva uporaba pesticida u 
Ličko-senjskoj županiji, kroz koji je sufinancirana izobrazba o sigurnom korištenju pesticida za 
375 polaznika edukacije (članova OPG-a), koju je provelo Učilište Virtus iz Splita.  U 2015. godini 
održana su 3 ciklusa edukacije u Gospiću, Otočcu i Brinju.  

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

vršene su isplate odobrenih sredstava korisnicima programa. Ministarstvu poljoprivrede je 
dostavljeno godišnje izvješće o utrošenim sredstvima od koncesija i zakupa državnih i 
zajedničkih lovišta na području Županije u 2014. godini. 

Odlukom Županijske skupštine prihvaćene su mjenice Hrvatskog lovačkog saveza kao 
instrumenti osiguranja plaćanja lovozokupnine svim lovozakupnicima otvorenih zajedničkih 
lovišta i na taj način su stvoreni uvjeti za smanjivanje troškova lovozakupnika. Temeljem 
navedenog sklopljeni su dodaci ugovorima o lovozakupu sa svim lovozakupnicima otvorenih 
zajedničkih lovišta. 

 
Vezano uz davanje koncesija na pomorskom  dobru za gospodarsko korištenje kontinuirano 

se obavljaju poslovi kontrole naplate koncesijske naknade po potpisanim ugovorima o koncesiji 
te vrše potrebne radnje u svezi s navedenim. Prema Godišnjem planu davanja koncesija Ličko-
senjske županije dovršen je postupak davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu  
gospodarskog korištenja – uređene javne plaže „Banja”u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj te je 
sklopljen novi ugovor o koncesiji navedenog pomorskog dobra s koncesionarom KA 
IMOBILIARE d.o.o. Donesena je Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala 
Marasovka (Općina Karlobag) zbog nepostojanja zainteresiranih koncesionara za istu, kao i 
Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru  u svrhu gospodarskog korištenja za 
marikulturu na području: 

- ispred-uvala Marasovka i Pećci (Općina Karlobag) 
- ispred uvala Vela i Mala Črnika (Općina Karlobag) 
- ispred uvala Trsina i Tvrduša (Grad Senj) 
- ispred uvala Bilančevica i Boćarije Vele (Grad Senj), 

zbog neudovoljavanja uvjetima za potpis ugovora i korištenje koncesije od strane tvrtke koja je 
za navedenu koncesiju bila zainteresirana. Navedeno je preduvjet za raspisivanje novog 
natječaja za predmetne koncesije. Po izvršnosti Odluke  o oduzimanju koncesije na pomorskom 
dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske pastrve u Velebitskom kanalu 
(ispred uvale Porat i uvale Burnjača) i jednostranom raskidu ugovora o koncesiji i prestanku 
koncesije, upućen je dopis nekadašnjem koncesionaru vezano uz izvršenje odredbi ugovora o 
koncesiji koje se tiču napuštanja pomorskog dobra. Zbog problema u poslovanju koncesionar,  



nalog Županije nije izvršio pa je Županija bila primorana izvršiti sanaciju pomorskog dobra na 
teret nekadašnjeg koncesionara.  

Po stjecanju uvjeta u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru – luke posebne 
namjene Žrnovnica izrađen je prijedlog ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, u svrhu 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene Žrnovnica, k.o. Sveti Juraj, uvala Malin koji je 
sklopljen s koncesionarom AUTO ZUBAK-ZAGREB D.O.O. iz Sesveta (Grad Zagreb).  

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu 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. 

Provođena je redovna kontrola rada Lučkih uprava Senj i Novalja te su, između ostalog,  
izvršene određene predradnje za ukidanje statusa luke Jakišnica kojom upravlja Lučka uprava 
Novalja, kao i predradnje vezano uz izgradnju III. rampe u luci Stinica kojom upravlja Lučka 
uprava Senj. 

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, u tijeku je i ispitivanje mogućnosti za 
pokretanjem postupka uvođenja nove međužupanijske trajektne linije Rab – Lun i Senj – Baška.  

 
Na temelju usvojenog Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na 

području Ličko-senjske na raspisani javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za 
dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. 
godini, kandidiran je projekt izrade projektne dokumentacije za uređenje plaže „Banja“ u 
Jablancu.  Vrijednost kandidiranog projekta je 193.750,00 kuna. 

 
Na raspisani javni poziv Ministarstva turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu 

bespovratnih sredstava iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. godini, 
podnesen je i zahtjev  za osiguranje financijskih sredstava za izradu Strategije razvoja turizma 
Ličko-senjske županije do 2020. godine.  

 
Na temelju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-

senjske županije 2014.-2016. godine i  Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 
energije Ličko-senjske županije za 2014. Županija se uključila u provedbu Programa povećanja 
energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti. 
Sklopljena su 23 ugovora s korisnicima Programa  o međusobnim pravima i obvezama u svezi 
sufinanciranja troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti i korisnici su dobili 
vrijednosne kupone na odobrene iznose potpore za sufinanciranje radova koji su završeni do 15. 
srpnja 2015. godine. U cilju osiguranja uvjeta za isplatu sredstava iz Programa, u suradnji s 
odabranim stručnim nadzorom i Povjerenstvom Županije, prikupljena je sva potrebna 
dokumentacija za isplatu sredstava potpore po korisnicima,  a sredstva potpore Fonda za zaštitu 
okoliša isplaćena su korisnicima u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 kn. Izrađeno 
je i dostavljeno Fondu završno izvješće o ostvarenim učincima projekta – energetska obnova 
obiteljskih kuća na području Ličko-senjske županije. 
 

U 2015. godini  izdano je 28 dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, zaprimljeno i 
riješeno 4 zahtjeva za izmjenu voznog reda, 1 zahtjev za odobrenje podvozarstva te 1 zahtjev za 
trajnom obustavom prijevoza. 

 
 Radi obavljanja poslova revizije stanja poslovnih udjela Ličko-senjske županije u 
trgovačkom društvu Lika-ceste d.o.o. Gospić, potpisan je ugovor o suradnji radi revizije 
poslovnih udjela Ličko-senjske županije u trgovačkom društvu Lika ceste d.o.o. Gospić s 



odvjetničkim društvom Pećarević&Relić iz Zagreba. Izvršena je analiza  stanja izvršenosti 
obročnih otplata otkupljenih udjela i proveden je postupak raskida ugovora o kupnji poslovnih 
udjela za neredovito otplaćivane poslovne udjele. Očekuje se upis novostečenih udjela Županije 
u knjigu poslovnih udjela Društva. 

U cilju stvaranja uvjeta za osiguranje pravnog savjetovanja u svim poslovima Županije te 
zastupanja Županije pred sudovima i državnim organima, sklopljen je ugovor o pružanju pravne 
pomoći s odvjetničkim uredom Silvija Petrovića iz Gospića, koji je krajem 2015. godine 
angažiran na izradi odgovora na tužbu tvrtke Coning d.d. Varaždin i Velebit d.d. Senj radi isplate 
štete od strane RH,  Županije i Lučke uprave Senj u ukupnom iznosu od 16 mil. kn.  

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja školstva i 
predškolskog odgoja, zdravstva, visokog školstva, mladeži, kulture, tehničke kulture, sporta, 
informiranja, stradalnika Domovinskog rata, socijalne skrbi i odnosa s vjerskim zajednicama kao i 
udrugama iz navedenih područja te rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne 
akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi i drugih područja iz svoje 
nadležnosti sukladno  posebnim propisima. U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju 
se i poslovi praćenja provedbe populacijske politike utvrđeni Nacionalnom populacijskom 
politikom. 

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti od sistematiziranih 12, popunjeno je 10 radnih 
mjesta (7 službenika s visokom stručnom spremom  i 3 s višom stručnom spremom). 

  
Temeljem Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih 

funkcija u prvom tromjesečju 2016. godine, pripremljene su odluke koje je Župan predložio 
Županijskoj skupštini. Županijska skupština je donijela Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine. 

Sukladno zahtjevima osnovnih i srednjih škola za izmjenom kapitalnih ulaganja Župan je u 
prosincu 2015. godine donio Izmjenu Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Ličko-senjske županije u 
2015. godini. Temeljem Izmjena Plana rashoda, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za 
osnovne škole upućeni su zahtjevi za doznaku pomoći izravnanja za rashode za kapitalne 
projekte u listopadu, studenom i prosincu 2015. godine te za srednje škole u prosincu 2015. 
godine. Tako je u 2015. godini za kapitalna ulaganja osnovnih škola utrošeno 1.224.122,85 kn, a 
za kapitalna ulaganja srednjih škola 608.282,85 kn.  

S ciljem uključivanja u provedbu Tjedna cjeloživotnog učenja u 2015. godini, upućen je 
poziv osnovnim i srednjim školama, vrtićima te pučkim otvorenim učilištima radi uključivanja u 
provedbu i organiziranje aktivnosti. 

Župan je Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana Otočac dao pozitivno mišljenje u svezi 
sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti s Hrvatskim telekomom d.d. Zagreb na nekretnini 
u vlasništvu Škole u Švici, kojim bi se osigurao širokopojasni internet.  

Župan Ličko-senjske županije je u drugoj polovici 2015. godine sklopio četiri ugovora s 
prijevoznicima: Autotransom d.o.o. Cres, Autoprijevozom d. d. Otočac, Prijevozničkim obrtom 
Josip Knežević, Plitvička Jezera i Obrtom Milan Sabljak, Grabovac, za prijevoz učenika srednjih 
škola u razdoblju od rujna do prosinca 2015. godine. Ugovori su sklopljeni temeljem Odluke 
Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola 
u razdoblju rujan-prosinac 2015. godine. U Državnom proračunu RH osigurana su sredstva za 
sufinanciranje prijevoza u visini 75% cijene mjesečne učeničke karte, te sredstva za financiranje 
100% cijene mjesečne učeničke karte za učenike ukoliko su članovi kućanstva koje je korisnik 
zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanjem.  



 
Ličko-senjskoj županiji su za Projekt „Zajedno za budućnost” ukupne vrijednosti 

1.330.978,23 kn, odobrena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog 
programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. u iznosu od 1.264.429,31 kn. Ugovor o 
dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 3. rujna 2015. godine. Projekt je omogućio 
zapošljavanje 30 osoba koji pružaju potporu za 33 učenika s teškoćama i to iz osam osnovnih i 
četiri srednje škole: OŠ Donji Lapac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ Plitvička Jezera, OŠ S. S. 
Kranjčevića Senj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj, OŠ Kralja 
Tomislava, OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica, SŠ Plitvička Jezera, SŠ P. Rittera Vitezovića u Senju, 
SŠ Otočac i Strukovna škola Gospić. Sa svim školama koje sudjeluju u projektu, a 2. rujna 2015. 
godine potpisan je Sporazum o partnerstvu, a potom imenovano Povjerenstvo za selekciju 
kandidata s ciljem raspisivanja javnog poziva i angažiranja kandidata za poslove pomoćnika.  
 Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta „Promocija 
obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj županiji” iz sredstava Europskog socijalnog 
fonda, ukupne vrijednosti 280.509,00 kn. Temeljem ugovora sklopljeni su sporazumi o 
partnerstvu s Gradom Gospićem, Obrtničkom komorom Ličko-senjske županije, Razvojnom 
agencijom Ličko-senjske županije i Udrugom „Gačanka” Otočac. Za potrebe provedbe projekta  
podnesen je zahtjev za plaćanje predujma i zahtjev za nadoknadu sredstava. U studenom 2015. 
godine sazvana je početna konferencija predstavljanja aktivnosti projekta koja je održana 20. 
studenog 2015. godine u Kulturno informativnom centru Gospić. Prva kampanja pod nazivom 
„Tradicijski obrti u turizmu” održana je u Gospiću 27. studenoga 2015. godine, a izlagači s 
područja Ličko-senjske županije prezentirali su tradicijske zanate, a održano je i stručno 
predavanje na temu „Izazovi i prilike tradicijskog obrtništva u turizmu”. U okviru projekta, u 
studenom 2015. godine s voditeljima prezentacija tradicijskih zanata sklopljeno je 6 ugovora o 
djelu. 

U okviru pilot projekta „e-Škole - Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” Hrvatske 
akademske i istraživačke mreže – CARNet, odabrane su tri škole s područja Ličko-senjske 
županije i to: Gimnazija Gospić, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac i OŠ Perušić. Nakon 
potpisivanja ugovora o sudjelovanju Gimnazije Gospić u travnju 2015. godine, u prosincu 2015. 
godine imenovan je e-tehničar koji će pružati pomoć zaposlenicima pri korištenju lokalne mreže 
i računalne opreme dobivene u projektu. U studenom 2015. godine potpisani su ugovori o 
sudjelovanju u projektu i za ostale dvije škole i to za Osnovnu školu Perušić i Osnovnu školu 
Zrinskih i Frankopana Otočac. 

Župan je bio domaćin prezentacije Projekta „PROmocija Poduzetništva i Obrta među 
srednjoškolcima u Ličko-senjskoj županiji” (PRO-PO-LI), na kojoj su prisustvovali učenici i 
njihovi mentori. Projekt provodi Udruga „Gačanka” Otočac u partnerstvu s GTF - Inicijativom za 
održivi rast. Bespovratna sredstava Europskog socijalnog fonda iznose 294.932,25 kn, a ciljna 
skupina projekta su učenici srednjih škola Ličko-senjske županije, njihove obitelji, kao i šira 
zajednica.  

Temeljem Zakona o udrugama, Vlada RH je u ožujku 2015. godine donijela Uredbu o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za 
opće dobro koje provode udruge. Osnovni cilj Uredbe je unaprjeđivanje organizacijskih 
preduvjeta, osnaživanje ljudskih resursa i jasnije definiranje standarda i postupaka dodjele 
financijskih sredstava iz javnih izvora, uključujući ujednačavanje natječajne dokumentacije svih 
davatelja financijskih sredstava, kao i osnovnih mjerila koja moraju ispunjavati udruge, te 
poboljšanje praćenja i vrednovanja financiranih projekata. Temeljem Uredbe, Župan je u 



studenom 2015. godine donio Pravilnik o financiranju javnih potreba kojim se utvrđuju kriteriji, 
mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna Ličko-senjske županije. 
 U prosincu 2015. godine održan je sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola na 
kojima su određene škole domaćini županijskih natjecanja i smotri osnovnih i srednjih škola za 
šk. god. 2015./2016. 
 

Na prijedlog upravnih vijeća zdravstvenih ustanova, Župan je utvrdio 17. srpnja i 3. 
studenoga 2015. godine Izmjene i dopune Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova, na koje je  
Ministarstvo zdravlja dalo suglasnost. Temeljem toga Ministarstvu zdravlja dostavljeni su 
zahtjevi za doznaku pomoći izravnanja. Tako je u 2015. godini za investicijska ulaganja 
zdravstvenih ustanova utrošeno 5.360.507,60 kn, a za investicijsko i tekuće održavanje 
2.708.581,76 kn.  

  Tijekom druge polovice 2015. godine Župan je dao 12 pozitivnih mišljenja za zapošljavanje 
u zdravstvenim ustanovama za zdravstvene radnike. Naime, sukladno Odlukama ministra 
zdravlja o zabrani zapošljavanja  zabranjuje se zapošljavanje na neodređeno vrijeme i 
zapošljavanje na 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. 

  Župan je 2015. godine dao suglasnost na Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje 
u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta, koju je donijelo Upravno vijeće Opće bolnice 
Gospić. 

Župan je tijekom listopada i studenoga 2015. godine, donio rješenja o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnih vijeća: Doma zdravlja Korenica, Doma zdravlja Novalja i Zavoda 
za hitnu medicinu Ličko-senjske županije. 

S ciljem osiguranja sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa 
hitnoj medicinskoj službi, u studenom 2015. godine podržan je prijedlog Zavoda za hitnu 
medicinu Ličko-senjske županije o izmjeni Mreže hitne medicine. S ciljem rješavanja 
problematike pružanja usluge hitne medicine na području Općina Brinje, Donji Lapac i Plitvička 
Jezera (Ispostava Korenica), Župan je zatražio od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu da 
predloži Ministru zdravlja izmjenu Mreže hitne medicine. Istim bi se umjesto dosadašnje 
pripravnosti, u Brinju i Donjem Lapcu osnovale ispostave, što bi bilo trajno rješenje u pružanju 
usluge hitne medicine za stanovništvo ovog područja. Za Ispostavu Korenica predloženo je da se 
umjesto 5 timova T2 i dežurstva osigura 5 timova T1.  

U drugom polugodištu 2015. godine, Župan je dao 2 pozitivna mišljenja na produljenje 
obavljanja privatne prakse zdravstvenim radnicima nakon navršenih 65 godina života i 20 
godina staža osiguranja, za ordinaciju dentalne medicine u Gospiću i za ordinaciju dentalne 
medicine u Otočcu do 31. prosinca 2016. godine. 

Župan je potpisao II aneks ugovora o koncesiji sa koncesionarom Smiljanom Čemeljić Šuljić, 
dr.med.dent., ordinacija dentalne medicine u Novalji, zbog izmjene zdravstvenog radnika u timu. 

 
Na Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2015.-2018. i 

Nacrt prijedloga Operativnog plana provedbe Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za 
razdoblje 2015.-2018., dostavljeno je mišljenje Ministarstvu socijalne politike i mladih.  
 Župan je u drugom polugodištu 2015. godine donio odluku kojom je iz tekuće proračunske 
pričuve Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu iz područja socijalne skrbi odobreno 
5.000,00 kn. 
 
 
 



3. U Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 
gospodarstvo obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, 
rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu 
građevina te poslovi tehničkog pregleda građevina. U Odjelu se izdaju uvjerenja, potvrde, 
obavijesti, informacije, ovjeravaju geodetski elaborati, zaprimaju se prijave početka građenja i 
početka radova na uklanjanju građevina i prosljeđuju nadležnim tijelima, rješava u drugom 
stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja 
komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i drugih područja iz svoje nadležnosti sukladno 
posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i donošenju dokumenata 
prostornog uređenja Županije te drugi poslovi u skladu sa Zakonom. 

U Odjelu se obavljaju i poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, poslovi očuvanja 
zaštite prirode iz nadležnosti Županije u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti 
prirode, poslovi vezani za poboljšanje energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na 
području Županije te poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom.  

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

28 sistematiziranih radnih mjesta, popunjeno je 21 radno mjesto. 
Na neodređeno vrijeme zaposlen je 21 službenik, (11 s visokom stručnom spremom, 8 s 

višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom) te 2 službenika na određeno 
vrijeme (1 s visokom stručnom spremom i 1 s višom stručnom spremom). 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo je jedino 
upravno tijelo Županije koje ima unutarnje organizacijske jedinice izvan sjedišta Županije 
(Ispostave Korenica, Novalja, Otočac i Senj).  

Potrebno je naglasiti kako su u Ispostavama Otočac, Senj, Novalja i Korenica najveće 
opterećenje uz redovne poslove graditeljstva, poslovi na predmetima „legalizacije”. Sukladno 
Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN” br. 86/12 i 143/13), u drugom 
polugodištu riješeno je 736 predmeta. 

Poduzete su mjere bržeg rješavanje zaprimljenih zahtjeva kroz zapošljavanje službenika na 
određeno vrijeme. 

U 2015. godini primljena su 3 službenika na određeno vrijeme. Na dan 1. srpnja 2015. 
godine u Odjelu je bilo 12 polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a 
31. prosinca 2015. godine 8 polaznika. 

U Ispostavi Korenica za 2 službenika primljena na određeno vrijeme u izvještajnom 
razdoblju donijeta su rješenja o produženju rada na određeno vrijeme za još 6 mjeseci. 

 
Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela u Odsjeku za zaštitu okoliša i 

prirode te komunalnog gospodarstva Upravnog odjela za graditeljstvo zaštitu okoliša i prirode te 
komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije odvijale su se sljedeće aktivnosti: 

U drugom polugodištu 2015. godine Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode 
te komunalno gospodarstvo dao je niz zatraženih stručnih mišljenja ili očitovanja na pojedine 
projekte iz domene zaštite okoliša i prirode, sudjelovanjem službenika u radu povjerenstava te 
davanjem potrebnih informacija osobito onih vezanih za Zakon o pravu na pristup 
informacijama („NN”, br. 25/13 i 85/15). 

U Odsjeku u se odvijali i poslovi vezani za: praćenje stanja iz područja zaštite okoliša, 
vođenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) za LSŽ u pisanom i elektroničkom obliku, vođenje 
upravnog postupka i donošenje rješenja iz područja zaštite okoliša, davanje uputa za obavljanje 
radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja kao i suradnje u pripremi akata, zaprimanje 
zahtjeva za provođenje procjene utjecaja zahvata na okoliš u slučajevima kada ga ne provodi 
Ministarstvo, rješavanje u I. stupnju o uvjetima za postupanje s posebnim kategorijama otpada, 



rješavanje u I. stupnju o uvjetima za postupanje s komunalnim otpadom, zaprimanje planova 
gospodarenja otpadom, zaprimanje operativnih planova u zaštiti okoliša pravnih i fizičkih osoba, 
izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode u postupku lokacijske dozvole te i druge poslove. 

Vođenje ROO svodi se na stručnu suradnju i komunikaciju s pravnim osobama podnositelja 
prijavnih listova neopasnog i opasnog otpada u pisanom i u elektroničkom obliku putem 
aplikacije HAOP (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu). 

U drugom polugodištu 2015. godine iz područja komunalnog gospodarstva vezano za 
komunalne naknade, komunalne doprinose i komunalni red, Zakona o postupanju s nezakonito 
izgrađenim zgradama, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakona o građevinskoj 
inspekciji, ukupno su riješena 23 upravna drugostupanjska predmeta po pristiglim žalbama 
protiv pojedinačnih akata općinskih odnosno gradskih upravnih tijela, od čega je 17 žalbi 
odbijeno, a 6 rješenja poništeno i vraćeno na ponovni postupak prvostupanjskim tijelima. 
Sukladno članku 110. Zakona o općem upravnom postupku 13 žalbi predanih izravno 
drugostupanjskom tijelu vraćeno je na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu. Na Upravni 
sud u Rijeci su proslijeđena (4) odgovora na uložene tužbe. 

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

pitanju prvokupa, ponude vlasnika nekretnina koje se nalaze unutar Nacionalnog parka 
„Plitvička jezera“ na temelju priložene dokumentacije, kontinuirano prosljeđuje Županu i 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

Kako je u srpnju 2015. godine stupio na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina 
Župan je imenovao službenicu koja ima uvid i ovlaštenje za rad u aplikaciji eNekretnine, 
odnosno informacijski sustav tržišta nekretnina. Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o 
procjeni vrijednosti nekretnina za područje županije, odnosno velikoga grada Župan je 
imenovao Procjeniteljsko povjerenstvo Ličko-senjske županije radi stručne analize i evaluacije 
podataka te davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina. Procjeniteljsko 
povjerenstvo osnovano je za područje Ličko-senjske županije, izuzev područja koje obuhvaća 
Grad Gospić. 

 
 Vezano za prostorno planiranje značajno je spomenuti  da je Prostorni plan Ličko-senjske 
županije donesen s načelnim važenjem do 2015. godine pa već sada treba nastaviti daljni 
kontinuirani proces planiranja, odnosno u tu svrhu uspostaviti informacijski sustav prostornog 
uređenja Županije, gdje će se u slojevima pospremiti u vektorskom obliku sve informacije o 
prostoru, počev od Prostornog plana Županije preko prostornih planova gradova i općina do 
detaljniji planova i podataka iz infrastrukturnih planova i strategija, šumarskih, poljoprivrednih  
vodnogospodarskih , zaštite prirode i okoliša i ostalih, tako da se iz tako uređene baze podataka 
brzo mogu izvlačiti podaci važni planerima i stručnjacima zaštite za procjenu planiranih namjera 
kroz Studiju za stratešku procjenu. 
 Prostorni plan Županije kao strateški dokument provodi se kroz prostorne planove  gradova 
i općina i u toj provedbi uočavaju se „prepreke” koje treba otkloniti kroz izmjene i dopune PPŽ-
a.Vezano na uklanjanje spomenutih „prepreka” koje su uočene pri Izradi Izmjena i dopuna 
Prostornih planova gradova i općina, pokrenute su Izmjene i dopune PPŽ-a kako bi ga uskladili 
sa zakonskim odredbama odnosno iz njega uklonili određene restrikcije koje nisu nužne za 
zaštitu prostora, a smetnja su razvoju gospodarstva, tako da su V. Izmjene i dopune PPŽ-a 
donesene početkom 2015. godine. Kako su turističke zone, gradnja i ograničenja u zaštićenom 
obalnom pojasu jedna od glavnih tema svakih Izmjena i dopuna PPŽ-a, temeljem Studije razvoja 
turizma Županije kvalitetnije će se odrediti perspektivne lokacije s većom mogućnošću 
realizacije. 
 Nakon donošenja V. Izmjena, na inicijativu Grada Senja, Grada Novalje i Općine Lovinac 
pokrenut je postupak za nove VI. Izmjene i dopune PPŽ-a, a do sada je provedena dijelom 



procedura, od prikupljanja mišljenja i suglasnosti na Odluku, ocjene o potrebi Strateške procjene 
te će se nakon toga pripremiti Nacrt VI. Izmjena i dopuna PPŽ-a i uputiti u javnu raspravu. 
 Izmjene i dopune PPŽ-e koje bi pokrenuli na temu turističkih zona i ostale važnije teme bile 
bi opsežne. Kao podlogu za njih trebalo bi pripremiti niz stručnih podloga vezanih uz 
demografiju, gospodarstvo, turizam. Vezano za buduće Izmjene i dopune PPŽ-e  potrebno je 
pripremiti niz stručnih podloga vezanih za razvoj gospodarstva, a naročito za resurse kojima 
Županija raspolaže. Županijskom razvojnom strategijom razmotrit će se svi resursi i 
potencijali, analizirati prednosti i slabosti te predložiti konkretna rješenja, što će biti jedna od 
važnih stručnih podloga za Izmjene i dopune PPŽ-e odnosno novi PPŽ, tim više što će o istoj 
biti provedena strateška procjena kroz koju će se odabrati najkvalitetnija rješenja. U okviru 
razvojne Strategije analizirat će se i do sada izrađene studije i projekti koje je Županija 
pripremila kao Studija navodnjavanja te Rudarsko geološka studija. Za opsežne izmjene i 
dopune PPŽ-a treba provesti svu zakonima propisanu proceduru, kako u pripremi i izradi 
dokumenta, tako i u procesu strateške procjene o utjecaju na okoliš, osigurati i znatna 
financijska sredstva, kako za podloge tako i za izradu Plana i Studije za Stratešku procjenu, a 
to će biti teško ostvariti bez kvalitetne stručne i financijske suradnje Županije i svih njenih 
JLS. Ovakav moderni način planiranja omogućit će pravovremenu kontrolu svih odluka i 
svesti na minimum mogućnost donošenja loših odluka za zahvate u prostoru. 
 

Ličko-senjska županija je prema podacima HCR-a Županija s najvećom površinom minski 
sumnjivog prostora u Republici Hrvatskoj. Na području Županije je do kraja  2015. godine bilo 
ukupno minski sumnjivog prostora oko 147,929 km2 . Od toga otpada najviše na Grad Gospić 
56,71 km2, ali su značajne površine i u Gradu Otočcu, Općini Donji Lapac oko 16,0 km2, u Općini 
Lovinac koja je imala oko 10,66 km2 MSPa  ili kraće rečeno MSP se nalazi na velikim površinama,   
u devet od dvanaest jedinica lokalne samouprave koliko ih ima  Ličko-senjska županija. U tijeku 
je provedba Plana razminiranja po kojem bi u Županiji trebalo razminirati cca 7,0 km2 MSP 
uglavnom poljoprivrednih površina, a nositelj Projekta za cijelu Republiku Hrvatsku je 
Ministarstvo poljoprivrede. Ovo je značajan poduhvat i neka vrsta garancije za ostvarenja 
programa Hrvatska bez mina do 2019. godine. Uključivanje Županije u ovaj projekt daleko je 
intenzivnije nego u ranijem periodu, pa je tako Županija temeljem idejnog projekta koji je 
pripremio HCR obavila cjelokupni proces javne nabave i odabira ponuditelje i uz pomoć 
Ministarstva poljoprivrede i HCR-a te uz vlastita ulaganja i zalaganja pokrenula postupak 
povlačenja sredstava iz EU fondova za ovu svrhu. Ovaj projekt bi trebao biti nastavljen i okončan 
do kraja 2016. godine. 
 

Izmjenom Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. 
godine utvrđen je regionalni koncept gospodarenja otpadom s velikim utjecajem na Ličko-
senjsku županiju, čiji su dijelovi teritorija pridruženi okolnim županijama i to sjeveroistočni dio 
(Grad Otočac, Općine Brinje, Plitvička Jezera i Vrhovine) CGO Babina gora u Karlovačkoj županiji, 
sjeverozapadni dio (Grad Senj) CGO Marinšćina u Primorsko-goranskoj županiji, a južni dio 
(Gospić, Novalja, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina) CGO-u Biljane Donje u 
Zadarskoj županiji. Izmjenama Državnog Plana stavljen je van snage Županijski Plan 
gospodarenja otpadom u Ličko-senjskoj županiji. Županija je sklopila sporazume o zajedničkom 
korištenju CGO sa Zadarskom županijom i CGO  Biljane Donje te o zajedničkom korištenju CGO 
Babina Gora u Karlovačkoj županiji s  Karlovačkom županijom i tvrtkom „Kodos”. Sporazumima 
je utvrđeno da se Županija ne opterećuje financijski za ove projekte, već da naše jedinice lokalne 
samouprave participiraju u troškovima izgradnje CGO-a temeljem separatnih sporazuma i 
ugovora s pripadajućim centrima, dok će Županija pomoći pri realizaciji projekata vezano za 
ishođenje dozvola i suglasnosti. 

 
 



4. Kabinet župana obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću za sva tijela Županije, 
organizira bilateralnu i drugu suradnju Županije u zemlji i inozemstvu, priprema prijedloge 
sporazuma o suradnji, obavlja poslove vezane uz članstvo Županije u međunarodnim 
organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva, koordinira poslove civilnih obrambenih 
priprema u Županiji na izradi Plana obrane Županije, zaštite od požara i zaštite od elementarnih 
nepogoda, poslove informatičkog razvoja za potrebe Županije, poslove čuvanja i zaštite imovine 
Županije i poslove zaštite na radu te pomoćno tehničke poslove za sva tijela Županije. 

 
U Kabinetu župana od sistematiziranih 16 popunjeno je 12 radnih mjesta (3 službenika s 

visokom stručnom spremom, 2 s višom stručnom spremom, 2 sa srednjom stručnom spremom 
te  5 namještenika).  

 

U drugom polugodištu 2015. godine održani  su značajniji protokoli, obilježeni državni 
blagdani, prigodne obljetnice, organizirani  sastanci i  primanja.  

 
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je u Smiljanu  

Memorijalni centar „Nikola Tesla” u povodu 159. obljetnice njegova rođenja u pratnji Darka 
Milinovića, saborskog zastupnika i  predsjednika Županijske skupštine i Milana Kolića, Župana. 

Župan  je nazočio  jubilarnoj 300. Sinjskoj alci, viteškoj  igri  pod zaštitom UNESCO-a koja je 
održana pod visokim pokroviteljstvom  Predsjednice Republike Hrvatske u Sinju  9. kolovoza, 
kao i humanitarnom zbivanju „Igraj srcem” u Žrnovnici također održanom pod visokim 
pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske. 

U svojstvu osobnog izaslanika Predsjednice Republike Hrvatske i kao Ličko-senjski župan, 
Župan  je   povodom rođenja Josipe Miletić, osmog djeteta u obitelji Ružice i Ivana Miletića iz 
Ličkog Cerja posjetio mnogočlanu obitelj Miletić te ih u ime Predsjednice i Ličko-senjske 
županije darivao prigodnim poklonima. 

Kao izaslanik Predsjednice  Republike Hrvatske, Župan je nazočio  konferenciji „Integralni 
gospodarski razvoj LAG – a Lika”  te u ime Predsjednice pozdravio skup. 

Na poziv Predsjednice Republike Hrvatske Župan je nazočio  konstituirajućoj – prvoj 
sjednici VIII. saziva Hrvatskog sabora. 

U organizaciji Ličko – senjske županije i Razvojne agencije Ličko – senjske županije LIRE  17. 
eko-etno manifestacija „ Jesen u Lic” održana je u prvom vikendu mjeseca listopada. Svečanosti 
otvorenja nazočili su saborski zastupnici Darko Milinović, Tomislav Karamarko i Milan Jurković  
te  ostali  mnogobrojni uzvanici.  

Sukladno Provedbenom programu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH za 
razdoblje 2014.-2015. (Mjera 4.–Pružanje podrške jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u pokretanju i provedbi projekata povećanja dostupnosti infrastrukture 
širokopojasnog pristupa u sklopu Okvirnog nacionalnog programa), kao i godišnjem planu 
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) za 2015. Godinu,  organizirana je    
radionica  HAKOM – a za  Ličko – senjsku županiju.  

Hrvatski centar za razminiranje održao je  u Gospiću Završnu konferenciju projekta 
„Razminiranje socijalno-gospodarske infrastrukture u Ličko – senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i 
Zadarskoj županiji”. Provedba projekta u okviru kojeg je realizirano šest (6) projekata 
razminiranja na području triju županija financirana je sredstvima Europske unije u okviru 
programa IPA komponenta I – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu. Uz  
ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje i ravnateljicu Središnje agencije za financiranje i 
ugovaranje, predstavnike Sisačko-moslavačke županije i Zadarske županije, konferenciji je 
nazočio Župan sa suradnicima. 



Župan je potpisao  ugovor u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.1.1.11 
„Obrazovanje za poduzetništvo  i obrt”  za provođenje projekta „Promocija obrazovanja za 
poduzetništvo i obrt u Ličko – senjskoj županiji ” čiji su  partneri Grad Gospić, Obrtnička komora 
Ličko-senjske županije, Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA i Udruga „Gačanka” 
Otočac i sudjelovao na svečanosti  potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u 
okviru natječaja „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika 
učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim 
ustanovama” iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski 
potencijali” 2014.-2020. Sa svim školama koje sudjeluju u projektu Ličko-senjske županije 
„Zajedno za budućnost” potpisan je Sporazum o partnerstvu.      

U Kabinetu župana, s ravnateljem  Hrvatskog centra za razminiranje  i  tvrtkom Istraživač 
d.o.o. Nuštar, Župan je potpisao ugovor o pretraživanju i razminiranju minski zagađenih 
poljoprivrednih površina na području Ličko-senjske županije koji će se financirati sredstvima iz 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.  

Upriličeno je i potpisivanje Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom korištenjem Centra za gospodarenje otpadom „Babina gora” i Sporazuma o uspostavi 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom korištenjem Centra za gospodarenje otpadom „Biljane 
Donje”. 

Župan je sa suradnicima  posjetio Općinu Donji Lapac, kada je s Načelnikom Općine, 
ravnateljicom Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije i v.d. ravnateljem Doma zdravlja 
Korenica održan sastanak na temu problematike pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu LSŽ na 
području Općine Donji Lapac. 

Sukladno  suradnji na zajedničkom rješavanju problema deficitarnih kadrova u obrtništvu i 
malom poduzetništvu na području Ličko-senjske županije, Župan i predsjednik Obrtničke 
komore Ličko-senjske županije u  Kabinetu župana potpisali su  Sporazum o stipendiranju 
učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2015./2016. 

U organizaciji Ličko-senjske županije održana je početna konferencija projekta „Promocija 
obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko – senjskoj županiji” koji uključuje četiri 
komponenete za promociju mogućnosti razvoja poduzetništva i ulogu cjeloživotnog učenja.  

Udruga „Gačanka“ Otočac u partnerstvu s  GTF - Inicijativom za održivi rast  započela je 
provedbu projekta „PROmocija POduzetništva i obrta među srednjoškolcima u Ličko-senjskoj 
županiji” (PRO-PO-LI) koji  sufinancira Europska unija kroz Europsku socijalni fond 
bespovratnim sredstvima te je Župan upriličio prijam za mlade ambasadore srednjih škola i 
njihove mentore  koji su tom prilikom i predstavili taj Projekt. 

Župan i Zamjenici župana sudjelovali su svečanosti proslave Dana Grada Gospića i Općina 
Lovinac i Brinje. 

Svetom misom i polaganjem vijenaca u Gospiću obilježen je 5. kolovoza, Dan pobjede i 
Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 20. obljetnica vojnoredarstvene akcije 
„Oluja”. Župan je nazočio  proslavi Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i 20. obljetnice 
vojnoredarstvene akcije „Oluja” u Širokoj Kuli i na Ljubovu u organizaciji Koordinacije 
braniteljskih udruga Grada Gospića i Grada Gospića.   

U organizaciji Općine Brinje i Policijske uprave Ličko-senjske upriličeno je obilježavanje 24. 
obljetnice pogibje četvorice hrvatskih redarstvenika u Žutoj Lokvi. 

Župan je sa Zamjenicima nazočio obilježavanju 24. obljetnice povijesnog datuma 
ustrojavanja i formiranja Z.N.G. 118. brigade, proslavi Dana policijske kapelanije „sv. Hrvatski 
mučenici”  i 22. obljetnice vojnoredarstvene akcije „ Medački džep”. 



 Župan  je nazočio obilježavanju: 24. obljetnice stradanja mještana Široke Kule i okolnih 
mjesta u Domovinskom ratu, 23. obljetnice osnutka 9. gardijske brigade „Vukovi”, Dana sjećanja 
na žrtve Vukovara, 24. obljetnice stradanja mještana iz mjesta Čanak,  obljetnice smrti Prvog 
hrvatskog predsjednika dr.Franje Tuđmana te memorijalni pohod „Da se ne zaboravi 2015.” u 
Lovincu. 

Prigodnim protokolima obilježeni su  Dan neovisnosti i blagdan  Svih svetih. 
U sklopu proslave Dana hrvatskih mučenika na Udbini u Crkvi hrvatskih mučenika 

blagoslovljen je oltarni reljef „Slava hrvatskih mučenika” autora Kuzme Kovačića na kojem su 
prikazana najveća hrvatska stradanja-Krbavska bitka, Bleiburg i Križni put te vukovarska 
stradanja u Domovinskom radu. Slavlju i svečanoj misi koju je predvodio mons. dr. Mile Bogović, 
gospićko-senjski biskup nazočio je Župan sa suradnicima. 

Župan se uključio  u obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 
organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije županije, Grada 
Gospića, PU Ličko-senjske i Centra za socijalnu skrb Gospić.   

Povodom početka nove školske godine Župan, sa suradnicima, nazočio je svetoj misi u 
Župnoj crkvi sv. Jurja u Korenici. Tom prilikom, upriličen je i posjet Dječjem vrtiću „Slapić” u 
Korenici. 

Na poziv Načelnika Općine Plitvička Jezera Zamjenici župana nazočili su svečanosti 
polaganja kamena temeljca budućeg „Kulturno – informativnog centra” u Korenici. 

Uoči božićnih i novogodišnjih blagdana Ličko-senjska županija i Grad Gospić  priredili su 
tradicionalno darivanje djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja do 15 godina starosti za 
osmero djece od kojih je po troje iz Gospića i Udbine  i po jedno dijete iz Plitvičkih Jezera i 
Otočca. 

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Ličko – senjska županija i Grad Gospić 
organizirali su i zajednički domjenak za predstavnike županijskih i gradskih ustanova te 
institucija s područja Ličko-senjske županije i Grada Gospića.  

U proteklom razdoblju održani su  brojni sastanci s  predstavnicima ustanova  kojima je 
Županija osnivač te radni sastanci s gradonačelnicima i načelnicima s područja Županije.  

Župan i Zamjenici župana sudjelovali su na svim tematskim sjednicama Izvršnog odbora 
Hrvatske zajednice županija. 

 
Iz područja ostvarenja prava na pristup informacijama javnost rada Župana i Županije  

osigurana je:  javnim priopćavanjem (23), rješavanjem zahtjeva na pravo na pristup informacija 
(8) te objavljivanjem općih i drugih akata u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije, na 
oglasnoj ploči i web stranici Županije. 

 
 

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju Župan je odredio operativne snage zaštite i 
spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje u Ličko-senjskoj županiji kojima su 
zbog provedbe aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja dostavljeni izvodi iz Plana zaštite i 
spašavanja Ličko-senjske županije, a Županijska skupština  donijela je Rješenja o razrješenju i 
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije. 

Održana  je redovna sjednica Stožera zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije na kojoj se 
raspravljalo o:  analizi protekle protupožarne i turističke sezone 2015. godine, analizi stanja 
sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini i Planu razvoja sustava civilne zaštite za Ličko-
senjsku županiju za 2016. godinu, predlaganju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine, ocjeni spremnosti 
nadležnih službi i redovnih snaga zaštite i spašavanja za reagiranje i otklanjanje posljedica u 
slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za zimski period 2015/2016, a 16. listopada održana je  



izvanredna sjednica  Stožera vezano za stanje na poplavljenim područjima uslijed izlijevanja 
voda na području Ličko-senjske županije.                             

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu osnovan je Odbor zaštite  na radu i održane su dvije 
sjednice Odbora na kojima se raspravljalo o provedbi odredbi navedenog Zakona i primjeni 
pravila zaštite na radu u upravnim tijelima Županije. 

Provedeno je osposobljavanje novih službenica iz područja rada na siguran način i 
preventivnog gašenja požara. Također su obavljena sva potrebna ispitivanja i atesti prema 
zakonskim propisima. 

 

 Temeljem Zakona o javnoj nabavi u drugom  polugodištu 2015. godine  proveden je 
otvoreni postupak  javne nabave  za sklapanje ugovora o nabavi loživog ulja za zgradu Ličko-
senjske županije  te postupak bagatelne nabave  za obavljanje zaštitarske službe u sjedištu Ličko-
senjske županije. 

5. Tajništvo Županije je stručna služba Županije koja obavlja poslove iz područja 
organizacije rada Županije i njenih tijela (Skupštine, Župana i njihovih radnih tijela) unaprjeđenja 
rada lokalne i područne samouprave, suradnje s drugim jedinicama samouprave, državnim tijelima 
i udrugama nacionalnih manjina Županije, poslove uredskog poslovanja osim prijema i otpreme 
pismena za Ispostave, radnih odnosa zaposlenika Županije, poslove izdavanja službenog glasila 
Županije te ostale poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje tijela Županijske skupštine i 
Župana i njihovih radnih tijela. 

 
U Tajništvu je sistematizirano i popunjeno 11 radnih mjesta (3 s visokom stručnom 

spremom, 2 s višom stručnom spremom te 6 sa srednjom stručnom spremom, od kojih 2 
službenice imaju višu stručnu spremu). 

 

Kao što je navedeno, u izvještajnom razdoblju, do 31. prosinca 2015. godine, održane su 3 
sjednice Županijske skupštine sa 73 točke dnevnog reda.  

U pripremi sjednica Županijske skupštine održane su 22 sjednice Odbora: 2 sjednice 
Mandatnog povjerenstva, 5 sjednica Odbora za izbor i imenovanje, 3 sjednice Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise, 3 sjednice Odbora za Proračun i financije, 3 sjednice Odbora za gospodarska 
pitanja, 2 sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 2 sjednice Odbora 
za prosvjetu, kulturu, znanost i šport i 2 sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. 

Sjednice Županijske skupštine i sjednice Odbora su redovno održane, osim jedne sjednice 
Odbora za gospodarska pitanja (otkazane zbog nedostatka kvoruma). 

Za svaku sjednicu Županijske skupštine i radnih tijela vođena je evidencija o prisutnosti 
članova Županijske skupštine i radnih tijela na održanim sjednicama. 

 
Članovi Skupštine imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom 

Skupštine pa tako između ostalih pravo na novčanu naknadu za rad u Skupštini i radnim tijelima 
Skupštine i naknadu troškova prijevoza u skladu s Odlukom o naknadama članovima Županijske 
skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine.  

Zbog potrebe racionalizacije troškova u Proračunu Županije, Odluka je izmijenjena, odnosno 
izvršeno je usklađivanje naknade na ime troškova prijevoza za korištenje osobnog automobila u 
službene svrhe, tako da se naknada priznaje u visini iznosa na koji se prema poreznim propisima 
ne plaća porez (neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe je 
2,00 kn po prijeđenom kilometru), što pokriva nastale troškove, a znatna je ušteda za Proračun 
Županije. 

I dalje se Tajništvu obraćaju članovi Županijske skupštine s prigovorom da im se naknade, a 
osobito naknade za rad u Odborima ne isplaćuju redovito. 

 



Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije osnovan je, kao savjetodavno tijelo Županije, 
u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije.  

 Sukladno Zakonu i novoj Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 
županije, kojom je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine» br. 
41/14), po isteku mandata članova Savjeta, pokrenut je postupak biranja članova Savjeta i 
njihovih zamjenika u novom mandatu, objavom javnog poziva, kao i dopunskog javnog poziva 
Odbora za izbor i imenovanja. 

 Nakon provjere formalnih uvjeta za izbor članova i zamjenika članova Savjeta, Odbor za 
izbor i imenovanje je dostavio Županijskoj skupštini Izvješće i Popis važećih kandidatura za 
izbor članova i zamjenika članova Savjeta. 

Županijska skupština je  30. studenoga 2015. godine izabrala 11 članova Savjeta mladih i 
njihovih zamjenika, na vrijeme od tri godine. 

Savjet mladih konstituiran je 18. prosinca 2015. godine, na sjednici koju je sazvao 
predsjednik Županijske skupštine.  

 
Prema članku 79. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, radi nadzora zakonitosti općih akata koje u samoupravnom 
djelokrugu donose predstavnička tijela, predsjednik predstavničkog tijela je obvezan dostaviti 
statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji 
zajedno s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta, a županu bez 
odgode opće akte zajedno s izvatkom iz zapisnika sa sjednice županijske skupštine. 

Sukladno tome i Statutu Ličko-senjske županije, Predsjednik Skupštine dostavlja opće akte, 
zajedno s izvatkom iz zapisnika sa sjednica Županijske skupštine, Predstojniku Ureda državne 
uprave u Ličko-senjskoj županiji i Županu. Radi nadzora zakonitosti općih akata donesenih na 
sjednici Županijske skupštine,  dostavljeno je, zajedno s izvadcima iz zapisnika, 36 općih akata 
Predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i Županu. Uočenih nedostataka u 
postupku nadzora zakonitosti nije bilo. 

 
Iz područja organizacije rada Župana kao izvršnog tijela izrađeni su zaključci ili mišljenja 

kojima je Župan zauzeo stav o materijalima kada nije bio predlagatelj ili je zatraženo mišljenje 
nadležnih upravnih tijela. 

Župan je članovima Županijske skupštine, sukladno članku 32. Statuta Županije dostavio 5 
rješenja o imenovanjima i razrješenjima predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, 
kojima je Županija osnivač (Dom zdravlja Novalja, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske 
županije, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, OŠ Karlobag, OŠ dr. F. 
Tuđmana). 

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. U 
ovom izvještajnom razdoblju  održane su 2 sjednice Kolegija. 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se akti 
predstavničkih tijela prije nego što stupe na snagu objavljuju u službenom glasilu jedinice. 

Službeno glasilo Ličko-senjske županije je „Županijski glasnik” koji se uređuje u Tajništvu i 
tiska u 45 primjeraka i objavljuje na web stranici Ličko-senjske županije. 

Osim općih i drugih akata tijela Županije, u „Županijskom glasniku” se objavljuju opći i drugi 
akti Grada Novalje i općina s područja Županije osim Općine Lovinac. 

U drugom polugodištu 2015. godine objavljeno je 13 brojeva Glasnika. 
Pozivi s dnevnim redom Kolegija Župana, a pozivi za sjednice Županijske skupštine s 

predloženim aktima redovito su objavljivani na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr). 



 
U Tajništvu se obavljaju i poslovi koji se odnose na prava, obveze i odgovornosti iz područja 

rada dužnosnika, službenika i namještenika, poslovi uredskog poslovanja za sva tijela Županije, 
osim za ispostave Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 
gospodarstvo.  

Prema članku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) i samoupravi utvrđeno je, da o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o 
drugim pravima, i obvezama službenika, kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik rješenjem, 
a o imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o drugim pravima i obvezama 
pročelnika odlučuje župan, sve u upravnom postupku. 

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. 

Za službenike (3) koji su primljeni na rad na određeno vrijeme u Upravni odjel za 
graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, zbog povećanog opsega 
poslova na legalizaciji, u izvještajnom razdoblju donijeta su rješenja o produženju rada na 
određeno vrijeme za još 6 mjeseci. 

Župan je 7. prosinca 2015. godine imenovao voditeljicu Jedinice za unutarnju reviziju. 
 
Temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, Županijska skupština Ličko-senjske županije je ustrojila i imenovala Službenički 
sud za područje Ličko-senjske županije. 

Službenički sud odlučuje o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju, o lakim 
povredama službene dužnosti u II stupnju, kao i o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe u 
postupku koji se vodi protiv službenika upravnih tijela Ličko-senjske županije i službenika 
upravnih tijela gradova i općina na području Ličko-senjske županije. Župan je, sukladno Odluci o 
ustrojavanju Službeničkog suda Ličko-senjske županije, donio Odluke o visini naknade za rad u 
Službeničkom sudu. Troškove postupka koji se odnose na pokretanje postupka zbog teške 
povrede službene dužnosti i žalbe službenika na rješenje o udaljenju iz službe snosi jedinica 
lokalne samouprave na čiji zahtjev je i pokrenut postupak zbog povrede službene dužnosti. 
Službenički sud rješavao je o pet postupaka, tri po zahtjevu za pokretanje postupka zbog teške 
povrede službene dužnosti (jedan postupak se vodi pred Višim službeničkim sudom) i o dva 
postupka povodom žalbe službenice na rješenje o udaljenju iz službe. Povodom žalbe službenice 
na rješenje o udaljenju službe u oba postupka su donesena rješenja o odbijanju žalbe. 

 
U izvještajnom razdoblju iz područja rada, ukupno je riješeno 112 predmeta od čega 35 

upravnih i 77 neupravnih.  
Prema Programu stručnog osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

u upravnim tijelima Ličko-senjske županije za razdoblje od 2015. - 2017. godine i u skladu s 
Planom prijma na stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu 
nastavljena je provedba Programa i u izvještajnom razdoblju primljena su 3 polaznika na 
stručno osposobljavanje pa se u Županiji sada nalazi 19 polaznika. 

 
Uredsko poslovanje tijela Županije temelji se na načelu zatvorenog dokumentacijskog 

ciklusa koji 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, Pravilnikom 
o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata, 



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 Uredbom o uredskom poslovanju pročelnica Tajništva donijela je 30. prosinca 
2015. godine Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za tijela Ličko-
senjske županije koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine. 

U izvještajnom razdoblju u pisarnici su  kroz glavne uredske knjige zaprimljena i 
evidentirana 7 572 pismena, a putem poštanske službe otpremljeno je ukupno 4 233 pošiljke. 

Arhivsko i registraturno gradivo tijela Županije (Županijske skupštine, Župana i pojedinih 
odjela i službi) predaje se u pismohranu u kojoj se odlaže i čuva do predaje Državnom arhivu u 
Gospiću. Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima 28. listopada 2015. godine proveden 
je nadzor nad arhivskim i registraturnim gradivom Županije. U postupku nadzora je utvrđeno da 
se arhiviranje obavlja u skladu sa zakonom te da se Državnom arhivu u Gospiću treba dostavljati 
i u elektroničkom obliku popis gradiva. 

 
6. 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. 

 
U Službi za financije sistematizirano je i popunjeno 5 radnih mjesta (1 službenik s visokom 

stručnom spremom, 2 s višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom). 
  
Prihodi i rashodi Županije iskazuju se u Proračunu, a naredbodavatelj za izvršenje 

Proračuna je Župan. 
Prema Zakonu o proračunu Župan se u izvještajnom razdoblju očitovao, odnosno 

Županijskoj skupštini predložio: I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. 
godinu, Odluku o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. 
godinu, II. izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za  2015. godinu, Odluku o II. 
izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko - senjske županije za 2015. godinu, Proračun 
Ličko-senjske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, Odluku o 
izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2015. godine i Odluku o davanju suglasnosti 
za kratkoročno zaduživanje Ličko – senjske županije s Privrednom bankom Zagreb d.d. 

Uz redovno izvršavanje tekućih poslova vezanih za računovodstveno poslovanje koje s 
decentralizacijom funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave značajno 
povećalo Planom rada Župana i Županijske skupštine za 2015. godinu, osim akata koji su 
predloženi Županu odnosno Županijskoj skupštini na donošenje značajno je spomenuti: 
Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-30.6.2015. godine, Financijski 
izvještaj za razdoblje 1.1.-30.9.2015. godine, Plan razvojnih programa Ličko-senjske županije za 
razdoblje 2014.-2018. godine, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu i provjeru 
sadržaja on-line, Proceduru kontrole raspoloživosti proračunskih sredstava, Upute za izradu 
prijedloga Proračuna i financijskog plana upravnih tijela proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2016.-2018. godine, donošenje drugostupanjskih 



rješenja po žalbama na rješenja gradova i općina na gradske i općinske poreze (19) i 
prosljeđivanje prigovora odnosno žalbi (24), te odgovora na tužbe Upravnom sudu u Rijeci (2).   

Nastavljena je provedba akata vezanih za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i 
socijalnoj skrbi, Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima te naplata lovozakupnina, 
naplata naknada od koncesija, prihoda od izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i ostalih 
izvornih prihoda u 2015. godini. 
 
  7. Jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih 
financijskih kontrola, te daje neovisno i stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja 
Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika izuzev u onim korisnicima proračuna 
iz nadležnosti Županije koji uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, 
a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa 
vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolu i gospodarenja 
sredstvima. 
          Jedinica za unutarnju reviziju izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije, godišnje 
izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije, provodi unutarnje revizije u 
upravnim tijelima Županije i njenim korisnicima proračuna, obavlja posebne revizije na zahtjev 
Župana, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu datih preporuka, upozorava na 
nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaže mjere za njihovo 
otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom 
Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa 
Zakonom. 

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih 
tijela Ličko-senjske županije od 8. srpnja 2014. godine i Jedinica za unutarnju reviziju, ustrojena 
je kao posebno upravno tijelo, izdvajanjem iz djelokruga Kabineta župana. 

U Jedinici za unutarnju reviziju sistematizirana su 3 radna mjesta, (voditelj i 2 unutarnja 
revizora). Za sada je popunjeno  radno mjesto voditelja Jedinice koji je imenovan na temelju 
provedenog javnog natječaja 7. prosinca 2015. godine. 
    

U skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije za 2015. godinu, u  izvještajnom razdoblju 
obavljena je revizija procesa financiranja redovne i programske djelatnosti Razvojne agencije 
Ličko-senjske županije LIR-e, kao proračunskog korisnika i revizija procesa izrade i donošenja 
Plana nabave Ličko-senjske županije za 2015. godinu. 
     Za svaku obavljenu reviziju procijenjen je sustav unutarnjih kontrola i data su stručna 
mišljenja i preporuke za postizanje učinkovitog sustava unutarnjih kontrola, odnosno 
učinkovitog i efikasnog korištenja proračunskih sredstava, koje su usuglašene s rukovoditeljem 
revidiranog procesa i utvrđen je rok provedbe. 
     U skladu sa zakonodavnim okvirom izrađen je Strateški plan unutarnje revizije za trogodišnje 
razdoblje i Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu. 

 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 

 
Podnošenjem ovog Izvješća Župan ispunjava obvezu izvještavanja predstavničkog tijela 

propisanu Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Ličko-senjske 
županije. 



Iz Izvješća je vidljivo, da je u izvještajnom razdoblju, putem nadležnih upravnih tijela 
podneseno Županijskoj skupštini na raspravu i razmatranje niz prijedloga općih i pojedinačnih 
te drugih akata, a prikazani su i akti koje je Župan donio u okviru svoje nadležnosti. 

Jedan od uvjeta za realizaciju programa Ličko-senjske županije je profesionalna uprava u 
okviru koje se pripremaju stručne podloge. 

U predstojećem razdoblju potrebno je u Županiji provesti aktivnosti za uvođenje boljih 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 

S ciljem utvrđivanja smjera budućega razvoja Županije, u ovoj godini nam predstoji rad na 
novoj Županijskoj razvojnoj strategiji i s tim povezanim dokumentima i aktivnostima. 

Ova usmjerenja moguće je ostvariti usklađenim djelovanjem svih županijskih tijela, ali i 
gradova i općina na području Županije u okvirima gospodarskih kretanja u Županiji i RH.                                                  

 
  
  
 

Ž U P A N 

Milan Kolić, v.r. 
 
 
 
 
 


