
 
 

 

KABINET  ŽUPANA 

KLASA: 470-03/15-01/01 

URBROJ: 2125/1-07-16-06 

Gospić, 4. veljače 2016. god. 

 

                                                                                                    ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                                                                         - ovdje- 

 

 

PREDMET: Prijedlog  Zaključka po Izvješću Državnog ureda za reviziju 

         o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama  

         jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području  

                     Ličko-senjske županije 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 80/11) i 

članak 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 – ispravak, 

21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst). 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Kabinet župana 

OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, Državni ured za 

reviziju, Područni ured  Gospić obavio je u vremenu od 23. veljače 2015. godine do 11. siječnja 2016. 

godine reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije od 2012. do 2014. godine, odnosno 

reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske županije. 

Revizijom je obuhvaćeno vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i 

raspolaganja nekretninama sa zakonom i drugim propisima. Također, revizijom je provjeren sustav 

kontrola upravljanja i raspolaganja nekretninama. 

Državni ured za reviziju na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljane ciljeve revizije i 

kriterije za ocjenu učinkovitosti ocjenio je upravljanje i raspolaganje nekretninama u Ličko-senjskoj 

županiji ocjenom djelomično učinkovito te dostavio preporuke kako bi se povećala učinkovitost 

upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije. 

Na Nacrt Izvješća revizije Župan se očitovao u zakonskom roku te prihvatio mišljenje i preporuke 

revizije i nije stavio prigovor na dostavljeno konačno Izvješće o obavljenoj reviziji od 11. siječnja 

2016. godine u koje je ugrađeno njegovo očitovanje. 

 

Stoga će Župan do 11. ožujka 2016. godine (poštujući rok od 60 dana od dana dostave Izvješća) 

dostaviti pisano očitovanje o poduzetim mjerama po Izvješću  revizije na obrascu Plan provedbe 

preporuka u reviziji učinkovitosti.  

 

S poštovanjem,         Pročelnica  

     Sanja Vladetić Pavelić dipl.uč., v.r 



 
 
Ž U P A N  
KLASA:  470-03/15-01/01 
URBROJ: 2125/1-02-16-10 
Gospić, 8. veljače 2016. godine 
 

 

 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

 

 Dostavlja se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj 

reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije, koje 

sadrži očitovanje Župana s Planom provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti. 

 

 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   
  

    Milan Kolić, v.r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 
URBROJ: 
Gospić, ________________ 2016. god. 
 
 
 
 Na temelju članka 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 80/11), 
članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 
9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Ličko-senjske 
županije na ___ sjednici održanoj __________ 2016. godine, donijela je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Gospić o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave na području Ličko-senjske županije, dio koji se odnosi na Ličko-senjsku županiju (Klasa: 
041-01/15-10/9, Urbroj: 613-11-16-46 od 11. siječnja 2016. godine), kao i očitovanje Župana na 
činjenice opisane u Nacrtu izvješća.  

 
Obavljenom revizijom Državni ured za reviziju ocijenio je da je upravljanje i raspolaganje 

nekretninama djelomično učinkovito te dao preporuke za povećanje učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nekretninama. 

    II. 
 
 Županijska skupština utvrđuje da Župan, kao zakonski predstavnik Ličko-senjske županije 
sukladno članku 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, nije stavio prigovor na Izvješće o 
obavljenoj reviziji u koje je ugrađeno njegovo očitovanje. 
 
 Župan će do 11. ožujka 2016. godine dostaviti pisano očitovanje o poduzetim mjerama po 
Izvješću  revizije na obrascu Plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti, koji je prilog Izvješću o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije, a koji se odnosi na Ličko-senjsku 
županiju.  
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 
 
 
      
 
       Predsjednik Skupštine 
 
            mr. Darko Milinović, dr.med.,v.r. 

 

 

 



 
 (potpis i pečat)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


