
J A V N A  U S T A N O V A 

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE  

53000 Gospić, dr. Franje Tuđmana 4 

e-mail: zavod@licko-senjska.hr 

tel. 053/588-214, fax 053/588-286  

Klasa: 023-01/16-01/01 

Urbroj: 2125/64-16-03 

Gospić, 05. veljače 2016. godine 

 

                  ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                              - o v d j e - 

 

 

PREDMET: Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje  

Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

 

PRAVNI TEMELJ: Statut Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, broj 11/09, 

                               13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst,4/12, 4/13 i 6/13- 

                               pročišćeni tekst) i Statut Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske  

                               županije („Županijski glasnik“, broj 24/11) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 Na temelju članka 14. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske Upravno 

vijeće Zavoda obvezno je Županijskoj skupštini dostaviti Izvješće o ostvarenju godišnjeg 

programa rada Zavoda do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a sukladno članku 

66. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, broj 11/09, 13/09-ispravak, 21/09-

ispravak, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst), prema kojem je 

ustanova kojoj je Županija osnivač obvezna jedanput godišnje izvještavati Županijsku 

skupštinu o svom radu i poslovanju. 

 Sukladno navedenom, Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske 

županije dostavlja Županijskoj skupštini Izvješće o radu Zavoda za 2015. godinu kojeg je 

usvojilo na 12. sjednici održanoj 04. veljače 2016. godine. 

 

 

 

 

        PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

         Katica Prpić, dipl.ing., v.r. 
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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 – 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  

 

 

 Utvrđujem prijedlog  Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno 

uređenje Ličko-senjske županije za 2015. godinu te isti dostavljam Županijskoj 

skupštini na raspravu i donošenje. 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   

   Milan Kolić 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA:  

URBROJ: 

Gospić, ____________ 2016. godine 

 

 

 

Na temelju članka 19., 66. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, 

broj 11/09, 13/09-ispr., 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. 

 

Županijska skupština prihvaća Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-

senjske županije za 2015. godinu. 

 

II. 

  

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

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

 

mr. Darko Milinović, dr.med., v.r. 
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UPRAVNO VIJEĆE 

Klasa: 023-01/15-01/01 

Urbroj: 2125/64-15-02 

Gospić, 04. veljače 2016. godine  

 

 

 Na temelju članka 14. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županje 

(„Županijski glasnik“, broj 24/11 i 28/14), Upravno vijeće Zavoda na 12. sjednici održanoj 04. 

veljače 2016. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

 Ovom Odlukom Upravno vijeće usvaja Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje 

Ličko-senjske županije za 2015. godinu. 

 

II. 

 

 Izvješće o radu iz točke I. ove Odluke Upravno vijeće dostavlja Županijskoj skupštini 

Ličko-senjske županije. 

 

III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

                      PREDSJEDNICA VIJEĆA 

 

                       Katica Prpić, dipl.ing., v.r. 
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IZVJEŠĆE  
O RADU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2015. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siječanj 2016. godine 
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1. UVOD 

 

Zakonom o prostornom uređenju („NN“ br. 153/13) naglašeni su Hrvatski sabor i 

Vlada, te predstavnička tijela jedinica regionalne i lokalne samouprave kao subjekti 

prostornog uređenja, a za stručne poslove prostornog uređenja određeni su Hrvatski zavod 

za prostorni razvoj odnosno zavodi za prostorno uređenje županija čije su djelatnosti 

propisane  Zakonom, kod čega su posebno naglašene zadaće izrade i praćenja provedbe 

prostornih planova , te uspostava i vođenje i upravljanje informacijskim sustavom prostornog 

uređenja. 

  

Zbog neekipiranosti Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i odlaska 

djelatnika zaduženog za uspostavu informacijskog sustava prostornog uređenja došlo je do 

zastoja u realizaciji ovih poslova što se nastojalo ublažiti upošljavanjem novih djelatnika i 

njihovom ubrzanom edukacijom. 

 

2. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Ličko-senjska županija kao osnivač Zavoda pokriva troškove osobnih dohodaka 

zaposlenika, dok za pokrivanje materijalnih troškova Zavod mora osigurati sredstva sam. 

Ukupni materijalni troškovi Zavoda u 2015. godini iznosili su oko 50.000,00 kuna, od kojih je 

za naknadu vođenje računovodstvenog servisa za koji smo angažirali FIN-u utrošeno oko 

20.000,00 kuna, za troškove telefona i interneta oko 10.000,0 kuna, a za troškove goriva 

održavanja vozila i putne troškove oko 20.000,0 kuna. Detalji su vidljivi iz financijskog 

izvješća koje je podneseno Upravnom vijeću i Županu. 

 Za pokrivanje materijalnih troškova osigurali smo sredstva preko ugovora s 

jedinicama lokalne samouprave za izradu Izvješće o stanju u prostoru, te Polazišta za izradu 

Izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije.  

Međutim, problem je u nedostatku novaca i u jedinicama lokalne samouprave, pa tako 

Općina Donji Lapac za koju smo sa stručnim suradnicima radili Izmjene i dopune PPUO za 

dokument koji je izrađen i usvojen na Općinskom vijeću, duguje nama i stručnim suradnicima 

još oko 10.000,0 kuna. 

Sporazumom s Općinom Plitvička Jezera za izradu Polazišta za izmjene i dopune 

PPUO i Katastar instalacija za 2015. godinu ostvarili smo 20.000,0 kuna. 

Za 2015. godinu dobili smo od Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva 

6.000,00 kuna za školovanje kadrova za Informatički sustav prostornog uređenja i to smo 

namjenski utrošili za edukaciju djelatnika. 

 

 Trenutno radimo Izmjene i dopune PPŽ-a po zahtjevima Grada Senja, Grada Novalje 

i Općine Lovinac a pokrivanje troškova Zavoda i Stručnog izrađivača rješava se preko 

potpora zainteresiranih strana. 

 

3. ZAPOSLENICI 

 

Broj zaposlenika Zavoda tijekom 2015. godine se znatno mijenjao, a promijenila se i 

struktura zaposlenih.  
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Zavod je u prvoj polovini godine napustila Savjetnica za pravna pitanja, a u drugoj 

polovini godine i Vodeći planer zamjenik ravnatelja što je proizvelo poteškoće u normalnom 

funkcioniranju Zavoda  i ostvarivanju planiranih zadaća.  

 Nakon provedenog Natječaja uspjeli smo uposliti višeg stručnog suradnika za 

prostorno uređenje mag. Ing. arh, dok se za radno mjesto vodećeg planera nitko nije prijavio. 

Kako nismo dobili potreban odaziv kadrova arhitektonske struke za potrebe vođenja 

Informacijskog sustava prostornog uređenja, na Upravnom vijeću donesena je Odluka o 

izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Zavoda čime je otvorena mogućnost 

upošljavanja visokoobrazovanih kadrova specijaliziranih za prostorno uređenje. 

Za praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja i unaprjeđenja rada u 

sustavu ISPU zaposliti smo preko Zavoda za zapošljavanje vježbenika VSS – mag. Ing. 

geografije-smjer prostornog uređenja s ciljem pomlađivanja i unaprjeđenja rada Zavoda, 

vodeći računa o tome da je prostorno planiranje multidisciplinarna djelatnost, te da 

školovanim kadrovima tog usmjerenja treba dati priliku u praksi. 

 

Kao i ranije u okviru mogućnosti tijekom 2015. g. radili smo na izradi prostornih 

planova općina, na prostorno-planskoj dokumentaciji područja posebnih obilježja te na izradi 

izvješća o stanju u prostoru pojedinih jedinica lokalne samouprave. 

 

4. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMSKIH ZADATAKA U 2015. GODINI 

 

4.1. Akti doneseni na Županijskoj skupštini 2015. godine 

 

1. Zaključak po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 
2014. godinu („Županijski glasnik“, br.8/15), 

 

4.2. Akti usvojeni od strane Župana 

 

1. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o Financijskom planu Zavoda za 
prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2016. godinu („ Županijski glasnik“ br. 
24/15), 

2. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje 
Ličko- senjske županije za 2016. godinu („ Županijski glasnik“ br. 26/15). 

 

5. PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽA (PPPPO) 

 

5.1. PPPPO Nacionalni park „Plitvička jezera“ 

 

Kao što je u prethodnom izvješću spomenuto Hrvatski sabor na sjednici održanoj 04. 

travnja 2014. godine donio je Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih 

obilježja Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ („Narodne novine“, broj 49/14) čime je okončan 

dugogodišnji proces realizacije ovog dokumenta. Kako se PPPPO NP Plitvička Jezera 

praktično provodi i kroz planove nižeg reda odnosno prostorne planove općina na čijem se 

području nalazi, tako je pokrenut i proces izrade Izmjena i dopuna PPUO Plitvička Jezera u 

okviru kojeg je između ostalog i izvršeno usklađenje općinskog plana s Planom Nacionalnog 

parka. 

 

6. PROSTORNI PLAN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
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 Obzirom da je početkom 2014. godine stupio na snagu novi Zakon o prostornom 

uređenju te je došlo do određenih promjena, Grad Novalja u kolovozu 2014. godine uputio je 

inicijativu temeljem koje je Županijska skupština donijela Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Ličko-senjske županije. Zavod za prostorno uređenje sa stručnim 

izrađivačem je, putem Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo kao nositelja izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije odradio niz predradnji koje su bitan preduvjet za izradu izmjena i dopuna 

ovog dokumenta, uputivši Ministarstvu zaštite okoliša i prirode niz akata vezanih za 

proceduru ocjene o potrebi strateške procjene.  

Moramo napomenuti da je ishođenje mišljenja nadležnog Ministarstva trajalo neočekivano 

dugo, obzirom da smo ove poslove započeli još u rujnu 2014. godine, a Ministarstvo je 

mišljenje da za predmetne izmjene nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš izdalo tek u siječnju 2015. godine, tako da su V. Izmjene i dopune donesene u 

četvrtom mjesecu 2015. godine („Županijski glasnik“ br.17/15) 

 Kako je više puta naglašeno da je Prostorni plan Županije strateški dokument i 

provodi se kroz prostorne planove gradova i općina, a kroz Izmjene i dopune PPŽ-a uklanjaju 

se prepreke u provođenju, tako je prostorno planiranje kontinuirani proces i kroz njega se 

iznalaze prihvatljiva planska rješenja. 

O navedenom svjedoči i činjenica da je odmah nakon donošenja V. Izmjena i dopuna 

PPŽ-a, temeljem zahtjeva Grada Senja, Grada Novalje i Općine Lovinac pokrenuta inicijativa 

za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Ličko-senjske županije, vezano uz izmjene 

turističkih zona i ukidanje zona golf igrališta, odnosno uklanjanje prepreka iz PPŽ-a u 

provođenju planskih namjera gradova i općina.  

Na inicijativu Župana pokrenuta je Ocjena o potrebi strateške procjene odnosno 

zatraženo mišljenju nadležnog ministarstva vezano uz Odluku koju je Županijska skupština 

donijela za VI. Izmjene i dopune PPŽ-a. 

Dobili smo očitovanje nadležnog ministarstva kako za VI. Izmjene i dopune PPŽ-a, 

Strateška procjena nije potrebna , te da se proces planiranja može nastaviti. 

Nakon ovog procesa pristupilo se osiguranju sredstava za izradu Plana, sklopljen 

ugovor sa stručnim izrađivačem i nastavljen proces izrade. 

 Očekuje se upućivanje ovog dokumenta na Županijsku skupštinu u prvom 

polugodištu 2016. godine. 

 

7. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADOVA I OPĆINA 

 

7.1. Mišljenja o dokumentima prostornog uređenja gradova i općina 

 

Postupak izrade prostornih planova započinje donošenjem odluke o izradi prostornog 

plana nakon čega nositelj izrade javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima 

dostavlja odluku o izradi s pozivom da tijelo dostavi zahtjeve za izradu prostornog plana.  

U navedenoj fazi izrade prostornog plana Zavod daje zahtjeve iz svoje nadležnosti. 

 U postupku davanja mišljenja na konačne prijedloge dokumenata prostornog 

uređenja s predstavnicima gradova i općina te stručnim izrađivačima planova održani su 

konzultativni sastanci na kojima su definirane potrebne korekcije putem primjedbi i sugestija, 

kako bi dokumenti prostornog uređenja bili u skladu s Prostornim planom Ličko-senjske 

županije. 

U protekloj 2015. godini Zavodu su na mišljenje upućeni sljedeći dokumenti 

prostornog uređenja: 
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- Urbanistički plan uređenja naselja Novalja 

-  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gospića 

- II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Otočca 

- Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja užeg područja Grada Senja 

- III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brinje 

- IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lovinac 

- Izmjene i dopune DPU zone Konjsko Brdo u Perušiću. 

 

Po broju i vrsti planova koji su upućeni na mišljenje  može se zaključiti kako se planovi nešto 

intenzivnije provode u priobalnom dijelu Županije,te u prostorima razvijenije infrastrukture. 

 

7.2. Izrada prostorno-planskih dokumenata gradova i općina 

 

- Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Donji Lapac 

 Općinsko vijeće Općine Donji Lapac usvojilo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna 

PPUO Donji Lapac u kojoj je utvrđen obim izmjena i ostali zakonom propisani elementi. 

Temeljem Sporazuma, sklopljen je Ugovor između Općine i Zavoda o izradi Izmjena i 

dopuna PPUO Donji Lapac po kojem je Zavod osim u radovima na izradi izmjena i dopuna 

Plana pomogao Općini u pripremi procedure izmjena i dopuna Plana. Veći dio novih 

kartografskih i katastarskih podloga pribavili smo za potrebe Općine, te sklopili Ugovor o 

suradnji sa stručnim izrađivačem i zajedno s njim realizirali izradu Izmjena i dopuna PPUO  

Zamolbu za financijsku pomoć Općini zajednički smo uputili Ministarstvu prostornog uređenja 

i ishodili dio sredstava za izradu Plana, te ih je Općina proslijedila Stručnom izrađivaču i tako 

su uklonjene financijske prepreke za realizaciju Dokumenta. 

Zahvaljujući suradnji i pomoći Ministarstva, Izmjene i dopune PPUO Donji Lapac, nakon 

ishođenja mišljenja i pribavljanja suglasnosti, donesene su po Općinskom vijeću i objavljene 

u „Županijskom glasniku“ br. 14/15. Općina je do kraja 2015. godine podmirila veći dio 

obveze prema stručnom izrađivaču. Manji dio duga od cca 10 000,00 kuna bit će podmireno 

u skoro vrijeme. 

 Donošenjem ovih Izmjena i dopuna PPUO Donji Lapac i ova je Općina uskladila svoj 

Prostorni plan s PPŽ-om i tako ažurirala svoju prostorno-plansku dokumentaciju. 

 Međutim, očito je da su se nakon I. Izmjena i dopuna PPUO u Općini Donji Lapac 

potakla promišljanje o potrebi kontinuiranog planiranja, pa su pokrenuli proces II. Izmjena i 

dopuna PPUO Donji Lapac jer očito u okviru I. Izmjena i dopuna nisu imali sustavnije 

odrađene pripreme. 

 

8. DOKUMENTI PRAĆENJA STANJA U PROSTORU ŽUPANIJE I POJEDNIH  

    GRADOVA I OPĆINA 

 

8.1. Dokumenti praćenja stanja u prostoru pojedinih gradova i općina  

 

Obim i sadržaj izvješća o stanju u prostoru određen Pravilnikom o sadržaju i 

obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru je izuzetno opsežan pa 

upravni odjeli jedinica lokalne samouprave nisu dovoljno stručno ekipirani za izradu 

kvalitetnog izvješća, a u interesu je i jedinica lokalne samouprave i županije ne samo 

zadovoljiti zakonsku formu nego zaista pripremiti kvalitetan dokument koji će biti podloga za 

izradu nove prostorno planske dokumentacije kako ista ne bi bila prepreka razvojnim 

projektima.  
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Iako je sadržaj izvješća određen Pravilnikom svaka jedinica lokalne samouprave ima 

svoju specifičnu problematiku koja je osobito naglašena u zaštićenom obalnom pojasu i 

zaštićenim područjima. 

U prosincu 2014. godine sklopili smo Ugovor o izradi Izvješća o stanju u prostoru za 

Grad Senj. Grad Senj koji ima specifičan položaj i zauzima zaštićeno i vrijedno područje pa 

je izrada ovog Izvješća koje smo odraditi u suradnji s gradskim Upravnim odjelom, 

zahtijevala kvalitetnu analizu prostorno-planske dokumentacije i nove Strategije prometa RH, 

akcijskih planova vezanih uz nautički turizam te Gospodarske strategije Grada. 

 Nacrt Izvješća sačinili smo u prvom polugodištu 2015. godine, dostavili ga gradskim 

upravnim odjelima i Gradskoj razvojnoj agenciji na provjeru podataka. Nakon njihovih 

sugestija izvršili smo dopunu Izvješća i pripremili ga do kraja godine za upućivanje 

nadležnom upravnom odjelu na daljnje postupanje. 

 Iz niza Izvješća koje smo pripremali te iz analiza Izvješća koje su pripremali drugi 

subjekti mogli bi zaključiti kako će za kvalitetnije planiranje trebati uložiti puno napora u 

uređenju baze podataka, uređenju GIS infrastrukturnih sustava i modernizaciji upravljanja 

njima, te postići kvalitetnu suradnju korisnika prostora. 

 

9. OSTALA PROSTORNO-PLANSKA, URBANISTIČKA I PROJEKTNA  

    DOKUMENTACIJA TE DRUGE AKTIVNOSTI 

 

9.1. Projekt „Aglomeracija Plitvička Jezera-Rakovica“ 

 

Radi izrade studijsko-projektne dokumentacije vezane za vodoopskrbu i odvodnju, 

potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU Fondova, osnovan je projektni tim i 

imenovani njegovi članovi u svrhu provođenja i praćenja aktivnosti, te kontrole i prihvaćanja 

tehničkih i studijskih rješenja u svim fazama pripreme Projekta Plitvička jezera-Rakovica. U 

projektni tim su određeni i predstavnici Županije i Zavoda. Kao pomoć konzultantima oni su 

dostavili raspoloživu prostorno-plansku dokumentaciju, te dokumentaciju vezanu za radove 

na Vodoopskrbnom planu Županije, te Plan navodnjavanja iz kojih se mogu koristiti određeni 

podaci za Projekt. 

 Voditelj projektnog tima je predstavnik Hrvatskih voda, a konzultanti su odabrani po 

natječaju. 

 Konzultanti su predali dokument Uvodno izvješće i Analizu postojećeg stanja u 

tiskanom i digitalnom obliku, a Projektni tim dao je svoje mišljenje. 

 Prema ovim analizama vodoopskrbni sustav ovog područja zahtijeva ozbiljnu sanaciju 

i traženje novih vodoopskrbnih izvora.  

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda praktično ne postoji odnosno 

zahtijeva kompletno novi Projekt i izgradnju potpuno novog sustava. 

Prostorno planska dokumentacija kako Županije, tako i Općine Plitvička jezera te 

Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ ne bi trebala biti prepreka ovom Projektu. 

 Treba napomenuti da postoji problem kvalitetne suradnje sudionika na ovom 

Projektu. 

 

9.2  Projekt uspostave katastra vodova i infrastrukture Općine Plitvička Jezera 

 

Pri izradi prostorno-planske dokumentacije Općine Plitvička Jezera, Nacionalnog  

parka „Plitvička Jezera“, ali i ostalih općina i gradova u Ličko-senjskoj županiji uočen je 

problem nepostojanja katastra instalacija i točnih podataka o infrastrukturi. 
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Tako postoji problem Državnih cesta koje u katastru ne postoje već se tamo vode kao 

šumsko zemljište ili pašnjak. Podzemne instalacije struje, vode, kanalizacije, telefonskih 

vodova nitko nije snimio, odnosno nije ih unio u katastar, tako da se ne zna preko kojih i čijih 

čestica prolaze itd. 

Ovaj problem uočen je u Općini Plitvička Jezera, pa pokušavamo u suradnji Općine i Zavoda 

iznaći rješenje, okupiti zainteresirane strane koje bi u sporazumu s Općinom započele 

rješavanje ovog problema. 

Ovaj problem uočen je i u Projektu aglomeracije Plitvička Jezera, odnosno izgradnje 

vodnokomunalne infrastrukture. 

 Kako je u pripremi Projekt nove katastarske izmjere za K.O. Plitvička Jezera, K.O. 

Prijeboj i K.O. Korenica, koji financiraju Općina Plitvička Jezera i Nacionalni park “Plitvička 

Jezera“, a Državna geodetska uprava provodi Natječaj i vrši nadzor na ovim radovima i pod 

njenom kontrolom obrađeni podaci se unose u Katastar i vrši priprema za Zemljišne knjige, 

prilika je da se u ovom Projektu, kroz dodatke ugovoru riješi i katastar instalacija. 

 Suradnja Općine i Zavoda na ovom Projektu realizira se kroz Sporazum po kojem 

Zavod za potrebe Općine prikuplja podatke, te nastoji okupiti zainteresirane strane i inicirati 

realizaciju Sporazuma o suradnji na ovom Projektu. 

 

9.3. Osnove gospodarenja mineralnim sirovinama u Ličko-senjskoj županiji 

 

Studiju gospodarenja mineralnom sirovinom izradila je tvrtka „Nuing“ d.o.o. iz Zagreba 

2013. i 2014. godine.  

Studija je prezentirana od strane izrađivača na radnom sastanku održanom u Zavodu 

za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, kojem su nazočili predstavnici Upravnog 

odjela za gospodarstvo LSŽ, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo LSŽ, Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji-Službe za 

gospodarstvo i Zavoda za prostorno uređenje. Nakon prezentacije i kratke rasprave nazočni 

su Studiju ocijenili kvalitetnom i dobrom podlogom za izradu Osnova gospodarenja 

mineralnom sirovinom i ugrađivanje u prostorno plansku dokumentaciju.  

Donošenjem novog Pravilnika o sadržaju rudarsko-geološke studije mineralnih sirovina koju 

je donijelo Ministarstvo gospodarstva, a u kojoj je definiran točan sadržaj, procedura 

donošenja, stručna ekipiranost izrađivača studije te retroaktivno djelovanje i na sve ranije 

izrađene studije, ocjenjeno je da Županija nema sredstava za izradu nove studije niti za 

usklađivanje studije s Pravilnikom po novom izrađivaču te da je već izrađena studija dobra 

kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije.  

 Ličko-senjska županija-Upravni odjel za gospodarstvo pokrenuo je inicijativu za 

izradu Razvojne strategije Ličko-senjske županije za naredni četverogodišnji period pa 

smatramo tu činjenicu prigodom gdje se mogu upotrijebiti materijali iz spomenute Studije i 

izvršiti analiza u njoj danih planskih smjernica, tim više što za spomenutu Strategiju treba 

pripremiti Studiju i stratešku procjenu o utjecaju na okoliš. 

 

9.4. Informatička obrada podataka  

 

Za prostorno uređenje izuzetno je važna kvalitetna baza podataka. Točni i kvalitetni 

podaci o prostoru teško su dostupni i može ih se pribaviti od institucija koje nekim prostorom 

ili određenom infrastrukturom u prostoru upravljaju, ali ih je teško pridobiti za suradnju čak i 

kad je jasan širi društveni interes. Trenutno unutar Zavoda u ovoj domeni radimo na: 

 održavanje GIS baze podataka unutar Zavoda 
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 informatička podrška ostalim županijskim odjelima 
- održavanje informatičke opreme (računala i pisača) 

            - održavanje Internet komunikacijske opreme 

            - održavanje e-mail servera 

            - instalacija razne programske podrške (antivirus programi, preglednici…) 

            - pomoć u radu i savjetovanje 

            - dostava podataka iz postojeće tekstualne i grafičke baze podataka Zavoda. 

 

9.5. Informacijski sustav prostornog uređenja 

 

 Uspostava ovog sustava je sada i bit će u narednom periodu jedna od temeljnih 

zadaća Zavoda sa naglaskom na pospremanju važeće prostorno planske dokumentacije u 

sustav te nakon toga njenu provedbu. 

Informacijski sustav prostornog uređenja sukladno člancima 31., 32. i 33. Zakona o 

prostornom uređenju („NN“ br. 153/13) radi se za potrebe izrade, donošenja i provedbe i 

nadzora prostornih planova, a uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku. 

Ovaj sustav obuhvaća široki spektar podataka pobrojanih u članku 32. Zakona. Zavod 

radi na uspostavi Informacijskog sustava prostornog uređenja te vodi i upravlja sustavom u 

okviru svojih ovlasti sukladno Zakonu.  

Informacijski sustav uspostavlja i razvija Ministarstvo graditeljstva i prostornog 

uređenja u suradnji s Državnim zavodom i zavodima za prostorno uređenje županija.  

Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije u suradnji sa Državnim zavodom, 

temeljem obveze unosa podataka u informacijski sustav prostornog uređenja pristupio je 

unosu podataka u isti, ali među ostalim zbog neposjedovanja odgovarajućeg softwera taj 

nam rad predstavlja problem pa smo se prijavili preko Ličko-senjske županije na natječaj 

Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i dobili manji dio sredstava za nabavu spomenutog 

softwera. 

Kako smo dvije trećine sredstava morati osigurati unutar Županije ili nabaviti sami, 

nismo tijekom 2015. godine uspjeli ostvariti naum, ali smo u tu smo svrhu uputili na edukaciju 

stručne djelatnike pa kad ostvarimo planiranu nabavu imat ćemo stručni tim za rad u 

sustavu. 

 Tijekom 2015. godine u suradnji s Državnim zavodom, unijeli smo u sustav dio 

podataka o našoj prostorno-planskoj dokumentaciji, a najviše takozvanih meta-podataka, te 

osnovne kartografske prikaze. 

 Za sljedeću godinu trebalo bi u ovom sustavu dopuniti podatke vezane za izmjene i 

dopune planova, te kompletirati elemente planova za ISPU. 

 

9.6. Energetska učinkovitost 

 

 Zaposlenici Zavoda sudjeluju u aktivnostima Županije vezanim za energetsku 

učinkovitost kao članovi radnih tijela te savjetodavno prema svojim mogućnostima. 

 Provedba Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-

senjskoj županiji dug je i složen proces, a temelji se na sredstvima koja je u tu svrhu Županiji 

osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Ličko-senjska županija, kao nositelj natječaja imenovala je stručno povjerenstvo koje 

je imalo obiman posao obilaska terena i analize svih pristiglih zahtjeva te u konačnici 

formirala rang liste korisnika koji su udovoljili uvjetima natječaja. Kako se u prvom krugu 

natječaja iz dobivenih sredstava uspjelo udovoljiti malom broju zainteresiranih, a realizacija 
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poslova izvršena je tijekom 2015. godine, dok je novi natječaj objavljen 2015. godine izravno 

provođen u kontaktu korisnika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preko 

ovlaštenih certifikatora, pa je na taj način Županija isključena iz posredovanja. 

U 2015. godini ostala je obveza podnošenja konačnog izvješća o izvršenom po 

spomenutom natječaju, pa je Zavod s nadležnim upravnim odjelom Županije sačinio konačno 

izvješće. 

 

9.7. Izložba „Jesen u Lici“ 

 

Zaposlenici Zavoda sudjelovali su u pripremi i provedbi izložbe „Jesen u Lici“ 

sukladno zahtjevima organizatora. 

 

9.8. Stalno stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja 

 

Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja za pravne  

osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva utvrđena je obveza stalnog 

stručnog usavršavanja zaposlenika. 

Kako je već spomenuto za 2015. godinu dobili smo od Ministarstva prostornog 

uređenja i graditeljstva 6.000,00 kuna za školovanje kadrova za Informatički sustav 

prostornog uređenja i to smo namjenski utrošili za edukaciju djelatnika što je neophodno za 

kvalitetno vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja. 

Potvrdu o izvršenom i pravdanje troškova dostavili smo Zavodu za prostorni razvoj 

Ministarstva. 

 

9.9. Postupanje sa bespravno izgrađenim zgradama  u Ličko-senjskoj županiji 

 

 Kako je na nivou Države osnovana Agencija za ozakonjenje bespravno izgrađenih 

zgrada i preuzela dio predmeta po prijavama građana vezanim za ozakonjenje, izostala je 

potreba pomaganja Upravnom odjelu od strane Zavoda, mada su prije toga, temeljem 

zahtjeva Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu prirode i okoliša te komunalno 

gospodarstvo za obavljanje poslova postupanja s nezakonito izrađenim zgradama, dvije 

zaposlenice Zavoda tijekom 2014. sporazumno raspoređene u Upravni odjel za rješavanje 

predmeta u spomenutom procesu, a potom vraćene na redovnu djelatnost u Zavod. 

 Za rad Zavoda na Izvješćima o stanju u prostoru kako Županije, tako i jedinica lokalne 

samouprave bila bi izuzetno važna povratna informacija o provedbi legalizacije i u svezi s tim 

izmjene u građevinskim područjima naselja. 

 

10. ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

10.1. Strateška procjena utjecaja plana i programa na okoliš 

 

Za županijske planove nove generacije ili izmjene i dopune postojećih, zatim za 

strategije i programe vezane za razvoj gospodarstva i infrastrukture u državi i županijama, 

Zakonom o zaštiti okoliša je predviđen proces strateške procjene o utjecaju na okoliš. 

Danas postoji nekoliko primjeraka provedenog procesa u Republici Hrvatskoj, a ovaj 

proces na županijskom nivou zanima nas zbog njegove primjene na županijsku prostorno-

plansku dokumentaciju.  
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Ministarstvo zaštite okoliša i prirode sada provodi edukaciju za ovaj proces, a tijekom 

2015. godine obavljena je edukacija i u našoj Županiji o ovom procesu i na nju su upućivani 

mladi stručni djelatnici Zavoda. 

 

 Kako Ličko-senjska Županija preko Upravnog odjela za gospodarstvo pokreće izradu 

Razvojne strategije županije, Zavod će surađivati na pripremi iste, a zainteresirani smo i za 

pomoć u izradi Studije za stratešku procjenu jer bi ovaj dokument bio izuzetno dobra podloga 

za novi Prostorni plan Županije, te ako bi se odradila strateška procjena za Razvojnu 

strategiju bio bi znatno manji obim strateške procjene za PPŽ. 

 

10.2. Procjena utjecaja na okoliš 

 

Procjena utjecaja na okoliš pojedinih zahvata provodi se već po ustaljenom postupku 

i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode vodi ovaj proces, a sa županijskog nivoa Županija 

imenuje u povjerenstvo obično po jednog predstavnika. 

U navedeno Povjerenstvo imenovan je član Zavoda u savjetodavno stručno 

Povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije mineralne sirovine na budućem 

eksploatacijskom polju „Barlete“ u Gradu Gospiću. 

 

10.3. Gospodarenje otpadom 

 

 Kako je gospodarenje otpadom bilo jedan od bitnih elemenata prvog Prostornog 

plana Ličko-senjske županije, to je kontinuirano praćenje događanja u ovoj sferi za potrebe 

Izvješća o stanju u prostoru i uapređenje prostornog uređenja i planiranja, zadaća koju 

Zavod u okviru mogućnosti kontinuirano obavlja. 

Izmjenom plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-

2015. godine („NN“ br.46/15), od 23. travnja 2015. godine pojedini dijelovi teritorija Ličko-

senjske županije, otpad zbinjavaju u okolnim županijama, pa tako sjeveroistočni dio je 

pridružen CGO-u Babina gora u Karlovačkoj županiji, sjeverozapadni dio je pridružen CGO-u 

Marinšćina u Primorsko-goranskoj županiji, a južni dio (Gospić, Novalja Donji Lapac, 

Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina) CGO-u Biljane Donje u Zadarskoj županiji. 

 
Očito je da će za provedbu Državnog plana gospodarenja otpadom trebati napraviti 

Izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom Ličko-senjske županije, ali i Prostornog plana 

Ličko-senjske županije i Planova gradova i općina jer se bez prostorno planske podloge ne 

može ishoditi dokumentacija za realizaciju pretovarnih stanica i drugih objekata sustava. 

Na temu potrebe Izmjena i dopuna PPŽ-a vezano na spomenute Izmjene Državnog  

plana gospodarenja otpadom uputili smo upit Ministarstvu, ali nismo dobili odgovor. 

Za izmjenu Plana gospodarenja otpadom RH nije izvršena strateška procjena o 

utjecaju na okoliš planova i programa na kojima upravo inzistira Ministarstvo zaštite okoliša i 

prirode za sve strateške dokumente, a ovdje se radi o izuzetno važnim i skupim zahvatima u 

prostoru, a posljedice lošeg planiranja će dugoročno plaćati građani Hrvatske pa da se to 

ispravi, učinjeno je to za novi Plan. 

Napravljen je Nacrt plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za period 2015- 

2021 godina  i Studija za stratešku procjenu spomenutog Plana. 

O Nacrtu Plana gospodarenja otpadom i Studiji, sa nivoa Županije očitovali smo se u okviru 

Javne rasprave, ali do sada nismo dobili odgovore na upite. 
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 Očito je kako je izrada i donošenje ovih dokumenta u velikom zakašnjenju jer smo 

ovaj sustav trebali staviti u funkciju do kraja 2018. godine sukladno sporazumima sa 

Europskom unijom. 

 

10.4. Minski sumnjiv prostor 

 

Ličko-senjska županija još uvijek je najopterećenija županija minski sumnjivim 

prostorom i prostorom s neeksplodiranim ubojitim sredstvima.  

 Dvojica djelatniika Zavoda rade kao županijski koordinatori za razminiranje. 

U suradnji sa HCR-om i pojedinim gradovima i općinama nastojalo se nastaviti kontinuirani 

proces razminiranja. HCR i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pokrenuli su proces 

razminiranja divljih odlagališta otpada gdje je Zavod u suradnji s gradovima i općinama 

pribavio digitalne katastarske podloge i pomogao u identifikaciji katastarskih čestica u MSP-u 

gdje postoje i divlja odlagališta. Očekujem odgovor o poduzetim mjerama od strane HCR-a. 

Također smo u dogovoru s Županom pripremili podloge za razminiranje pojasa uz ceste po 

zahtjevu Županijske uprave za ceste. 

 Tako je po tom projektu uz financiranje Nacionalnog parka „Pliitvička Jezera“ 

razminiran pojas uz županijsku cestu kod Glibodola. 

 Tijekom 2015. godine osigurana su značajna sredstva iz europskih fondova za 

razminiranje poljoprivrednih površina preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva 

poljoprivrede pa je tako na području Grada Gospića, Općine Perušić i Grad Otočca planirano 

za razminiranje oko 7km² poljoprivredne površine iz tog programa.  

 Međutim, zbog komplikacija u pripremi i provedbi Natječaja i prebacivanja 

odgovornosti s HCR-a na županije od kojih se tražila i financijska pomoć i odgovornost, a iste 

su u teškoćama, radovi u našoj Županiji po tom Projektu, planirani za 2015.g. nisu ni počeli. 

 

 

11. SURADNJA S MINISTARSTVIMA, USTANOVAMA I ZAVODIMA SUSJEDNIH  

      ŽUPANIJA, PROSTORNO-PLANSKIM TVRTKAMA I OSTALIM ZAVODIMA  

      ZA PROSTORNO UREĐENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, dodijelilo nam je uglavnom dio 

poslova na izradi prostorno-planske dokumentacije zaštićenih područja.  

 

U Izvješću koje je podnijela ravnateljica Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva na 

sastanku održanom 07. prosinca 2015. g. spomenula je i suradnju sa Zavodom za prostorno 

uređenje Ličko-senjske županije na izradi Prostornih planova nacionalnih parkova u našoj 

županiji, te o pripremama za Prostorni plan Parka prirode Velebit. 

Suradnja s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode odvijala se kroz nekoliko sastanaka 

veznih za problematiku gospodarenja otpadom, kroz učešća u procjeni utjecaja na okoliš 

pojedinačnih zahvata i kroz edukaciju o Strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 

okoliš. 

S Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom obrane surađivali smo u okviru 

ishođenja mišljenja o prostorno-planskoj dokumentaciji.  

S Hrvatskim vodama surađivali smo kod ishođenja suglasnosti na pojedine planove i 

tražili od njih podatke za Izvješće o stanju u prostoru. 

Zavodi jadranskih županija organizirali su tijekom 2015. godine niz susreta pa je tako 

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije za jubilarnu godinu svog postojanja 
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početkom godine organizirao izložbu radova i prezentirao rezultate svog djelovanja u 

prostoru, na kojoj su eminentni stručnjaci prostorni planeri uvodno predstavili rad Zavoda i 

plansko djelovanje, a sve pod simboličnim nazivom „Prostor su-djelovanja“.  

 U svibnju 2015. Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije proslavio 

je 30. godina djelovanja. Na dvodnevnom skupu bili su i predstavnici našeg Zavoda, a 

izlagači su obradili nekoliko tema od onih o znanstvenom istraživanju u prostornom razvoju, 

o integralnom upravljanju obalnim područjem, odnosno razvojem i dionicima upravljanja. 

 

 Jedna od točaka bila je i kratko predstavljanje zavoda po županijama i problematika 

rada zavoda i mogućnosti unapređenja suradnje među zavodima. 

Od prostorno-planskih tvrtki uglavnom surađujemo s Urbanističkim institutom 

Hrvatske Zagreb vezano za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 

županije. 

 Unutar Ličko-senjske županije osim obvezne suradnje s upravnim odjelima Županije 

surađujemo sa Hrvatskim šumama, HEP-om Elektrolika Gospić, JU Park prirode „Velebit“, 

Hrvatskim cestama, Županijskom upravom za ceste. 

 

 

12. ZAKLJUČAK 

 

 Imućniji i ekipiraniji zavodi slave godišnjice svoga osnivanja i djelovanj, što je u ovom 

izvješću i spomenuto vezano na proslava jubileja Zavoda Zadarske i Primorsko-goranske 

županije, a ovom prilikom samo napominjemo kako je i naš Zavod 2015. godine trebao 

proslaviti dvadeset godina postojanja, ali kako nije baš vrijeme za slavlja i traženja sredstava 

od Županije kao osnivača za tu svrhu mi smo zadovoljni činjenicom da još uvijek unatoč 

osipanju kadrova opstajemo i obnavljamo se. 

 Od osnivanja do danas u organizaciji Zavoda učinjeno je puno na prostornom 

uređenju područja Županije počevši od priprema za Prostorni plan Županije odnosno izrade 

Osnova korištenja i zaštite prostora za bivše općine od kojih je kasnije formirana Županija, a 

potom izrada i donošenje prvog Prostornog plana Županije.  

 Dokaz kako se u Županiji kontinuirano prate zbivanja i provedba Prostornog plana 

koji se provodi kroz prostorne planove naših gradova i općina, te da se sustavno uklanjaju 

prepreke u provođenju kroz Izmjene i dopune PPŽ-a je i činjenica da su sada u tijeku šeste 

Izmjene i dopune. 

 Osim rada na Prostornom planu Županije, radili smo i na prostornim planovima naših 

gradova i općine, te na prostornim planovima NP „Sjeverni Velebit“ i NP „Plitvička Jezera“, te 

na pripremnim radovima za Prostorni plan „Parka prirode Velebit“. 

 Valja napomenuti i rad na Planu gospodarenja otpadom, te Studije vezane za 

mineralne sirovine 

Sigurno je kako smo mogli učiniti još nešto više i bolje u svakom od segmenata našeg rada.  

Kako bi to mogli ostvariti potrebna je još kvalitetnija suradnja Zavoda s upravnim 

odjelima kako u Županiji, tako i sa gradovima i općinama, a naročito s njihovim upravnim 

odjelima vezanim za poslove prostornog uređenja. 

Iz dosadašnjih kontakata očito je da bi trebalo više suradnje koju planiramo pojačati 

kroz izradu Izvješća o stanju u prostoru gradova i općina koja se moraju odraditi u suradnji 

nadležnih upravnih odjela gradova i općina sa Zavodom. 

Suradnja s jedinicama lokalne samouprave je preduvjet uspostavi informacijskog 

sustava prostornog uređenja na nivou Županije.  
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O uspostavi ovog sustava razgovarali smo i s predstavnicima javnih poduzeća na području 

naše Županije i naišli na odaziv za moguću suradnju. 

 Vezano za spomenuto, uređenje kvalitetne baze podataka važna je i aktivnost 

uspostave novog katastra instalacija i infrastrukture što je naročito pogodno za područja na 

kojima je pokrenuta nova katastarska izmjera. 

 

 Iako je puno toga odrađeno očito treba još jako puno raditi do uspostave kvalitetnog 

sustava upravljanja prostorom. 

 

 

 

 

Klasa: 023-01/16-01/01 

Urbroj: 2125/64-16-01 

Gospić, 29. siječnja 2016. godine 

 

 

 

                                                                                                                  ZA ZAVOD 

                                                                                          Stipe Mudrovčić, dipl. ing. građ., v.r. 

 

                                                                                                                   Ravnatelj 


