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I Z V J E Š Ć E  
o radu  Župana za prvo polugodište 2016. godine 

 
 

 
UVOD 

  

 Ispunjavajući obvezu propisanu člankom 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i člankom 32. Statuta Županije, a uvažavajući preporuke Županijske skupštine da  

izvješća budu kraća od prethodnih, pripremljeno je Izvješće za prvo polugodište 2016. godine. 

 Izvješće sadrži: 

- broj predloženih akata Županijskoj skupštini na donošenje, odnosno donesenih akata, 

- značajnije projekte,  

- protokolarne aktivnosti i javnost rada, 

- ostale aktivnosti. 

 

 BROJ PREDLOŽENIH AKATA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI NA DONOŠENJE, 

ODNOSNO DONESENIH AKATA 
 
 

 U prvom polugodištu 2016. godine održane su dvije sjednice Županijske skupštine na 

kojima je, uz aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, donesen 61 opći i drugi akt.  

  U tom razdoblju Župan je predložio Županijskoj skupštini, nadležnom odboru ili dao 

mišljenje na predložene akte kada nije bio predlagatelj za 56 akata (22 odluke, 32 zaključka, 1 

plan i 1 mišljenje). 

  Svi predloženi akti su usvojeni na Županijskoj skupštini, a opći akti dostavljeni na nadzor 

zakonitosti. Ni u ovom izvještajnom razdoblju nisu utvrđene nezakonitosti.  

  Župan je u izvještajnom razdoblju donio 65 akata (7 odluka, 30 zaključaka, 5 pravilnika, 10 

planova, 1 program i 12 rješenja). Svi doneseni akti Županijske skupštine i Župana su objavljeni 

u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 
   

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, radi informiranja javnosti o nacrtima 

općih akata, Župan je u prosincu 2015. godine donio Plan savjetovanja s javnošću u 2016. godini, 

koji je objavljen u «Županijskom glasniku» br.  25/15 i na internetskoj stranici Županije. 

U izvještajnom razdoblju objavljeno je savjetovanje i o tome sačinjena izvješća koja su 

objavljena na internetskoj stranici Županije za sljedeće dokumente: 

- Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti javne zdravstvene službe na području 

Ličko-senjske županije za 2016. godinu i 

- Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti javne zdravstvene službe na području 

Ličko-senjske županije za razdoblje 2016.-2018. godine. 

 

ZNAČAJNIJI PROJEKTI 
 

- Projekti financirani iz sredstava EU: 

* «Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije - Faza II» ukupne 

vrijednosti 30.000 eura kao nastavak  Projekta «Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u 
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Ličko-senjskoj županiji», kroz koji je izrađena Strategija razvoja ljudskih potencijala za 

razdoblje 2014-2020.godine te pripremljeno 20 projektnih koncepata za razradu i 

financiranje. 

* «Elektrifikacija kućanstava u ruralnim krajevima Ličko-senjske županije korištenjem 

obnovljivih izvora energije» vrijednosti projekta oko 500.000,00 kuna kojim će se 

osigurati električna energija za 8 kućanstva udaljenih od postojeće elektromreže u 

Općinama Donji Lapac, Plitvička jezera, Udbina i Lovinac.  

*  projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području naselja Gornji Lulići, 

Oraovac,  Podum, Dabar, Glibodol, Lički Ribnik, Ornice, Novoselo Bilajsko i Divoselo 

površine 6,8 km2 ukupne vrijednosti 46,1 mil. kn, odobren iz Europskog poljoprivrednog 

fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta na 

području naselja Lički Ribnik, Ornice, Jurkovići, Donji Vaganac, Obljajac, Novoselija, 

Veljun, Agbabe, Čanak, Barlete i Bilaj površine 11,3 km2 ukupne vrijednosti 89,1 mil. kn 

za koji je provedena javna nabava i očekuje se odobrenje sredstava iz Programa ruralnog 

razvoja 2014-2020.  

* Iz prioritetne Osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 

2014.-2020., LIRA je dobila bespovratna sredstva za provedbu savjetodavnih, 

edukativnih i informativnih aktivnosti o EU fondovima. Sredstva će se utrošiti za  jačanje 

i razvoj mreže potpore potencijalnim prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz reda 

javnopravnih tijela i informiranje šire javnosti o mogućnostima korištenja EU fondova te 

jačanje kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje 

kapaciteta regionalnih koordinatora Ukupna vrijednost projekta je 1.167.058,34 kn, od 

čega 991.999,58 kn bespovratnih sredstava. 

 

-  Projekti u pripremi za financiranje iz sredstava EU: 
 

*  projekt Centra planinskog turizma Sveto Brdo, za koji su Zadarska i Ličko-senjska 

županija uputile inicijativu Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja i 

fondova Europske unije za učinkovitijom suradnjom na pripremi projekta, kao projekta 

od nacionalnog interesa jer ima sve elemente strateškog projekta središnje razine.  

* projekt uspostave Centra za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i upravljanje 

područjima Natura 2000, kao budućeg institucionalnog okvira za razvoj poljoprivrede na 

području Like, koji se razvija u suradnji s Općinama Lovinac, Udbina i Gračac te 

Zadarskom županijom.  

* projekt izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni 

Jadran koji bi bio strateški dokument kojim će se integrirati dugoročna razvojna 

promišljanja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, koja uz Ličko-

senjsku obuhvaća i Primorsko-goransku i Istarsku županiju, a stvorio bi uvjete za 

uspostavu sustava integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na 

području ove tri županije.  
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* projekt Promicanje društvenog poduzetništva mladih s područja Primorsko-goranske i 

Ličko-senjske županije, u suradnji s tvrtkom Poslovni biro d.o.o. Rijeka kao nositeljem 

projekta, ustanovom ASK Rijeka i Primorsko goranskom županijom. Ukupna vrijednost 

projekta je 530.000,00 kuna, a glavni cilj projekta je promicanje poduzetništva mladih s 

područja dviju županija kroz unaprjeđenje znanja i vještina, poticanje razvoja novih 

društvenih poduzeća te informiranje javnosti i umrežavanje dionika. 

* projekt INTEGRA LIKA - Integralni gospodarski razvoj LAG-a LIKA, u kojem je Ličko-

senjska  županija partner, a nositelj je LAG Lika. Krajnji cilj projekta je brendiranje Like i 

Podvelebitskog primorja kao globalno poznatih i ekološki prihvatljivih destinacija s 

prepoznatljivim prirodnim ljepotama, bogatom ponudom autohtone hrane te 

samoodrživim gospodarstvom.  

* u sklopu Programa prekogranične suradnje Republika Hrvatska – Bosna i Hercegovina – 

Crna Gora, LIRA je u suradnji s Razvojnom agencijom Unsko-sanskog kantona – RAUSK, 

Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Općinom Ljubuški i Turističkom 

organizacijom Bar prijavila projekt «Sustaincult – Održivo upravljanje kulturnom i 

prirodnom baštinom». Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.409.941,25 eura, od čega je 

187.455,06 eura predviđeno za aktivnosti LIRA-e. Rezultati se očekuju do kraja godine. 

*  projekt Eko-Lika vuna predviđa pokretanje  «EKO LIKA» – Centra za preradu vune, 

koristeći spoj suvremene tehnologije i tradicije, otvaranjem novih radnih mjesta u 

proizvodnji i nove turističke i edukativne sadržaje korisne široj zajednici. Ujedno rješava 

gorući problem nepropisnog odlaganja vune u prirodi, što na području Županije prelazi 

80 tona godišnje. Vrijednost projekta je 1.245.545,00 eura, od čega je 46.481,00 eura 

doprinos LIRA-e. Nositelj projekta je GTF – Inicijativa za održivi rast iz Zagreba, a 

partneri su LIRA,  Općina Perušić, Tekstilno-tehnološki faklutet Zagreb, Adriance Pearl 

d.o.o. Rijeka i Regeneracija d.o.o. Zabok. Od ukupno 30 prijavljenih projekata na natječaj 

«Socijalne inovacije u Hrvatskoj» raspisanom od strane «Organizacije za ekonomsku 

suradnju i razvoj (OECD)» te uz potporu Ministarstva gospodarstva RH, projekt Eko-Lika 

vuna osvojio je 1. nagradu kao najbolja socijalna inovacija u Hrvatskoj.   

 

- Osim navedenih projekata nastavljena je provedba: 
 

*  projektnih aktivnosti u okviru projekta «Zajedno za budućnost» koji je omogućio 

zapošljavanje 30 nezaposlenih osoba koje pružaju neposrednu potporu za 33 učenika iz 

osam osnovnih i četiri srednje škole kojima je Županija osnivač. Ukupna vrijednost 

projekta je 1.330.978,23 kn, dok bespovratna sredstva iznose 1.264.429,31 kn. Isti se 

provodi u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u okviru 

Operativnog programa «Učinkoviti ljudski potencijali» 2014.-2020. Europskog socijalnog 

fonda.  

*  projektnih aktivnosti u okviru projekta «Promocija obrazovanja za poduzetništvo i obrt u 

Ličko-senjskoj županiji» iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti bespovratnih 

sredstava u iznosu od 280.509,00 kn. Cilj projekta je promocija mogućnosti razvoja 
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poduzetništva i cjeloživotnog učenja u rastu i razvoju poduzetništva. Teme su odabrane u 

skladu s analizom prilika u Županijskoj razvojnoj strategiji, a posebna ciljna skupina su 

učenici srednjih škola, kao potencijalni budući poduzetnici, a cilj njihovog uključivanja je 

razvoj pozitivnog odnosa prema poduzetništvu. 

 U prvoj polovici 2016. godine, s ciljem razvijanja svijesti o ekološkoj proizvodnji i 

obnovljivim izvorima energije, provedene su aktivnosti: u Perušiću pod nazivom «Zeleno 

gospodarstvo», a u Korenici pod nazivom «Ekološka proizvodnja».  

 

PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI I JAVNOST RADA 
 

- I u ovom izvještajnom razdoblju održani su mnogi protokoli vezani uz obilježavanje 

državnih blagdana, obljetnica, Dana županije te organizirani  sastanci i  primanja: 
 

* Pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje, u suorganizaciji  Ličko-senjske županije i Grada Gospića, Župan je kao 

osobni izaslanik Predsjednice nazočio svečanom  obilježavanju  1. ožujka - Međunarodnog dana 

civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kao i 2. smotri konja hrvatskog 

hladnokrvnjaka u Krivom Putu u organizaciji Konjičkog kluba „Ana” iz Krivog Puta. 

* Župan je sudjelovao radnom sastanku održanom u Uredu Predsjednice RH na temu 

«Samoupravna uloga i razvojne mogućnosti hrvatskih županija».  

* Velikom misnom slavlju u Katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, 

održanom u čast  zaređivanja novog biskupa Gospićko-senjske biskupije mons. mr. Zdenka 

Križića, uz mnogobrojne uzvanike, u ime Ličko-senjske županije nazočili su predsjednik 

Županijske skupštine i Župan sa suradnicima. 

* Povodom posjete Ličko-senjskoj županiji prvog potpredsjednika Vlade RH Tomislava 

Karamarka u Kabinetu župana održan je sastanak na temu gospodarstva na kojem su uz 

predsjednika Županijske skupštine i Župana, nazočili i Tomislav Boban, predstojnik Državnog 

ureda za upravljanje državnom imovinom te gradonačelnici i načelnici s područja Ličko-senjske 

županije. 

* U povodu obilježavanja 120. obljetnice smrti dr. Ante Starčevića, 28. veljače 1896. 

izaslanstvo Ličko-senjske županije u ime Župana posjetilo je Spomen dom dr. Ante Starčevića u 

Velikom Žitniku, položilo spomen vijenac i zapalilo svijeće kod njegove biste u znak zahvalnosti i 

vječnog spomena na velikog hrvatskog političara i ideologa. Poseban značaj ovoj obljetnici 

iskazao se  postavljanjem izložbe posvećene životu i djelu dr. Ante Starčevića u izložbenom 

prostoru Autobusnog kolodvora u Zagrebu u organizaciji Državnog arhiva Gospić, u suradnji s 

Ličko-senjskom županijom i Zagrebačkim holdingom. 

* Povodom obilježavanja 25. obljetnice akcije «Plitvice» i pogibije Josipa Jovića, prvog 

hrvatskog redarstvenika u ime Ličko – senjske županije komemoraciji obilježavanja nazočili su 

predsjednik Županijske skupštine i Župan. 

* Povodom ili u sklopu obilježavanja Dana Županije, 23. svibnja Župan je posjetio Spomen 

dom dr. Ante Starčevića u Velikom Žitniku, gdje je u organizaciji Državnog arhiva u Gospiću, u 

suradnji svih državnih arhiva u Hrvatskoj, pripremljena izložba pod nazivom «ARHIVI I OTAC 
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DOMOVINE» te odao počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog 

rata i Prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i nazočio svetoj misi u Gospićkoj 

katedrali, a na  svečanoj sjednici Županijske skupštine izvjestio je nazočne o stanju u Županiji. 

* Župan je sudjelovao u taktičko – pokaznoj vatrogasnoj vježbi «Brinje 2016» u kojoj su uz 

vatrogasne postrojbe Ličko-senjske sudjelovale i vatrogasne postrojbe s područja Primorsko-

goranske i Karlovačke županije.  

* Župan je primio veleposlanika Indije u RH Sandeep Kumaara u pratnji prvog tajnika 

Veleposlanstva Kuldip K. Abrola, a kasnije i veleposlanika Kanade u RH Daniela Maksymiuka sa 

suradnicima.  

* Povodom posjete ministra poduzetništva i obrta Darka Horvata u KIC- u, organiziran je 

susret Ministra s poduzetnicima Ličko-senjske županije. U pratnji Župana i suradnika, Ministar je 

posjetio trgovačko društvo za proizvodnju pekarskih i slastičarskih proizvoda Tušak d.o.o. te 

Strukovnu školu u Gospiću. Ministar Horvat, Župan i gradonačelnik Gospića Petar Krmpotić 

svečano su otvorili benzinsku postaju tvrtke Energy-Bentz, a u sklopu «Plavog koncepta»  

projekta koji provodi INA industrija nafte, Župan je  nazočio otvorenju preuređene benzinske 

postaje u Budačkoj ulici u Gospiću.  

* Održana je konferencija o početku provedbe razminiranja i pretraživanja poljoprivrednih 

površina u Ličko-senjskoj županiji,  kojoj su nazočili  ministar poljoprivrede  Davor Romić,  

ravnatelj HCR-a  Dražen Jakopec te Župan sa suradnicima.   

U Kabinetu Župana održan je i radni sastanak s ravnateljem i predstavnicima Hrvatskog centra 

za razminiranje na temu razminiravanja poljoprivrednih površina na području Ličko-senjske 

županije. 

* Na poziv Tomislava Tolušića, ministra  regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 

Župan je zajedno s ostalim županima sudjelovao na radnom sastanku u Ministarstvu 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na kojem se govorilo o mogućnostima povlačenja 

sredstava iz EU fondova i jačanju županijskih kapaciteta za povlačenje sredstava, o 

ravnomjernom regionalnom razvoju Republike Hrvatske te aktualnoj tematici reforme lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, kao i informativnoj radionici na temu 

«Poziv za iskaz interesa Regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz 

Prioritetne osi 10-Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 

2020. (KK.10.1.3.01)» održanoj u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske, kada je održan i redovni mjesečni sastanak ministra Tolušića sa županima.  

* Župan je nazočio i 3. redovnom mjesečnom sastanku Ministra regionalnog razvoja i 

fondova EU na temu « Dodjele bespovratnih sredstava za ulaganje u zdravstvenu zaštitu na 

primarnoj razini te poboljšanju isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i jednodnevnim 

kirurgijama», a na poziv ministra Daria Nakića, sa suradnicima je nazočio radnom sastanku u 

Ministarstvu zdravlja na temu «Zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova i reforme 

Hitne medicine».  

* Župan je sudjelovao predstavljanju projekta «Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za 

javni promet od županijskog i lokalnog značaja» u Ministarstvu pomorstva, prometa i 

infrastrukture. 
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* Na temu gospodarenja otpadom, ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović 

organizirao je stručni radni sastanak za predstavnike Hrvatske zajednice županija kojem je 

nazočio Župan sa suradnicima, a nazočio je i radnom sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša i 

prirode sa Županom Karlovačke županije, predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost te ostalim sudionicima na temu Centra za gospodarenja otpadom Babina Gora. U 

Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu održan je sastanak s predstavnicima Grupacije 

centara za gospodarenje otpadom pri HGK na kojem je nazočio Župan. 

* S ciljem provedbe pripremnih aktivnosti za izradu prometnih masterplanova  

funkcionalnih regija, održan je radni sastanak svih dionika uključenih u proces pripreme i izrade 

navedenog strateškog dokumenta za regiju Sjeverni Jadran na kojem je nazočio Luko Vuletić 

pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, predstavnici Primorsko-goranske i 

Istarske županije, Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, gradova Gospića i Otočca, 

Lučke uprave Senj, Razvojne agencije-LIRA i Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske 

županije.  

* Na konferenciji  «Interreg – IPA, program prekogranične suradnje»  na Kupresu uz  župane 

i gradonačelnike iz Republike Hrvatske, ministra pomorstva prometa i infrastrukture Olega 

Butkovića, predstavnike Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva turizma, 

Agencije za regionalni razvoj, Fonda za prekograničnu suradnju Bosna i Hercegovina – Hrvatska 

– Crna Gora te predstavnike županijskih vlada, gradonačelnika  i načelnika iz Bosne i 

Hercegovine nazočio je i Župan sa suradnicima. Na konferenciji  je predstavljen  program 

prekogranične suradnje «Interreg – IPA HR – BiH – Crna Gora 2014-2020» i mogućnosti koje  

program  nudi za financiranje prekograničnih programa na području triju država u razdoblju do 

2020. godine. 

* Općina Perušić i  Pećinski park Grabovača  bili su domaćini Svjetskoj organizaciji za zaštitu 

prirode WWF (World Wide Fund for Nature) i Asocijaciji  Parkovi Dinarida i organizatori 

radionice «Zaštićena područja za prirodu i ljude», kada je Župan nazočio Generalnoj  skupštini  

Asocijacije Parkova Dinarida.  

* U organizaciji Županije i Hrvatskih voda održana je prezentacija novelacije vodoopskrbnog 

plana Ličko-senjske županije na kojoj su uz Župana i generalnog direktora Hrvatskih voda Ivicu 

Plišića i suradnike nazočili gradonačelnici i načelnici te direktori komunalnih poduzeća s 

područja Ličko-senjske županije. 

* Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, Ličko-senjska županija i Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje, Područni ured Gospić organizirali su pokaznu vježbu zaštite i spašavanja 

«Županija 2016.»  s ciljem utvrđivanja spremnosti operativnih snaga civilne zaštite.  U izvođenju 

vježbe sudjelovali su JV postrojba Gospić, ZZHM Ličko-senjske županije,  PU Ličko-senjska, PP 

Gospić, Gradsko društvo Crvenog križa Gospić te Stožer zaštite i spašavanja Grada Gospića.  

* Povodom obilježavanja Dana Grada Otočca i blagdana svetih Fabijana i Sebastijana, 

suzaštitnika Župe Presvetog Trojstva Otočac i Gacke doline, Župan je nazočio svečanoj sjednici 

Gradskog vijeća Grada Otočca. Župan je nazočio i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Senja 

povodom Dana Grada i blagdana sv. Jurja, kada je otvorio obnovljene prostorije Zavoda za hitu 

medicinu Ličko-senjske županije, Ispostava Senj, a predstavnici Ličko-senjske županije nazočili 
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su i svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom obilježavanja Dana Šibensko - kninske 

županije. 

* U organizaciji Župe Perušić  u Zagrebu je organizirana donatorska večer  za obnovu crkve 

sv. Roka u Perušiću kojoj je nazočio Župan. 

*Zamjenici župana S. Rukavina, odnosno N. Lalić nazočili su dodjeli nagrada Zajednice 

sportova Grada Senja zaslužnim djelatnicima u sportu za 2015. godinu,  obilježavanju 8. lipnja 

Dana zaštite planinske prirode u Republici Hrvatskoj u kojoj prigodi je predstavljen projekt 

obnovljenih pastirskih stanova u Lubenovcu i Alanu te u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, 

Koordinacije židovskih općina RH, Eparhije gornjo-karlovačke i Saveza antifašističkih boraca i 

antifašista RH, kod Šaranove jame na Jadovnom  komemorativnom okupljanju na Dan sjećanja 

na Jadovno 1941. godine i drugim prigodama.  

* Ličko-senjska županija i Grad Gospić svečanim su  programom obilježili  Dan državnosti 

Republike Hrvatske. Nakon svete mise, upriličeno je polaganje vijenaca i paljenje svijeća na 

Spomenik poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata te na bistu Prvog 

hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.  

* Središnje obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u 

protuminskom djelovanju održano je u Gospiću u organizaciji Ureda za razminiranje Vlade 

Republike Hrvatske, Hrvatskog centra za razminiranje, Ministarstva unutarnjih poslova i Grada 

Gospića. U sklopu programa obilježavanja održana je tiskovna konferencija na kojoj je nazočio 

Župan. 

* Mjesec svibanj u Republici Hrvatskoj obilježava se kao «Mjesec zaštite od požara». Stoga je  

Župan upriličio prijam za predstavnike Vatrogasne zajednice te predstavnike dobrovoljnih 

vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi s područja Ličko-senjske županije. 

* Predsjednik Županijske skupštine i Župan nazočili su Osnivačkoj skupštini Udruge djece 

poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Ličko-senjske županije.  

* Župan je održao radni sastanak na temu izgradnje Spomen obilježja poginulim 

pripadnicima vojno-redarstve akcije «Oluja»  na kojem su nazočili vojni ateše Republike Češke u 

Hrvatskoj,  predstavnici Primorsko –goransko županije, predstavnici gradova i općina te udruga 

proisteklih iz Domovinskog rata Ličko-senjske županije.  

 Održani su  brojni sastanci s  predstavnicima ustanova  kojima je Ličko- senjska  županija 

osnivač, s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata te s gradonačelnicima i načelnicima s 

područja Županije, a vezano uz članstvo u Hrvatskoj zajednici županija, predstavnici Županije 

sudjelovali su na sastancima odbora i radnih skupina, kao i na drugim zbivanjima koja su 

organizirana od strane Hrvatske zajednice županija na različite teme, vezane uz interese i 

funkcioniranje županija.  

* Aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna i Dana Europe odvijale su se u razdoblju 

predviđenom za obilježavanje od 9.-14. svibnja, ali i do kraja mjeseca svibnja. 
 
 

* ** 

  Javnost rada Župana osigurana je javnim priopćavanjem (17), rješavanjem zahtjeva na  

pravo na pristup informacija (10) s ciljem povećanja transparentnosti rada Županije, 
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sukladno propisanim obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama redovito 

se ažuriraju informacije te objavljuju opći i drugi akti u «Županijskom glasniku» 

Ličko-senjske županije, na oglasnoj ploči i web stranici Županije. 

 Javnost je redovito obavještavana o sjednicama Kolegija Župana i Županijske 

skupštine putem internetske stranice. 

   

OSTALE AKTIVNOSTI  
 

  Župan je, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, usmjeravao 

djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga i prenesenih 

poslova državne uprave te je kontinuirano nadzirao njihov rad, kako tekućih poslova upravnih 

tijela tako i razradu i implementaciju strateških razvojnih ciljeva određivanjem konkretnih 

mjera, programa i projekata.  

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

pripadaju izvršnoj vlasti. 

  Sukladno tome, Župan je u izvještajnom razdoblju donosio i druge akte vezane za rad 

upravnih tijela, odnosno službeničkih odnosa kao: Odluke o visini naknade za rad u 

službeničkom sudu Ličko-senjske županije (4), Plan korištenja godišnjih odmora službenika i 

namještenika Ličko-senjske županije u 2016. godini, Rješenja o korištenju godišnjeg odmora (7), 

Rješenja o  ocjenjivanju (7), Rješenja o ostvarivanju prava na dodatak za uspješnost na radu (5), 

Rješenja o  plaćenom dopustu (2) te na temelju zahtjeva za stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa (16) potpisao 16 ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – 

Područnom službom Gospić. U realizaciji mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog 

odnosa do sada se u upravnim tijelima Županije osposobljavalo više od 80 polaznika. 

 Važno je spomenuti da je nastavljen rad na izradi nove Županijske razvojne strategije. 

 Broj zaprimljenih zahtjeva vezanih za primjenu Zakona o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama (legalizacija) i rokovi propisani za njihovo rješavanje utjecali su na 

povećanje broja službenika u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo. 

 Kroz Izvješće o radu Župana, iako se radi o kratkom izvještajnom razdoblju vidljivo je da 

Županija djeluje kao cjelovit sustav. 

 Upravna tijela Županije redovito informiraju Župana o svom radu, a poznate su odlične 

ocjene Ličko-senjske županije po pitanju transparentnosti. 

Župan je početkom srpnja od Instituta za javne financije RH primio priznanje za 

najtransparentniji županijski proračun. 

 

Z A K L J U Č A K  
 

 Kako je već mnogo puta istaknuto, polugodišnje razdoblje je prekratko da bi se u njemu 

stanje promijenilo u mjeri koja u bitnome sugerira drugačiju ocjenu u odnosu na prethodno 

polugodišnje razdoblje. 
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 Stoga preostaje naglasiti najznačajnije aktivnosti što je u ovom Izvješću i učinjeno, a članovi 

Županijske skupštine su u prvom polugodištu imali priliku raspravljati o Izvješću Župana za  

drugo polugodište 2015. godine kroz u kojem je detaljno prikazan rad Župana kroz djelovanje 

upravnih tijela, a proteklom razdoblju ove godine raspravljena su gotovo sva izvješća ustanova 

kojima je Županija osnivač kao i trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. gdje  Županija postala 

vlasnikom 51,46 % udjela. Dato je i izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave na području Ličko-senjske županije s Planom provedbe preporuka. 

 I u idućem razdoblju Župan sa suradnicima nastavlja djelovati u ostvarivanju zakonom, 

statutom i drugim općim aktima Županijske skupštine utvrđenih nadležnosti. 

 Očekuje nas donošenje nove Županijske razvojne strategije. 

 U svim dosadašnjim izvješćima o radu isticano je da se ostvareni rezultati u Ličko-senjskoj 

županiji postignuti zajedničkim radom županijskih upravnih tijela, ustanova, trgovačkih 

društava i agencija, sve uz neophodnu suradnju sa  Županijskom skupštinom Izvješće. 

 

 

                 Ž U P A N 
 

Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


