
 
 

 

  

REPU BLIKA  HR VA TSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
Ž U P A N  
KLASA: 023-01/15-01/02 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 5. veljače 2015. 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), 
podnosim 
 

II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   
oo  rraadduu    ŽŽuuppaannaa  zzaa  ddrruuggoo  ppoolluuggooddiiššttee  22001144..  ggooddiinnee  

  
 

UUVVOODD  
 

U skladu sa člankom 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
člankom 32. Statuta Županije, Župan dva puta godišnje podnosi Županijskoj skupštini Izvješće o 
radu. 

Izvješće o radu za prvo polugodište 2014. godine Županijska skupština je razmatrala i 
prihvatila na XI. sjednici održanoj 14. studenoga 2014. godine. 

 
Župan Ličko-senjske županije, zajedno sa Zamjenicima i radom kroz djelovanje upravnih 

tijela, u razmatranom razdoblju nastavio je aktivnosti u obavljanju izvršne vlasti kroz 
predlaganje, donošenje i izvršavanje općih akata od područnog (regionalnog) značaja. 

  
Ovim Izvješćem se ne definira stanje u pojedinim područjima i djelatnostima na području 

Županije, jer se o tome podnose posebna izvješća unutar rokova propisanih zakonom i 
Programom rada Skupštine. 

 
Tako će se prema Programu rada Župana odnosno Županijske skupštine, u prvom 

polugodištu 2015. godine Skupštini dostaviti na razmatranje izvještaji o radu ustanova i 
trgovačkih društava kojima je Županija osnivač, Izvješće o provedbi Plana razvoja poduzetničkih 
zona u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje od 2013. - 2014. godine, Izvješće o poslovanju 
gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2014. godini s prijedlogom mjera, Izvješće o 
stanju u drvnoj industriji na području Ličko-senjske županije s prijedlogom mjera za 
unaprjeđenje stanja, Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 
1.1. – 31. 12. 2014. godine, Izvješće o izvršenju financijskog plana rada Županijske uprave za 
ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu za 2014. godinu te Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg obračuna proračuna za 2014. 
godinu.  

 
 

11..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  II  DDOONNOOŠŠEENNJJEE  AAKKAATTAA  
 

Predlaganje akata 
  

U drugom polugodištu 2014. godine, održane su 4 sjednice Županijske skupštine. 
 
Župan je u tom razdoblju uputio Županijskoj skupštini ili nadležnom Odboru (ili se očitovao 

o predloženim aktima): 
 

- Odluku o uvjetima i načinu obavljanja vlastite djelatnosti i korištenja namjenskih i vlastitih 
prihoda proračunskih korisnika Ličko-senjske županije, 



- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-
senjske županije, 

- Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Ličko-
senjske županije, 

- Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije, 
- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Opće bolnice Gospić, 
- Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u 

svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža), 
-  Odluku o provedbi Projekta sanacije južnog, istočnog i zapadnog pročelja s fasadnim 

otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj, 
- Odluku o provedbi Projekta uređenja dijela prostora II. kata Internog odjela Opće bolnice 

Gospić, 
- Odluku o zaštiti izvorišta Hrmotine, 
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-
senjske županije, 

- Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala-uvala Marasovka (Općina 
Karlobag), 

- Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova Ličko-senjske županije u 2014. godini, 

- Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-
senjske županije u 2014. godini, 

- Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 
sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2014. 
godini, 

- Odluku o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 
djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Ličko-senjske županije, 

- Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka III. ugovoru o dugoročnom kreditu s 
Privrednom bankom Zagreb, 

- Odluku o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije kod Privredne banke 
Zagreb, 

- I. izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu, 
- Odluku o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu, 
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi,   

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

- Odluku o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije  Novalja, 
- Odluku o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-

senjske županije 2011.-2013. godine, 
- Odluku o podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom RH,  

Zakona o gradnji («NN» br. 153/13), Zakona o prostornom uređenju («NN» br. 153/13) i 
Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2014. godinu («NN» br.  39/14), 

- Odluku o I. Dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od  2014. – 
2016. godine, 

- Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije, 
- Odluku o davanju suglasnosti za nabavu vozila putem operativnog leasinga, 



- Odluku o oduzimanju koncesije  na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za 
uzgoj kalifornijske pastrve, jednostranom raskidu ugovora o koncesiji i prestanku koncesije 
(Lukovo Šugarje i Jablanac), 

- Zaključak po Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-
senjske županije za 2013. godinu, 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu, 
- Odluku o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2013. godinu, 
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 

30.6. 2014. godine, 
- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine, 
- Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, 

informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2015. 
godinu, 

- Proračun Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu, 
- Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu, 
- Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2015. godinu, 
- Zaključak po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2014. godine, 
- Zaključak po Izvješću Trgovačkog društva Lika ceste d. o. o. Gospić o poslovanju i stanju 

društva za 2013. godinu, 
- Zaključak po ponudama za kupnju poslovnih udjela u Trgovačkom društvu Lika ceste d.o.o. 

Gospić, 
- Zaključak po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2013. 

godini, 
- Zaključak po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Ličko-senjske županije za 2013. godinu, 
- Zaključak po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru 

danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2014. godini, 
-  Zaključak po Izvješću o provedbi Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne 

proizvodnje na području Ličko-senjske županije od 2012.-2015. godine, za 2013. godinu, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije za 2015. godinu s projekcijom plana za 2016. i 2017. godinu i financijski plan 
projekata - investicija 2015. – 2017. godine, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Novalja, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Zavoda za prostorno 

uređenje Ličko-senjske županije, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće 

bolnice Gospić, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Novalja, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije, 
- Zaključak o ispravci pogreške u Odluci o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje 
(prirodna plaža) i tekstu Obavijesti namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža), 



- Zaključak po pravu prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina koje se nalaze 
unutar području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” x11, 

- Zaključak po pravu prvokupa ponuđenog kulturnog dobra x2, 
- Zaključak o prihvaćanju Analize stanja zaštite i spašavanja u Ličko-senjskoj županiji za 2014. 

godinu, 
- Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Ličko-

senjskoj županiji za 2015. godinu, 
- Mišljenje o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Žičare Zip Line 2 u sklopu „Sportsko 

rekreacijskog centra Bijeli Vrh“ u naselju Rudopolje u Općini Vrhovine, 
- Rješenje o razrješenju  i imenovanju (Stožer za zaštitu i spašavanje Ličko-senjske županije).  

 
Donošenje akata 

  

Župan je u izvještajnom razdoblju donio sljedeće akte: 
 

- Odluku o izmjeni Odluke o sponzorstvu prvog međunarodnog rallya električnih vozila  
„Nikola Tesla EV RALLY”, 

- Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih i srednjih škola 
kojima je Ličko-senjska županija osnivač, 

- Odluku o pokroviteljstvu nad Sajmom poslova 2014.godine, 
- Odluku o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Kulturnog vijeća Ličko-

senjske županije, 
- Zaključak po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” u 

vlasništvu Marinka Nikolića iz Korenice, 
-     Zaključak o prihvaćanju Ugovora o provođenju Programa kakvoće mora na morskim plažama 
    Ličko-senjske županije za 2014. godinu,  
-    Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada i Financijski plan Lučke uprave Novalja za 
    2013. godinu, 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o izvršenju financijskog plana Lučke uprave 

Novalja za 2013. godinu, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno 

uređenje Ličko-senjske županije za 2014. godinu, 
-  Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Lučke uprave Senj za 2014.godinu i Izmjene i 

dopune Financijskog plana Lučke uprave Senj za 2014.godinu, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora 

Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, 
- Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i 

sistematizaciji poslova Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, 
- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja-

mikrokreditiranje” za 2009. godinu i Projekta „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva” 
za 2009. godinu s provedbom do 2014. godine, 

- Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o provedbi županijske razvojne strategije Ličko-
senjske županije za izvještajno razdoblje 1.1.2013.-31.12.2013. godine, 

- Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije, 
- Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u obrazovanju,kulturi, tehničkoj i 

prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama granana 
Ličko-senjske županije u 2014. godini, 

- Pravilnik za provedbu „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u 
Ličko-senjskoj županiji”, 



- Plan davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Ličko-senjske 
županije za 2015. godinu, 

- Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Ličko-senjske 
županije, 

- Izmjene Pravilnika o provedbi postupka nabave male vrijednosti, 
- Izmjene Pravilnika o odobravanju bespovratnih potpora za poticanje razvoja udruga/zadruga 

na području Ličko-senjske županije, 
- Izmijene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini srednjih škola Ličko-senjske županije u 2014. godini, 
- Program rada Župana Ličko-senjske županije za 2015. godinu, 
- Rješenje o razrješenju ili imenovanju članova školskih odbora: 
 - Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac (x 2), 
 -  Srednje škole Otočac, 
- Rješenje o razrješenju ili imenovanju članova upravnih vijeća: 
 - Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, 
 - Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (x 2), 
- Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenjivanje štandova na izložbi tradicijskih 

proizvoda „Jesen u Lici” 2014. godine, 
- Rješenje o imenovanju Županijske komisije za suzbijanje ovisnosti, 
- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika Programa javnih potreba Ličko-

senjske županije, 
- Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa povećanja energetske 

učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-senjskoj županiji u 2014 godini, 
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Ličko-senjske županije. 
 

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

 
Župan je u izvještajnom razdoblju donio i Odluku o izmjeni Odluke o davanju službenog 

mopeda na korištenje te s Gradom Novalja potpisao Sporazum o financiranju plaće za jednog 
službenika u Ispostavi za graditeljstvo u Novalji. 
 
 
 

22..  RRAADD  ŽŽUUPPAANNAA  KKRROOZZ  DDJJEELLOOVVAANNJJEE  UUPPRRAAVVNNIIHH  TTIIJJEELLAA  
 

 
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, a od 8. srpnja 2014. godine Odlukom o izmjenama i 
dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije 
(„Županijski glasnik” br. 14/14)  i Jedinica za unutarnju reviziju, izdvajanjem iz djelokruga 
Kabineta župana. 

 
Temeljem navedene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada 

upravnih tijela Ličko-senjske županije, utvrđena je obveza usklađivanja Pravilnika o unutarnjem 
redu upravnih tijela Županije. 

 
U skladu s tim, Župan je donio novi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-

senjske županije („Županijski glasnik” br. 24/14), kojim je uređeno unutarnje ustrojstvo, naziv i 



opis poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj izvršitelja i 
druga pitanja značajna za rad upravnih tijela. 

 
Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg 

poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, prometa i 
veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva i ostale poslove iz 
područja gospodarstva te rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte 
upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva i drugih područja iz svoje nadležnosti 
sukladno s 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). 

 
Upravni odjel za gospodarstvo se tijekom 2014. godine u svom radu zalagao za izvršavanje 

svih zadataka zacrtanih Planom rada Županijske skupštine i Župana za 2014. godinu, s posebnim 
naglaskom na praćenje stanja u gospodarstvu i poduzimanje aktivnosti vezanih uz pripremu i 
provedbu razvojnih projekata uz neophodnu suradnju sa svim potrebnim institucijama. 

 
U drugom polugodištu 2014. 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 je donosio odgovarajuće odluke. 

 
Otvaranjem mogućnosti financiranja razvojnih projekata iz fondova EU, tijekom proteklog 

razdoblja su intenzivirane aktivnosti na pripremi i provedbi projekata za financiranje iz 
raspoloživih fondova EU. 

Tako je Ličko-senjska županija na objavljeni natječaj Ministarstva poduzetništva 
„Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” 1. listopada 2014. godine prijavila više projekata u kojima 
je Županija bila nositelj ili partner:  

- Projekt „Promicanje poduzetništva stvaranjem uvjeta za osnivanje poduzetničkog inkubatora 
u Gospiću” (POD-ING), čiji je nositelj LIRA. Vrijednost projekta je 298.862,70 kn, 

- Projekt „Znanjem i suradnjom do prepoznatljivog proizvoda”, čiji je nositelj Veleučilište 
„Nikola Tesla” u Gospiću, a partneri Ličko-senjska županija, LIRA i Grad Gospić. Vrijednost 
projekta je  238.687,90 kn, 

- Projekt „Modernizacija i razvoj postojeće infrastrukture Strukovne škole Gospić” s ciljem 
uvođenja programa za tri nova zanimanja u području obnovljivih izvora energije i povećanje 
energetske učinkovitosti škole - „L.E.O.- Ličko-senjska energetska održivost”, a ukupna 
vrijednost projekta je 760.027,54 €, 

- Projekt „Promocija obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj županiji”, čija je 
vrijednost  299.499,00 kn. 

 
Uz navedene projekte u kojima se Županija pojavljuje kao nositelj projekta, Županija je kao 

partner sudjelovala i u prijavi Projekta „Razvoj ruralnog turizma u Jadranskoj Hrvatskoj” u 
sklopu Programa prekogranične suradnje IPA CBC Republika Hrvatska – Bosna i Hercegovina – 
Crna Gora, čiji je nositelj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a ukupna vrijednost projekta 
je 1 mln. €. 

Nastavljena je i provedba Projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Ličko-senjskoj 
županiji” financiranog iz projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Lokalne inicijative za 
poticanje zapošljavanja”, koji se provodi u sklopu IV. komponente Programa IPA – Razvoj 
ljudskih potencijala.  



 
U cilju poticanja bržeg rješavanja problema nezaposlenosti u Županiji je osnovano Lokalno 

partnerstvo za zapošljavanje, koje okuplja predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora u 
cilju utvrđivanja mjera za razvoj tržišta rada na području Županije i unaprjeđenja ljudskih 
potencijala. Projekt osnivanja i rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje financiran je iz 
sredstava programa IPA komponenta IV – Lokalna inicijative za zapošljavanje, a za njegovu 
provedbu u 2014. godini, Županija  je ishodovala 22.851,58 € bespovratnih sredstava. Osigurana 
su sredstva i za nastavak Projekta u 2015. godini u vrijednosti 30.000 €, čiji će nositelj biti LIRA. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije u 2014. godini usvojilo je 
Strategiju razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije 2014.-2020. godine te prikupilo i 
razradilo 20 projektnih prijedloga iz područja razvoja ljudskih potencijala za čije se financiranje 
planiraju koristiti sredstva Europskog socijalnog fonda. 

 
U cilju rješavanja problema voodoopskrbe i odvodnje na području Općine Plitvička Jezera, 

Ličko-senjska županija kao partner uključila se u pripremu projekta izrade projektne 
dokumentacije za projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera, procjenjene 
vrijednosti 12,1 mil. kn. Ovim projektom osigurala bi se kvalitetna i održiva vodoopskrba i 
odvodnja na području aglomeracije na način da se izmjesti postojeći vodozahvat iz područja NP 
„Plitvička jezera“ (jezero Kozjak) i time osigura zaštita ekosustava šireg područja Plitvičkih 
jezera uz kvalitetno i održivo rješenje pitanja i vodoopskrbe i odvodnje. Za projekt su osigurana 
bespovratna sredstva EU u iznosu od 9,3 mil. kn, a u tijeku je rješavanje osiguranja potrebnog 
učešća RH (svi partneri zajedno) od 15%. 

U 2014. godini dovršen je i pilot projekt MRRFEU pod nazivom „Priprema temelja za 
korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije 
razvijena područja Republike Hrvatske”, koji se provodio na području Ličko-senjske, Karlovačke 
i Sisačko-moslavačke županije, a u okviru kojega su u našoj Županiji detektirane 232 nove 
projektne ideje, od kojih je 36 u vrijednosti od 74 mil. € razrađeno u Katalogu projektnih ideja. 
Za ukupno 7 projektnih ideja iz ovog Projekta financirana je i izrađena predstudija izvedivosti ili 
druga dokumentacija, kako bi iste bile spremne za prijavu na buduće natječaje. 
 

To su među ostalim projekti: 
- Geoznanstveni edukacijski centar Perušić, 
- Edukacijski centar Hrvatske škole Outward Bound, Veliki Žitnik, 
- Interpretacijsko-komunikacijski centar kulturno povijesne baštine i biološke raznolikosti 

Gacke regije, 
- Sve žurne službe na jednom mjestu – Grad Gospić, 
- Centar planinskog turizma Krasno. 

 
  

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

 
Programe kreditiranja poduzetništva uz subvenciju kamata Županija provodi od 1997. 

godine, a za njihovu provedbu izdvaja značajna financijska sredstva iz 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 su krediti uz kamatnu stopu od 2,25 % 
do 4,25%).  



Do kraja 2014. godine nastavljeno je subvencioniranje kamatnih stopa poduzetnicima kroz  
kreditne linije:  
- Poduzetnik (2001. godine) – broj korisnika 6, 
- Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik (2004. godine) – broj korisnika 37, 
- Mikrokreditiranje 2007. godine – broj korisnika 9, 
- Mikrokreditiranje 2008. godine – broj korisnika 15, 
- Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu – broj korisnika 14, 
- Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva – mikrokreditiranje za 2009. godinu – broj 

korisnika 6. 
 

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, a u tijeku je sklapanje ugovora o poslovnoj 
suradnji s odabranim poslovnim bankama. 

U cilju poboljšanja dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima Programom razvoja 
malog gospodarstva na području Ličko-senjske županije 2014.-2020. godine, kao jedna od mjera 
za provedbu, utvrđena je i provedba programa odobravanja jamstava za kredite poduzetnika u 
suradnji s nadležnim ministarstvom. Ličko-senjska županija prijavila se na javni poziv 
Ministarstva gospodarstva upućen županijama za iskazivanjem interesa za uključivanje u 
Program jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 
2014. godinu, kojim je predviđeno da se sredstva jamstvenog fonda osigurana na državnoj razini 
plasiraju kao jamstvo bankovnih kredita poslovnim subjektima, koji imaju sjedište na području 
Županije. 

Temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva o dodjeli sredstava iz Programa jamstvenog 
fonda 25. travnja 2014. godine, sklopljen je ugovor o doznačavanju sredstava za provedbu 
Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 
2014. godinu, u visini 1.040.625,00 kuna. Temeljem navedenog ugovora, Županija je povjerila 
provedbu Programa LIRI, koja je preuzela obavljanje stručnih i operativnih poslova na realizaciji 
Programa. U tijeku je ugovaranje njegove provedbe s poslovnim bankama. 

 

U sklopu provedbe Programa poticanja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014. - 
2020.godine, mjere Potpore marketinškim aktivnostima i promidžbi poduzetništva, organizirana 
je  XVI. tradicijska izložba „Jesen u Lici” 2014. godine, koja je okupila 250 izlagača s područja 
Ličko-senjske županije i svih hrvatskih županija te Bosne i Hercegovine i Mađarske. Uz 
tradicionalno 12. ocjenjivanje kvalitete meda proizvedenog na području Županije, 8. ocjenjivanja 
kvalitete sira, po šesti put ocjenjena je i lička voćna rakija. 

Time je ova manifestacija potvrdila da poticanje razvoja autohtone proizvodnje na ruralnom 
prostoru Hrvatske ima i značajnu ulogu u poticanju razvoja turizma na ovom, turistički 
najatraktivnijem hrvatskom kontinentalnom prostoru. 

 

Pripremljen je i potpisan ugovor o poslovnoj suradnji na projektu „Poslovni uzlet 
2014./2015. godine s Poslovnim dnevnikom”. 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”, Županija će 
upoznati javnost s uspješnim pričama malih i srednjih poduzetnika, na županijskom, 
regionalnom i nacionalnom nivou te organizirati popratne manifestacije seminarsko 
edukativnog tipa, a sve u cilju promicanja i poboljšanja poslovanja malih i srednjih poduzetnika. 
Projekt će se provoditi u 2015. godini. 

 



Županija je, na čelu sa Županom kao domaćinom 11. prosinca 2014. godine, bila organizator 
radnog sastanka koordinacije župana i predstavnika regionalnih koordinatora županija 
Jadranske Hrvatske, na temu provedba novog Zakona regionalnom razvoju i nacrta Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama, o čemu su zaključcima izvještena nadležna ministarstva. 

U više navrata Župan se obratio pisano Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim šumama, 
vezano za problem nabave dovoljnih količina sirovine za opstanak proizvodnje i zadržavanje 
radnih mjesta u drvnoj industriji u Lici i probleme oko planiranog otpuštanja zaposlenika u 
Hrvatskim šumama na području Ličko-senjske županije. 

Na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, koji je pripremio i proveo  postupak javne 
nabave, Župan je s odvjetničkim uredom Pećarević&Relić iz Zagreba potpisao ugovor o suradnji, 
radi revizije poslovnih udjela Županije u Trgovačkom društvu Lika ceste d.o.o. Gospić. 

 
U sklopu suradnje s Hrvatskom zajednicom Županija, Župan je aktivno sudjelovao u radu 

Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija vezano za provedbu mjere M04 Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.godine, odnosno davanje primjedbi na 
nacrte Pravilnika „Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.1. Pravilnika „Potpora za ulaganja u 
poljoprivredna gospodarstva” i „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.2. „Ulaganja u preradu, 
marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”. Izrađeno je i pisano očitovanje na sporazum o 
partnerstvu i potpori osnivanja ustanove „Jadranski edukativno istraživački centar za reagiranja 
na iznenadna onečišćenja mora” predloženog od strane Primorsko-goranske županije.  

 
U sklopu provedbe mjera iz Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na 

području Ličko-senjske županije u 2012. i 2013. godini, s provedbom do 2015. godine 
(„Županijski glasnik“ br. 4/12 i 4/13) provođene su sljedeće mjere: 

 
- U okviru provedbe Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje općenito, a 

posebice Programa razvoja voćarstva, Župan je donio odluku o sudjelovanju Ličko-senjske 
županije u projektu „Internacionalizacija agrara TOP 1000 poljoprivrede RH“ na području 
Ličko-senjske županije. Ovim projektom 50 poljoprivrednih gospodarstava iz Županije bit će 
godinu dana oglašeni na web stranici www.agroclub.com i predstavljeni njihovi proizvodi. 
Županija će predstaviti svoje prirodne resurse, koji su temelj za organiziranje i unaprjeđenje 
poljoprivredne proizvodnje. Potpisan je i sporazum o sudjelovanju na projektu 
iInternacionalizacija agrara AG-1010-14-1 s nositeljem provedbe projekta za III. fazu 
projekta, 

- Program unaprjeđenja pčelarstva na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” 
br. 24/08) provodi se sa ciljem razvoja i unaprjeđenja pčelarstva na području Županije, 
osobito radi povećanja proizvodnje svih vrsta pčelinjih proizvoda, povećanja broja pčelara i 
poticanje njihovog udruživanja te podupiranja tržišne prepoznatljivosti meda proizvedenog 
na području Županije. U sklopu Programa provedeno je 12. godišnje ocjenjivanje meda 
proizvedenog na području Ličko-senjske županije te javno objavljivanje rezultata u sklopu 
XVI. Izložbe tradicijskih proizvoda „Jesen u Lici”. Također je s Veterinarskim fakultetom 
Sveučilišta u Zagrebu potpisan ugovor o sufinanciranju Projekta „Utjecaj epidemiologije 
bolesti i vanjskih čimbenika na biološko-uzgojno stanje pčelarskih zajednica”, 

- Donesena je Izmjena i dopuna Pravilnika o odobravanju bespovratnih potpora za poticanje 
razvoja udruga/zadruga na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 22/14) 
na koji je dobiveno pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede.  

- U sklopu provedbe Programa unaprjeđenja lovstva na području Županije, a sukladno članku 
11. stavku 2. Programa i članku 8. Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unaprjeđenja 
lovstva na području Ličko-senjske županije 2013.-2020. („Županijski glasnik“ br. 27/13), 



Župan je uputio javni poziv za korištenje sredstava za sufinanciranje razvoja i unaprjeđenja 
lovstva na području Ličko-senjske županije u 2014. godini, na koji je pristiglo 46 zahtjeva. Na 
temelju pristiglih zahtjeva donesene su odluke o rasporedu sredstava za unaprjeđenje lovstva 
te su potpisani ugovori o sufinanciranju s podnositeljima zahtjeva koji su ispunili uvjete 
propisane u javnom pozivu. 
 
Također je dostavljeno Ministarstvu poljoprivrede Izvješće o utrošenim sredstvima od 

koncesija i zakupa državnih i zajedničkih lovišta na području Županije u 2013. godini. 
 
Radi kontrole provedbe odluka Županijske skupštine, u svezi davanja koncesija za 

gospodarsko korištenje pomorskog dobra, Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i 
ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, izradilo je Izvješće o provedbi odluka i ugovora o 
koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2014. 
godini, koje je Županijska skupština usvojila. Na temelju Izvješća donesena je Odluka o 
oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj 
kalifornijske pastrve i jednostranom raskidu ugovora o koncesiji i prestanku koncesije 
Trgovačkog društva SALMO-TROTA d.o.o. iz Čavala („Županijski glasnik” br. 28/14) te je zbog 
neizvršavanja ugovornih obveza naplaćena činidbena garancija u iznosu od 357.405,00 kuna. 

Kontinuirano se obavljaju poslovi kontrole naplate koncesijske naknade po potpisanim 
ugovorima te vrše potrebne radnje u svezi s navedenim, kao što su slanje obavijesti o dospjeću i 
opomena za neplaćanja po dospijeću. 

Prema Godišnjem Planu davanja koncesija Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 
8/14) proveden je postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra dio 
k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje i na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i 
davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548  k.o. 
Lukovo Šugarje („Županijski glasnik” br. 14/14) sklopljen ugovor s koncesionarom. 

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) - „Županijski glasnik” br. 19/14. Po izvršnosti Odluke, Upravni odjel za 
gospodarstvo je ponovno objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala 
Marasovka (Općina Karlobag). 

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu („Županijski glasnik“ br. 
8/14), kojeg donosi Župan, utvrđene su aktivnosti koje godišnje provode županije vezano uz 
izvanredno upravljanje pomorskim dobrom, a koje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan 
luka usljed izvanrednih događaja, izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njenu provedbu, 
što je neophodno u cilju stvaranja uvjeta za davanje koncesija na pomorskom dobru.  

U skladu s navedenim izvedene su pripremne radnje (javna nabava) za odabir izrađivača 
geodetskog elaborata (snimke stvarnog stanja), za izmjenu granice pomorskog dobra na plaži 
Banja u Svetom Jurju. 

Radi provedbe redovnih aktivnosti upravljanja pomorskim dobrom utvrđenim Godišnjim 
planom upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu, s Ministarstvom turizma, koji 
sufinancira izradu Programa, ugovorena je izrada Regionalnog programa uređenja i upravljanja 
morskim plažama na području Ličko-senjske županije. U tijeku je njegova izrada, a po njegovom 
završetku Program treba biti usvojen na Županijskoj skupštini i tako postati strateški dokument 
Županije na području razvoja turizma. 

 
Na temelju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-

senjske županije 2014.-2016. godine („Županijski glasnik” br. 3/14) i Plana energetske 



učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-senjske županije za 2014. („Županijski 
glasnik” br. 3/14), Županija se uključila u provedbu Programa Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitosti na svom području.  

U sklopu provedbe Župan je dostavio Fondu ponudu za korištenje sredstava po objavljenom 
javnom pozivu Fonda od strane Županije, koja je prihvaćena i donio Pravilnik za provedbu 
„Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-senjskoj županiji u 2014. 
godini” („Županijski glasnik” br. 16/14). Na temelju Pravilnika raspisan je natječaj za 
prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata povećanja energetske 
učinkovitosti u obiteljskim kućama iz „Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih 
kuća u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini”, koji je objavljen na web stranici Županije 30. 
srpnja 2014. godine.  

Župan je imenovao Povjerenstvo za provedbu Programa. Povjerenstvo je ocijenilo 
prikupljene ponude fizičkih osoba te izradilo i objavilo na web stranici Županije neslužbenu 
bodovnu listu, potom prijedlog bodovne liste, na temelju koje je Župan donio Zaključak o 
utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja podnositelja ponude na navedeni 
natječaj. Ukupno su pristigle 132 ponude. U sklopu projekta Župan je donio 9 odluka po žalbama 
koje nisu bile zadovoljne dobivenim brojem bodova.   

Župan je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 13. listopada 2014. godine 
sklopio ugovor o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti 
obiteljskih kuća „Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-senjskoj 
županiji u 2014. godini” davanjem sredstava pomoći, temeljem kojeg će se Županiji iz sredstava 
Fonda doznačiti  do 1.000.000,00 kuna. 

Sukladno članku 18. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji 
(„NN” br. 125/10, 52/12 i 101/13) pristupilo se provođenju energetskog pregleda i pribavljanju 
energetskog certifikata za zgradu Županije. Provedba je započela u 2013. godini, kada je 
osigurano 66,23 % sredstava iz sredstava Fonda. U provedbi te zakonske obveze Župan je 
sklopio ugovor s odabranim ponuditeljem o izradi energetskog pregleda i izradi energetskog 
certifikata s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata za zgradu Županije te ugovor s 
Fondom o zajedničkom financiranju provedbe energetskog pregleda s ciljem javnog izlaganja 
energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrade Županije. 

Na temelju prethodnog postupka dobiven je energetski certifikat o energetskim svojstvima 
zgrade Županije, koji je javno izložen na vidljivom mjestu te je o istom dostavljeno izvješće 
FZOEU o provedenom energetskom pregledu zgrade Županije. 

 
U sklopu održavanja postojeće kvalitete i kvantitete prometa kroz Županiju, Župan je 

Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dostavio očitovanje o potrebi  zadržavanja 
putničkog prometa na željezničkom pravcu Zagreb –Karlovac – Oštarije – Knin – Šibenik – Split, 
koji prolazi Županijom,  što doprinosi gospodarskom razvoju Županije. 
 
 

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



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

U ovom Izvješću navedene su značajnije aktivnosti iz područja školstva, kulture, tehničke 
kulture, informiranja i sporta te zdravstva i socijalne skrbi. 

 
 Temeljem članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, županije su 
dužne organizirati prijevoz učenika osnovnih škola te s tog osnova provoditi jedinstvenu javnu 
nabavu za prijevoz učenika.  
 
 Za uslugu prijevoza učenika za dvije godine (2015. i 2016.), Župan je u srpnju 2014. godine 
donio Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u otvorenom postupku javne 
nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, a temeljem koje je objavljeno javno nadmetanje. 
 Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, Župan je u rujnu donio odluke o odabiru za 
usluge prijevoza učenika za 12 osnovnih škola. 
 U listopadu 2014. godine, Župan se očitovao na navode izjavljene u žalbi ponuditelja 
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. S obzirom da je Državna komisija žalbu 
ponuditelja odbacila, Župan je u prosincu 2014. godine sklopio 5 okvirnih sporazuma za usluge 
prijevoza učenika za 12 osnovnih škola s prijevoznicima: Prijevozničkim obrtom vlasnika Josipa 
Kneževića, Autotransom d.o.o. Cres, Autoprijevozom d.d. Otočac, Autotransportom Karlovac d.d. 
i Obrtom za prijevoz putnika „Velebit tours” vlasnika Milana Vukelića. 
 Nakon potpisivanja okvirnih sporazuma pristupilo se potpisivanju pojedinačnih ugovora za 
2015. godinu te je krajem 2014. godine Župan sklopio 10 pojedinačnih ugovora s prijevoznicima.  
 

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola za razdoblje od rujna do prosinca 2014. 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 ukoliko su učenici članovi 
kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanjem.  

Sukladno navedenoj Odluci, Župan je  u listopadu 2014. godine sklopio ugovore za prijevoz 
učenika srednjih škola u razdoblju od rujna do prosinca 2014. godine s prijevoznicima 
Autotransom d.o.o. Cres, Autoprijevozom d. d. Otočac, Prijevozničkim obrtom Josipa Kneževića iz 
Plitvičkih Jezera i Obrtnikom Milanom Sabljakom iz Grabovca.  
 

Župan je s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Agencijom za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisao 7. studenoga ugovor o dodjeli bespovratnih 
sredstava u iznosu od 1.041.303,78 kn za provedbu Projekta „Ličko-senjska županija - pomoćnici 
u nastavi”.  

Županija je u srpnju podnijela prijavu na objavljeni javni poziv Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga za rad pomoćnika u nastavi za učenike s 
teškoćama, u okviru operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013. Europskog 
socijalnog fonda.  

S obzirom da su za Projekt od maksimalnih 100 bodova ostvarena 93 boda, Ličko-senjskoj 
županiji odobrena su bespovratna sredstva. Projekt je omogućio zapošljavanje 17 nezaposlenih 
osoba iz evidencije HZZ-a koje pružaju neposrednu potporu za 19 učenika iz 5 osnovnih i 4 
srednje škole, kojima je Županija osnivač. Projekt doprinosi većoj socijalnoj uključenosti učenika 
s teškoćama, smanjenju stope nezaposlenosti u Županiji, a mladim ljudima pružena je prilika za 
stjecanje novih znanja i vještina kroz sudjelovanje na edukaciji. 

 
U listopadu 2014. godine, Ličko-senjska županija je na temelju objavljenog natječaja 

„Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog 



fonda prijavila Projekt „Promocija obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj 
županiji”, ukupne vrijednosti 300.000,00 kn.  

Kao partneri, Projekt su podržali Grad Gospić, Obrtnička komora Ličko-senjske županije,  
LIRA i Udruga „Gačanka” iz Otočca.  

Župan je kao odgovorna osoba prijavitelja Projekta dao izjavu o ispunjavanju i prihvaćanju 
uvjeta natječaja i Izjavu o partnerstvu. Cilj Projekta je podizanje svijesti o važnosti poduzetništva 
i obrta, jačanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj 
pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu. 

 
Početkom listopada 2014. godine održana je svečanost primopredaje 60 računala za 8 

osnovnih i 4 srednje škole, kojima je Županija osnivač, što je nastavak partnerske suradnje s 
Rotary klubom Zagreb, koji je tijekom 2014. godine, uz Rotary klub Agram Zagreb, Privrednu 
banku d.d. Zagreb te Hrvatsku poštansku banku, osigurao donaciju od ukupno 226 računala za 
osnovne i srednje škole.  

 
U studenom 2014. godine Županija se uključila u aktivnosti potpore proizvođačima 

mandarina u korištenju mjera EU.  Organizirana je podjela 20 tona mandarina Društvu Crvenog 
križa Ličko-senjske županije, Caritasu Gospićko-senjske biskupije, Centrima za socijalnu skrb 
Gospić i Senj, Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, dječjim vrtićima, 
osnovnim i srednjim školama, obiteljskim domovima, Općoj bolnici Gospić i Upravi za zatvorski 
sustav, Zatvora u Gospiću. 
 

Župan je uputio pismo potpore Gradu Otočcu radi prijave Projekta dogradnje i 
rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Ciciban” Otočac, na objavljeni javni poziv Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta. Dogradnjom i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića, stvorili bi se potrebni 
dodatni smještajni kapaciteti i drugi normativi propisani Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe, a rad Dječjeg vrtića uskladio bi se s potrebama i interesima 
građana. 

 
U prosincu 2014. godine održan je sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola na 

kojem su određene škole domaćini županijskih natjecanja i smotri osnovnih i srednjih škola za 
šk. god. 2014./2015. 

 
Župan je u drugom polugodištu 2014. godine donio i odluke kojima su iz tekuće pričuve 

Proračuna Županije za 2014. godinu udrugama iz područja kulture i sporta dodijeljena sredstva 
u ukupnom iznosu od 17.500,00 kn. 

 
Na prijedlog upravnih vijeća zdravstvenih ustanova, Župan je utvrdio četiri izmjene i 

dopune Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova, na koje je Ministarstvo zdravlja dalo 
suglasnosti i temeljem kojih su dostavljeni zahtjevi za doznaku pomoći izravnanja.  

 
Tijekom druge polovice 2014. godine Župan je dao 20 pozitivnih mišljenja za zapošljavanje 

u zdravstvenim ustanovama za 12 zdravstvenih radnika te za 8 nezdravstvenih radnika. 
Sukladno Odluci Ministra zdravlja od 2. siječnja 2013. godine te izmjeni Odluke o zabrani 
zapošljavanja od 10. siječnja 2013. godine, 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. 
 



Temeljem odluke Župana od 15. srpnja 2014. godine, a u skladu s ugovorom o 
sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći, potpisanog u lipnju 2014. godine s 
Ministarstvom turizma, doznačena su financijska sredstva za sufinanciranje dodatnih timova 
medicinske pomoći tijekom turističke sezone. Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 
doznačeno je 30.000,00 kn, a Domu zdravlja Novalja 19.665,00 kn. 

 
 Županijska skupština je donesenom Odlukom o provedbi Projekta sanacije južnog, istočnog i 
zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj i Odlukom o provedbi 
Projekta uređenja dijela prostora II. kata Internog odjela Opće bolnice Gospić od 8. srpnja 2014. 
godine, za koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo 
sufinanciranje, ovlastila Župana za provođenje potrebnih radnji za provedbu postupka javne 
nabave i realizaciju Programa. 

Temeljem tih odluka, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Župan je donio Odluku o 
imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u otvorenom postupku javne nabave za 
izvođenje radova na Općoj bolnici Gospić i Domu zdravlja Senj, Odluku o odabiru za Grupu I.- 
uređenje dijela prostora II. kata Internog odjela Opće bolnice Gospić i Odluku o odabiru za Grupu 
II. - Sanacija južnog, istočnog i zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma 
zdravlja Senj.  

Potom je Župan sklopio ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na uređenju dijela 
prostora II. kata Internog odjela Opće bolnice Gospić, kao i ugovor o javnoj nabavi za izvođenje 
radova na sanaciji južnog, istočnog i zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma 
zdravlja Senj. 

 
 U skladu sa člankom 18. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi i člankom 4. Pravilnika o 
provedbi postupka nabave male vrijednosti, proveden je postupak nabave usluge stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova na uređenju dijela prostora II. kata Internog odjela Opće bolnice 
Gospić te nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji južnog, istočnog i 
zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj.  

Po završetku postupka Župan je s najpovoljnijim ponuditeljima, koji su dostavili prihvatljive 
ponude sklopio ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na 
uređenju dijela prostora II. kata Internog odjela Opće bolnice Gospić , 21. kolovoza 2014. godine 
i ugovor o javnim uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji južnog, 
istočnog i zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj, 21. kolovoza 
2014. godine. 

 
Temeljem cijena ostvarenih sukladno provedenim postupcima javne nabave, Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije dostavljene su specifikacije po vrstama radova iz 
troškovnika s predviđenim troškovima te struktura sufinanciranja za navedene projekte Opće 
bolnice Gospić i Doma zdravlja Senj. 

Provedenim postupkom javne nabave za radove na Domu zdravlja Senj ostvarene su znatno 
niže cijene od cijena u planskom troškovniku, a budući da se pojavila potreba za izvođenjem 
dodatnih radova, koji su bili potrebni za potpuni završetak projekta, Župan je donio Odluku o 
imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u pregovaračkom postupku javne nabave bez 
prethodne objave za izvođenje dodatnih radova u sklopu Projekta sanacije južnog, istočnog i 
zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj, Odluku o odabiru 
temeljem provedenog postupka te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda i sklopio 
aneks ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na sanaciji južnog, istočnog i zapadnog 
pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj. 

 



U svrhu ostvarivanja prava iz sklopljenih ugovora o sufinanciranju s Ministarstvom 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Župan je 16. rujna 2014. godine potpisao izjave da 
su postupci javne nabave za Projekt uređenja dijela prostora II. kata Internog odjela Opće 
bolnice Gospić i Projekt sanacije južnog, istočnog i zapadnog pročelja nove zgrade Doma zdravlja 
Senj, provedeni sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 

S obzirom na tijek izvođenja radova na Projektu uređenja dijela prostora II. kata Internog 
odjela Opće bolnice Gospić pojavila se potreba za izvođenjem izvantroškovničkih radova koji 
nisu bili obuhvaćeni ugovorom i pripadajućim troškovnikom pa je Župan 6. studenoga 2014. 
godine  zaključio aneks ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na uređenju dijela prostora 
II. kata Internog odjela Opće bolnice Gospić s izvođačem radova i aneks ugovoru o javnim 
uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju dijela prostora II. kata Internog 
odjela Opće bolnice Gospić s izvršiteljem usluge stručnog nadzora. 

 
Temeljem članka 3. ugovora o sufinanciranju, a sukladno ispostavljenim situacijama 

izvođača radova i ispostavljenim računima, Župan je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije dostavio zahtjeve za plaćanja i pripadajuća periodična izvješća o provedbi 
projekta. Budući se članak 16. Općih uvjeta ugovora o sufinanciranju odnosi na račune, tehničke 
i financijske provjere predstavnik Ministarstva zdravlja je 28. listopada 2014. obavio kontrolu 
realizacije Projekta Opće bolnice Gospić pa je u suradnji sa Županom podneseno Izvješće o 
pregledu Projekta po Programu održivog razvoja lokalne zajednice 2014. godine. 

 
Ukupna vrijednost za oba projekta iznosila je 1.959.969,05 kn, za Dom zdravlja Senj 

890.111,34 kn, od toga je 708.140,79 kn udjel Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
europske unije, a 181.970,55 kn Županije te za Opću bolnicu Gospić 782.807,74 kn od toga je 
530.000,00 kn udjel Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, a 252.807,74  kn 
Županije. 

 

Župan je 8. srpnja 2014. godine dao mišljenja na nacrt Odluke o utvrđivanju mreže 
socijalnih usluga za područje Republike Hrvatske i Mrežu socijalnih usluga Republike Hrvatske, 
koje obuhvaćaju potrebe socijalno najugroženijeg dijela stanovništva, za čije usluge rješenja 
izdaju centri za socijalnu skrb. 

 

Župan je donio 4 odluke, kojima je iz tekuće proračunske pričuve Proračuna Županije za 
2014. godinu bilo odobreno ukupno 9.250,00 kn udrugama i fizičkim osobama iz područja 
zdravstva i socijalne skrbi. 

 

Krajem prosinca 2014. godine, temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH, 
Župan je od Ministarstvu zdravlja na ime neizvršenih decentraliziranih sredstava iz 2014. 
zatražio prijenos 980.625,00 kn u 2015. godinu, odnosno 280.750,00 kn za nabavu jednog 
sanitetskog vozila za Dom zdravlja Novalja i 699.875,00 kn za nabavu dva sanitetska vozila za 
Dom zdravlja Gospić. Početkom 2015. godine Ministarstvo zdravlja je dalo suglasnost na 
navedeni zahtjev Župana. 

 

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana u Kabinetu Župana 16. prosinca 2014. godine 
upriličena je podjela darova za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja Ličko-senjske 
županije do 15 godina starosti. 
 
 

U Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 
gospodarstvo obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih, 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 nadležnosti Odjela 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 24. 

Na neodređeno vrijeme zaposlen je 21 službenik, od čega 11 s visokom stručnom spremom, 8 
s višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom te 3 službenika na određeno 
vrijeme, od čega 1 s visokom stručnom spremom i 2 s višom stručnom spremom. 

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

jedino upravno tijelo Županije koje ima unutarnje organizacijske jedinice izvan sjedišta Županije 
(Ispostavu Korenica, Ispostavu Novalja, Ispostavu Otočac i Ispostavu Senj). 

U Upravnom odjelu za graditeljstvo se najvećim dijelom rješavaju upravni predmeti. 
U drugom polugodištu, odnosno od lipnja do prosinca 2014. godine riješeno je 966 

predmeta vezano za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. 
 

S obzirom da se uz rješavanje redovnih upravnih predmeta iz nadležnosti Odjela, radi o 
rješavanju velikog broja zaprimljenih predmeta legalizacije, poduzete su mjere radi bržeg 
rješavanja zaprimljenih zahtjeva i kroz zapošljavanje službenika na određeno vrijeme i 
polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

 Sukladno Planu intervencija („NN” br. 92/08) i Planu intervencija kod iznenadnog 
onečišćenja mora u Županiji („Županijski glasnik” br. 21/09) potrebno je izraditi procjenu rizika 
od iznenadnog onečišćenja mora na području Ličko-senjske županije, za čiju izradu je potrebno 
osigurati financijska sredstava. 
 Temeljem Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora („NN” br. 92/08), imenovani 
su članovi i zamjenici članova Županijskog operativnog centra Ličko-senjske županije 
(„Županijski glasnik” br. 19/08), kao tijelo odgovorno za provedbu Plana kod iznenadnog 
onečišćenja mora u Županiji. 
 Budući da je u međuvremenu došlo do promjena u članstvu ŽOC-a, u pripremi je izrada  nove 
Odluke o sastavu ovog tijela koje je u postojećem sastavu pripremilo Izvješće o radu u protekloj 
godini i Program rada ŽOC-a za tekuću godinu. 

 

U kontekstu aktivnosti prostornog planiranja i razvoja gospodarstva u izvještajnom 
razdoblju značajno je spomenuti sljedeće: 

 

Prostorni plan Ličko-senjske županije donesen je s načelnim važenjem do 2015. godine pa 
već sada treba nastaviti daljnji 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 detaljnijih planova i podataka iz infrastrukturnih 
planova i strategija, šumarskih, poljoprivrednih, vodnogospodarskih, zaštite prirode i okoliša, 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. 



Takav moderni način planiranja omogućit će pravovremenu kontrolu svih odluka i na 
minimum svesti mogućnost donošenja loših odluka za zahvate u prostoru. 

Kroz provedbu Prostornog plana Županije se uočavaju nedostaci i zapreke za provođenje, a 
uklanjaju se kroz izmjene i dopune plana. 

Sveukupno su donesene četiri izmjene i dopune Prostornog plana Županije po uobičajenoj 
proceduri, a ako se tomu doda i izmjena izvršena po uputi nadležnog Ministarstva vezano za 
usklađivanje s odredbama Zakona o prostornom uređenju, to je sveukupno pet izmjena i dopuna 
Plana. 

Odlukom o donošenju četvrtih izmjena i dopuna Prostormog plana Županije („Županijski 
glasnik” br. 19/11) izvršena je korekcija Prostornog plana vezano za eksploataciju mineralnih 
sirovina. 

Prostorni plan Županije provodi se kroz prostorne planove gradova i općina, a njegovim 
izmjenama i dopunama uklanjane su prepreke u provođenju tih planova i realizaciji pojedinih 
zahvata u prostoru. 

 

U Tijeku je izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije pokrenuta na inicijativu 
Grada Novalje, a  utvrđena je Odlukom o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-
senjske županije, koju je donijela Županijska skupština 14. studenoga 2014. godine („Županijski 
glasnik” br. 23/14).  

Polazišta za izmjenu Plana utvrđena su sukladno Zakonu o prostornom uređenju („NN” br. 
153/13), a obuhvaćaju izmjenu tekstualnog dijela Plana, odnosno reviziju Odredbi za 
provođenje Prostornog plana Županije i usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju. 

U Odredbama za provođenje su izmijenjeni, odnosno dopunjeni članci, koji se odnose na 
zaštićeni obalni pojas i gospodarske građevine izvan građevinskog područja naselja. 

Kako Prostorni plan Županije te njegove Izmjene i dopune, kao strateški dokument prema 
Zakonu o zaštiti okoliša podliježu Uredbi o strateškoj procjeni, Župan je donio Odluku o 
pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za  izmjene i dopune Prostornog plana 
Županije. 

S obzirom da se Ministarstvo zaštite okoliša i prirode očitovalo kako za navedene izmjene i 
dopune strateška procjena nije potrebna, pa tako Izmjene i dopune Prostornog plana Županije, 
koje su realno mogle biti donesene do kraja 2014. planiraju se predložiti Županijskoj skupštini 
na donošenje u prvom kvartalu 2015. godine. 

 

Planom gospodarenja otpadom Ličko-senjske županije, koji je Županijska skupština donijela 
29. travnja 2010. godine („Županijski glasnik” br. 2/10) prihvaćena je varijanta o izgradnji 
županijskog centra gospodarenja otpadom, a razmatrane su i varijante priključivanja pojedinih 
dijelova Županije regionalnim centrima u susjednim županijama.  

Odrednice iz tog dokumenta ugrađene su u Prostorni plan Županije te je na taj način 
ostvarena pretpostavka za daljnju realizaciju projekta. 

Osim kratke analize lokacije i analize geodetske podloge, daljnjoj realizaciji projekta nije se 
pristupilo, što je bilo nemoguće bez financijske pomoći Republike Hrvatske preko Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Krajem 2014. godine predloženom izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske te Studijom izvodivosti gospodarenja otpadom, koju je za Ličko-senjsku županiju 
samoinicijativno naručio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, praktično se 
„obezvrijeđuje“ županijski plan gospodarenja otpadom i odredbe iz Prostornog plana Županije.  

Županijskim planom gospodarenja otpadom je kao najpovoljnija varijanta odabrana  
izgradnja županijskog centra gospodarenja otpadom u Ličkom Osiku te gradnja nekoliko 



transfer stanica na području Županije, što je i ugrađeno u Prostorni plan Županije. 
Spomenutom Studijom izvedivosti u skladu s Izmjenama Državnog plana gospodarenja 

otpadom, koje još nisu usvojene, predviđena je jedna transfer stanica u Gospiću za područje 
Grada Gospića, Općine Karlobag i Općine Perušić te odvoz otpada u Centar gospodarenja 
otpadom Zadarske županije – Biljane Donje, transfer stanica u Otočcu i odvoz otpada u 
Karlovačku županiju u Centar gospodarenja otpadom – Babina Gora. Grad Senj i Grad Novalja 
nebi imale svoje transfer stanice pa bi vozile otpad u transfer stanice u susjedne županije, 
odnosno Grad Senj u Novi Vinodolski pa dalje u Centar gospodarenja otpadom u Primorsko-
goransku županiju, a Grad Novalja u Grad Pag pa u centar u Zadarsku županiju.  

 

 Ličko-senjska županija, prema podacima Hrvatskog Centra za razminiranje je Županija s 
najvećom površinom minski sumnjivog prostora u Republici Hrvatskoj. 

Iako je prema podacima HCR-a, Plan razminiranja u Ličko-senjskoj županiji gotovo  izvršen, 
tako da su krajem 2014. godine minirane površine smanjene sa 148 km2 na 143,0 km2, još uvijek 
ostaje preko 20% poljoprivrednih površina i 80% šumskih površina minski sumnjivog prostora. 

U 2015. godini planira se, uz povećana ulaganja iz EU fondova čišćenje oko 7,0 km2 minski 
sumnjivog prostora na području Županije i to prvenstveno poljoprivrednih površina. 
 
 

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 radih mjesta, popunjeno je 12 (3 službenika s 

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

 
 

Osim protokolarnih aktivnosti koje se obavljaju u Kabinetu župana značajno je spomenuti: 
 
U okviru obavljanja poslova zaštite i spašavanja, sukladno zakonskim i podzakonskim 

propisima iz područja obrane temeljem Zakona o obrani RH („NN” br. 73/13) u suradnji s 
Ministarstvom obrane RH i Odsjekom za poslove obrane obavljeno je ažuriranje dokumenata 
Plana obrane Županije. 

Poslovi koordiniranja i praćenja stanja u djelatnosti civilnih obrambenih priprema Ličko-
senjske županije obavljeni su temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („NN” br. 174/04, 79/07, 
38/09 i 127/10) u suradnji s Odsjekom za poslove obrane Gospić, Državnom upravom za zaštitu 
i spašavanje Područnim uredom Gospić i Hrvatskom gorskom službom za spašavanje, Stanice 
Gospić. 

Održavani su redoviti kontakti, sastanci i dogovori zbog poslova pripravnosti, mobilizacije, 
planova razrade i koordinacije vezanih na opremanje i formiranje ekipa civilne zaštite, 
funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti, poslova sustava motrenja i obavješćivanja, 
civilne zaštite i protupožarne zaštite kao i poslovi vezani za Hrvatsku gorsku službu spašavanja.  

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („NN” br. 30/14 i 67/14) u suradnji  s Državnom 
upravom za zaštitu i spašavanje Područnim uredom Gospić, od strane Ustanove za obrazovanje 



odraslih Defensor iz Varaždina, naručena je izrada planskih dokumenata zaštite i spašavanja 
Županije, tj. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
djelovanja katastrofa i velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja Županije te Plan civilne zaštite s 
pripadajućim izvodima  za sudionike zaštite i spašavanja. 
 
 Održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije na kojoj se 
raspravljalo o Analizi stanja zaštite i spašavanja u Ličko-senjskoj županiji za 2014. godinu i 
Smjernicama razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Ličko-senjske županije u 2015. 
godini, Analizi protekle protupožarne sezone u Županiji, stanju i spremnosti nadležnih službi i 
redovnih snaga zaštite i spašavanja za reagiranje i otklanjanje posljedica u slučaju nepovoljnih 
vremenskih uvjeta za zimski period 2014.-2015. godine. 
    
       Obavljen je inspekcijski nadzor nad provođenjem obveza Ličko-senjske županije iz područja 
vatrogastva, temeljem članka 40. Zakona o vatrogastvu („NN” br. 139/04 - pročišćeni tekst, 
174/04, 38/09 i 80/10). U provedenom inspekcijskom nadzoru nije bilo primjedbi na 
izvršavanje zakonskih obveza Županije. 
 
 Temeljem Zakona o javnoj nabavi („NN” br. 90/11, 83/13 i 143/13) u drugom polugodištu 
2014. godine u Kabinetu župana provedeni su postupci javne nabave za lož ulje za zgradu 
Županije i dostavu ponuda „Obavljanje zaštitarske službe u sjedištu Ličko-senjske županije” te je 
sklopljen ugovor s PETROL-om d.o.o. Zagreb i ugovor sa zaštitarskom službom FINA gotovinski 
servisi Zagreb. 

 
Poslovi iz djelokruga međuregionalne i međunarodne suradnje vezani su za suradnju s 

državnim i lokalnim institucijama i ustanovama te međuregionalnim organizacijama, kao i 
europskim regijama u cilju sudjelovanja u pripremi i izradi strateških dokumenata te iniciranja i 
ostvarivanja zajedničke suradnje.  

Županija je sudjelovala kao članica međuregionalne inicijative, Jadransko-jonske euroregije, 
na način popunjavanja upitnika i davanja stručnih mišljenja i prijedloga putem ministarstava RH, 
koja su nadležna za određena područja u procesu pripreme i izrade Strategije EU za Jadransku-
jonsku regiju (EUSAIR), u pripremi i izradi konačnog nacrta tog dokumenta. Strategija je 
potvrđena od strane Europskog vijeća i time je označen početak njezine službene provedbe.  U 
studenom 2014. godine održana inauguracijska konferencija Strategije, koju je organiziralo 
tajništvo Jadransko- jonske euroregije u suradnji s Europskom komisijom.  

U cilju jačanja bilateralne suradnje s talijanskom autonomnom pokrajinom Friuli Venezia 
Giulia, u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Italija 2014-2020 kao i Strategije 
EU za Jadransku- jonsku regiju, Ličko – senjska županija je iskazala interes i prihvatila inicijativu 
Ministarstva vanjskih i europskih poslova o uključivanju predstavnika Županije u radnu skupinu 
za dogovor oko definiranja okvira suradnje dviju regija. Očekuje se poziv Ministarstva na 
inicijalni sastanak predstavnika regija.  

Inicijativa za jačanje međuregionalne suradnje i produbljivanje prijateljskih odnosa 
utemeljenih na potpisanom Sporazumu o suradnji Ličko-senjske županije sa Županijom Vas iz 
Mađarske, upućena je novoizabranim dužnosnicima Županije Vas. U cilju realizacije obostranih 
interesa i promicanja bilateralne suradnje te ostvarivanja zajedničkih projekata, iskazana je želja 
za nastavak daljnje  suradnje i razmjenu iskustava u različitim područjima.   

 U sklopu studijskog putovanja po Hrvatskoj,  Ličko-senjsku županiju posjetila je delegacija 
Instituta za razvoj lokalne samouprave (LOGODI) u Republici Koreji, kako bi se upoznali s 
ustrojstvom, načinom upravljanja i rješavanja pitanja iz djelokruga rada lokalne samouprave te 
općenito o regionalnom razvoju. Susretu su bili nazočni predstavnici Županije, kada su dali 



tražene informacije, a posebno one koje su ih zanimale vezano uz prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša te ustroj, način upravljanja i gospodarenja nacionalnim parkovima i parkovima prirode, 
koji se nalaze na području Županije.  

 
 
Iz područja ostvarenja prava na pristup informacijama, javnost rada Župana osigurana je: 

-  javnim priopćavanjem (26), 
-  rješavanjem zahtjeva na  pravo na pristup informacija (11), 
- objavljivanjem općih i drugih akata u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije, na 

oglasnoj ploči i web stranici Županije. 
 
Pozivi s dnevnim redom Kolegija Župana kao i pozivi za sjednice Županijske skupštine s 

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

Jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih 
kontrola, te daje neovisno i stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja Županije i 
njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika izuzev 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 danih 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 za 
unutarnju reviziju 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 („Županijski glasnik” br. 14/14) i Jedinica 
za unutarnju reviziju, ustrojena je kao posebno upravno tijelo, izdvajanjem iz djelokruga 
Kabineta župana. 

U Jedinici za unutarnju reviziju, donošenjem Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela 
Ličko-senjske županije 17. studenoga 2014. godine, od sistematizirana 3 radna mjesta, 
popunjeno je 1 s visokom stručnom spremom. 

 
U izvještajnom razdoblju, u skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije, obavljena je  

revizija procesa utvrđivanja vlastitih prihoda školskih ustanova te preliminarne aktivnosti za 
reviziju procesa davanja lovišta u zakup.  

Osim provođenja samih revizija aktivnosti unutarnjeg revizora, uključivale su sudjelovanje 
na sastancima, radionicama i seminarima koje je organizirala Središnja harmonizacijska jedinica 
Ministarstva financija, radi održavanja uvjeta za obavljanje samostalnog rada u unutarnjoj 
reviziji te u cilju unaprjeđenja kvalitete rada unutarnje revizije, praćenje provedbe danih 
preporuka te ažuriranje baze podataka, obavljanje  aktivnosti vezane uz identifikaciju i procjenu 
rizika kako bi se stvorila dokumentirana podloga za donošenje planova unutarnje revizije za 
sljedeću godinu, suradnju s upravnim tijelima, sudjelovanje u donošenju pisanih procedura te 
davanja mišljenja o unaprjeđenju pojedinih poslovnih procesa poslovanja Ličko-senjske 
županije. 



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

 
U Tajništvu je sistematizirano 11, a popunjeno je 10 radnih mjesta (3 s visokom stručnom 

spremom, 2 s višom stručnom spremom i 4 sa srednjom stručnom spremom). 
Prema Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa tijekom 

2014. godine u upravnim tijelima Županije 23 polaznika su završila stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa, a primljeno je 13 novih polaznika.  

 
Održane su 4 sjednice Županijske skupštine sa 113 točaka dnevnog reda. 
U pripremi sjednica Županijske skupštine održane su 22 sjednice stalnih radnih tijela: 

 

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

 

Sjednice Županijske skupštine su redovno održane.  
Gotovo sve sjednice Odbora su redovno održane, osim jedne sjednice Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb zakazane u studenom i jedne sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodno gospodarstvo  zakazane u travnju (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 Županijske skupštine. 

Odlukom o visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Županijske 
skupštine („Županijski glasnik” br. 5/04) predsjedniku Skupštine za obavljanje dužnosti pripada 
mjesečna naknada u visini jedne prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenom u RH prema 
posljednjem obavljenom podatku Državnog zavoda za statistiku, a potpredjednicima Skupštine 
pripada naknada u visini 50% nakade koja pripada predsjedniku Skupštine. 

Odlukom o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima radnih tijela 
(„Županijski glasnik” br. 17/10, 2/04 i 5/04)  članovima Skupštine pripada naknada od 500,00 
kn mjesečno. Predsjedniku, odnosno predsjedatelju kada predsjeda radnim tijelom umijesto 
predsjednika, pripada naknada od 500,00 kn, dok članovima Odbora 300,00 kn neto po održanoj 
sjednici. 

I dalje se članovima Županijske skupštine, a osobito naknade za rad u Odborima ne isplaćuju 
redovito, što će se nastojati riješiti tijekom godine. 

 
 

Prema članku 79. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („NN” br. 144/12), 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 sjednicama Županijske skupštine, 

dostavljena su Predstojniku Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji zajedno s izvadcima 
iz zapisnika, 63 i Županu 63 akta. 

 

Uočenih nedostataka u postupku nadzora zakonitosti općih akata nije bilo. 
 

Ministarstvu financija ili Državnom uredu za reviziju, Područnom uredu Gospić je 
dostavljena Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka III. ugovora o dugoročnom 
kreditu s Privrednom bankom Zagreb, I. izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 
2014. godinu, Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 
2014. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu, 
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2013. godinu, Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2014. godine, Odluka o davanju 
suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 
Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2014. godine, Proračun Ličko-senjske 
županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Odluka o izvršavanju 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu. 

 
Na temelju članka 8. Zakona o ustanovama, radi ocjene sukladnosti akta sa Zakonom, 

Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja dostavljena je Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, na koju je 
Ministarstvo dalo suglasnost 23. srpnja 2014. godine, kao i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode 
Odluka o izmjenama i  dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije, na 
koju je Ministarstvo dalo suglasnost 23. rujna 2014. godine. 

 
Ustavnom sudu RH dostavljena je Odluka o podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka 

ocjene suglasnosti s Ustavom RH, Zakona o gradnji („NN” br. 153/13), Zakona o prostornom 
uređenju („NN” br. 153/13) i Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2014. godinu („NN” 
br.  39/14), koju je Županijska skupština donijela 19. prosinca 2014. godine. 

 

Iz područja organizacije rada Župana kao izvršnog tijela izrađeni su dopisi kojima je Župan 
zauzeo stav po materijalima kada nije bio predlagatelj ili je zatraženo mišljenje nadležnih 
upravnih tijela. 

 

Sukladno članku 32. Statuta Županije, članovima Županijske skupštine dostavljena su 
rješenja o imenovanjima i razrješenjima predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Županija osnivač (3), koja je imenovao 
Župan. 

Sukladno članku 59. Statuta Županije, Župan je uputio Vijeću srpske nacionalne manjine na 
mišljenje prijedlog Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu s projekcijom  za 2016. i  
2017. godinu te prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu. 

 

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



Župan je u ovom izvještajnom razdoblju održao 2 sjednice Kolegija. 
 

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

Službeno glasilo Ličko-senjske županije je „Županijski glasnik” Ličko-senjske županije koji 
se uređuje u Tajništvu i tiska u 46 primjeraka te objavljuje na web stranici Ličko-senjske 
županije. 

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

 
U Tajništvu se obavljaju 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 te poslovi arhiviranja za sva tijela Županije. 

 
Prema Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i 

samoupravi 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. 

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročelnik Tajništva je 
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. 

 

Županijska skupština Ličko-senjske županije, temeljem članka 48. st. 1. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08 
i 61/11) i 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) donijela 
je 2008. godine Odluku o ustrojavanju Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije i 
imenovanju predsjednika i članova («Županijski glasnik» br. 19/08). 

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 
Odluku 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. 

Tijekom 2014. godine podnesena je jedna žalba protiv rješenja o udaljenju iz službe koja je i 
riješena u 2014. godini i jedan zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene 
dužnosti koji je još uvijek u tijeku. 

 

U izvještajnom razdoblju 2014. godine, iz područja rada, ukupno je riješeno 150 predmeta 
od čega 47 upravnih i 103 neupravna. 

 

Uredsko poslovanje tijela Županije temelji se na načelu zatvorenog dokumentacijskog 
ciklusa. Ciklus obuhvaća primanje akata, upisivanje akata u osnovnu evidenciju, dostavu akata u 
rad, razvođenje i odlaganje akata. 



Uredsko poslovanje tijela vodi se u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju („NN” br. 
7/09), Pravilnikom o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i 
primalaca akata („NN” br. 38/88), Rješenjem o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i 
primalaca akata na području Ličko-senjske županije i Naputkom o uredskom poslovanju u 
tijelima Ličko-senjske županije. 

U skladu sa Uredbom o uredskom poslovanju 30. prosinca 2014. godine donesen je Plan 
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za tijela Ličko-senjske županije, 
koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015. godine. 

 
Od početka 2015. godine za upis i otpremu pošiljki u poštansku službu vodi se elektronička 

prijamna knjiga kao i upis e-dozvola u postupku izdavanja akata temeljem Zakona o gradnji. 
Temeljem Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja utvrđena je obveza da 

od 2. siječnja 2015. godine, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 
gospodarstvo u postupku izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o 
gradnji provodi postupak u elektroničkom obliku, putem elektroničkog programa tzv. e-dozvola 
pa se u pisarnici vrši upis e-dozvola od 1. siječnja 2015. godine. 

 
Arhivsko i registraturno gradivo Županijske skupštine,  Župana i upravnih odjela i službi 

predaje se u pismohranu u kojoj se odlaže i čuva do predaje Državnom arhivu u Gospiću. 
 
 
 
Služba za financije obavlja poslove u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o 

računovodstvu proračuna, a vezano za izradu Proračuna, Izmjena i dopuna proračuna, Godišnjeg 
obračuna, polugodišnjeg i tromjesečnog obračuna proračuna, izrađuje financijska izvješća 
vezana uz Proračun, obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave, sastavlja izvješća vezana 
za financijsko upravljanje i kontrole, obavlja poslove vezane za sve knjigovodstveno 
računovodstvene evidencije, rješava u drugom stupnju po žalbama na rješenja upravnih tijela 
jedinica lokalne samouprave, surađuje s ministarstvima, poslovnim bankama i drugim 
nadležnim tijelima, obavlja poslove vezane za blagajničko poslovanje, obračun plaća i naknada, 
te obavlja poslove vezane za evidencije decentraliziranih javnih funkcija.  
 
 

U Službi za financije od sistematiziranih 5 radnih mjesta, popunjena su 4 (1 službenik s 
visokom stručnom spremom, 1 s višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom). 

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

Županijskoj skupštini na donošenje predložio Zaključak po Izvješću Državnog ureda za reviziju o 
obavljenoj reviziji Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu, Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1.-30.06.2014. godine, I. Izmjene i 
dopune proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu, Odluku o I. izmjeni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu, Proračun Ličko-senjske županije 
za 2015. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu, 
Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka III. Ugovora o dugoročnom kreditu s 
valutnom klauzulom zaključenog s Privrednom bankom Zagreb  d.d. - reprogramiranje kredita i 
Odluku o davanju suglasnosti na kratkoročno zaduživanje. 

 
Osim akata koji su predloženi Županu odnosno Županijskoj skupštini na donošenje, u 

djelokrugu Službe za financije značajno je spomenuti donošenje:  
- Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu,  
- Konsolidiranog polugodišnjeg financijskog izvještaja  o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1-

30.6. 2014. godine,  



- Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1-30.9. 2014. godine. 
Donesena su 22 rješenja po žalbama na rješenja gradova i općina na gradske i općinske 

poreze, a prvostupanjskim tijelima gradova i općina, sukladno članku 110. Zakona o općem 
upravnom postupku, proslijeđena su 4 prigovora. 

 
Nastavljena je provedba akata vezanih za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i 

socijalnoj skrbi, Program javnih potreba u društvenim djelatnostima, naplate lovozakupnina,  
naknada od koncesija, prihoda od izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i ostalih izvornih 
prihoda. 

 
 

3. PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI I JAVNOST RADA 
 

U drugom polugodištu 2014. godini  održani  su protokoli, obilježeni državni blagdani, 
prigodne obljetnice, organizirani  sastanci i  primanja. 

 
Povodom obilaska tvrtki dobitnica sredstava iz Operativnog programa regionalnih potpora 

za ulaganja u opremu za 2014. godinu, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva s ciljem 
stvaranja uvjeta koji će omogućiti jačanje konkurentnosti hrvatske industrije i realizaciju 
vlastitih razvojnih potencijala, Župan je upriličio posjet Alena Leverića, zamjenika ministra 
gospodarstva.  

U Ministarstvu zaštite okoliša, na temu „Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom RH” održan je sastanak ministra Mihaela Zmajlovića sa Županima, predstavnicima 
Centara za gospodarenje otpadom, ravnateljima Zavoda za prostorno planiranje te direktorom 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Ministarstvo zdravlja organiziralo je sastanak s predstavnicima svih hrvatskih županija i 
zdravstvenih ustanova na temu „Provedba Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u RH za 
razdoblje 2014.-2016”. 

U organizaciji Ličko – senjske županije i Razvojne agencije LIRE održana je XVI. eko-etno 
manifestacija „Jesen u Lici”, kada su svečanosti otvorenja uz saborske zastupnike Darka 
Milinovića, Tomislava Karamarka, Milana Jurkovića nazočili i Tomislav Tolušić Župan  
Virovitičko-podravske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija te mnogobrojni 
uzvanici.  

Nakon svečanog otvorenja manifestacije „Jesen u Lici” u Kabinetu župana održana je 31. 
sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija na kojoj se raspravljalo o financiranju 
službenika preuzetih iz Ureda državne uprave u županijske službe za graditeljstvo, novom 
prijedlogu visine koncesija u zdravstvu, zajedničkom nastupu na inozemnim sajmovima te o ideji  
osnivanja Koordinacije županijskih savjeta mladih pri Hrvatskoj zajednici županija. 

U Kabinetu župana održana je koordinacija Župana Jadranske Hrvatske i predstavnika 
regionalnih koordinatora županija Jadranske Hrvatske, kojoj su nazočili i gradonačelnici i 
načelnici s područja Ličko-senjske županije. Raspravljalo se o provedbi novog Zakona o 
regionalnom razvoju, koju je prezentirao Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i 
fondova EU, dok  je nacrt  Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama  prezentirao Zdenko 
Antešić, zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.  

Tom prilikom održana je 9. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija na kojoj su uz 
članove Skupštine nazočili ministar uprave Arsen Bauk te pomoćnik ministra regionalnog 
razvoja i fondova EU  Venko Ćurlin. Predsjednik Hrvatske zajednice županija  Tomislav Tolušić  
podnio  je izvješće o radu Zajednice za razdoblje od rujna 2013. do rujna 2014. godine. Osvrnuo 
se na sve što je učinjeno u proteklih godinu dana, a posebno je istaknuo učestala reagiranja 



prema institucijama, Vladi RH i ministarstvima s ciljem što kvalitetnijeg funkcioniranja 
županijskih uprava.  

Na poziv Ministarstva uprave, Zamjenik Župana N. Lalić sudjelovao je na radnom sastanku 
na temu „Ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih 
manjina u Republici Hrvatskoj” te 6. sjednici međuvladinog Mješovitog odbora između 
Republike Hrvatske i Republike Srbije održanoj u Vrhovinama. 

 
U suradnji Ličko-senjske županije i Opće bolnice Gospić održana je svečanost početka rada 

hemodijalize u Općoj bolnici Gospić, čime je definiran opstanak hemodijalize na prostorima 
Ličko-senjske županije. Tom  prilikom  je predstavljen i novouređeni dnevni boravak bolnice, 
čijim uređenjem će se unaprijediti i značajno humanizirati boravak pacijenata tijekom bolničkog 
liječenja u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Svečanost su uveličali Darko Milinović, predsjednik 
Županijske skupštine i saborski zastupnik te Župan Milan Kolić sa Zamjenicima.  

Na poziv pučke pravobraniteljice Lore Vidović, Župan je nazočio otvorenju  Područnog 
ureda pučke pravobraniteljice u Rijeci, kada je predstavljen rad i uloga pučkog pravobranitelja, 
kao opunomoćenika Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih 
Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama, koje je 
prihvatila Republika Hrvatska. Župan  je u svom govoru istaknuo važnost otvorenja Područnog  
ureda, koji će uvelike građanima iz ovog dijela Hrvatske, pomoći pri ostvarivanju ljudskih prava. 

Održan je  radni sastanak s predstavnicima Hrvatskog Centra za razminiranje, na kojem su 
uz Župana i ravnatelja HCR–a Dražena Jakopeca, nazočili i predstavnici gradova i općina na čijem 
području se provode aktivnosti  razminiranja. Na sastanku su predstavnici HCR – a nazočnima 
prezentirali Plan razminiranja u Ličko – senjskoj županiji za 2015. godinu. 

Izaslanstvo Županije na čelu sa Županom nazočilo je komemoracijskom programu  „Vukovar 
– mjesto posebnog pijeteta” i koloni sjećanja povodom obilježavanja 23. godišnjice stradanja  
Vukovara.  

Župan i Zamjenici župana sudjelovali  su na svim sjednicama Izvršnog odbora Hrvatske 
zajednice županija na kojima se između ostalog raspravljalo o osnivanju  tematskih radnih 
skupina pri Hrvatskoj zajednici županija, koje će svojim stručnim doprinosom još više 
intenzivirati rad Zajednice na pitanjima važnim za područnu (regionalnu) samoupravu, 
članarinama i imenovanjima u radna tijela Zajednice, problematici provođenja postupka 
legalizacije, stanju gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, pokretanju postupka promjene 
Statuta Hrvatske zajednice županija, prijedlogu visine koncesije u zdravstvu i cijene zakupa 
poslovnih prostora Domova zdravlja te podnošenju zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o 
prostornom uređenju i Zakona o gradnji. 

U organizaciji Hrvatske zajednice županija i predstavništva Europske Komisije u RH s 
predstavnicima hrvatskih županija Zamjenica župana Ivana Tomaš, 24. i 25. rujna boravila je u 
radnom posjetu Bruxellesu i tijelima EU, kada se raspravljalo o regionalnoj politici, poljoprivredi 
i regionalnom razvoju te ulozi i pravilima Europske komisije. 

Suradnjom Ličko-senjske županije, Humanitarne zaklade „Hrvatska bez mina” i  Hrvatskog 
Centra za razminiranje, održana je u Bad Hamburgu u Njemačkoj prezentacija, razminiranja 
minsko sumnjivih površina u Ličko-senjskoj županiji, za što će se nastojati prikupiti 53,000.00 €. 

Uz obilježavanje prvog nacionalnog Dana Nikole Tesle - dana znanosti, tehnologije  i 
inovacija,  svečano je pušten u rad obnovljeni dispečerski centar Elektrolike Gospić, kojem je bio 
nazočan Župan sa Zamjenicima. 

U Kabinetu župana upriličeno je potpisivanje ugovora Župana s predstavnicima 
lovoovlaštenika s područja Županije o sufinanciranju troškova razvoja i unaprjeđenja lovstva za 
2014. godinu.  



Također je upriličeno potpisivanje sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Ličko-
senjska županija - pomoćnici za učenike s teškoćama” s predstavnicima 5 osnovnih i 4 srednje 
škole te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Gospić. 

Održana je svečanost primopredaje 60 računala za 8 osnovnih i 4 srednje škole u okviru 
akcije „Računala za ličke škole” Rotary kluba Zagreb,  a donaciju je osigurala Hrvatska poštanska 
banka. Isto tako održana je i svečana predaja donacije 88  računala  za osnovne škole iz Otočca, 
Kosinja i Brinja, gdje je donaciju u suradnji s Rotray klubom Zagreb osigurala Privredna banka 
Zagreb. 

Suradnjom Ličko-senjske županije s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih 
poslova, obilježen je svečanim programom Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan 
hrvatskih branitelja te 19. obljetnica Vojnoredarstvene akcije „Oluja“.  

Povodom obilježavanja Dana hrvatske policije 29. rujna na dan sv. Mihovila, zaštitnika 
policije upriličena je svečana Akademija Policijske uprave Ličko – senjske, kada je Načelnik 
Policijske uprave Ličko-senjske uručio Županu Zahvalnicu za suradnju i partnerski odnos u 
Županije u provedbi preventivnih programa, Ministarstva unutarnjih poslova, gdje se suradnja 
posebno očitovala  u realizaciji preventivnog programa  akcije „MIR I DOBRO”.  

Župan i Zamjenici župana svojom nazočnošću uveličali su obilježavanje 21. obljetnice Vojno-
redarstvene akcije „Medački džep”, Dana Policijske kapelanije „sv. Hrvatski mučenici”, 22. 
obljetnice 9. gardijske brigade „Vukovi” i 5. obljetnice njezine slijednice 1. motorizirane bojne 
„Vukovi”, 22. godišnjice pogibije pripadnika specijalne jedinice policije „Ajkule” iz Rijeke, 23. 
obljetnice povijesnog datuma ustrojavanja i formiranja Z.N.G.  – a 118. brigade, 23. obljetnice 
pogibije 4. redarstvenika u Žutoj Lokvi. 

Povodom obilježavanja 23. godišnjice stradanja mještana Široke Kule i okolnih mjesta 
Župan  je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća odao počast  nevinim žrtvama.  

Povodom obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih 
režima, Ministarstvo branitelja uputilo je poziv za komemoraciju i spomen na žrtve Drugog 
svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na Jadovnom, kao i na svečanost otkrivanja spomen 
obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata „Golubnjača I”. 

Na memorijalnom turniru „Robert Babić- Beli” u Senju, održanom u sjećanje na poginulog 
dragovoljca Domovinskog rata Roberta Babića Belog,  nazočio je Zamjenik župana S. Rukavina. 

Povodom obilježavanja 24. godišnjice utemeljenja 4. gardijske brigade Split i provedbe 
projekta „24. krunice za 24. godine” upriličen je prijam predstavnika Moto kluba 4. gardijske 
brigade Split. 

Zamjenik župana S. Rukavina sudjelovao je na okruglom stolu „Uloga LAG-a – Lika  u razvoju 
ruralnih područja i predstavljanje Mjere 7 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima”, kao i na konferenciji Lag-Lika „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 
razdoblje 2014. – 2020. godine.”   

Zamjenica župana I. Tomaš posjetila je 17. Obrtnički i gospodarski sajam u Križevcima. 
Zamjenik župana S. Rukavina također je sudjelovao na svečanosti dodjele nacionalnih 

godišnjih nagrada „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” u Zagrebu i dodjeli oznake „Hrvatski 
otočni proizvod” u Rabu, a Zamjenica župana I. Tomaš svečanosti dodjele priznanja Državne 
uprave za zaštitu i spašavanja „Naročit pothvat u zaštiti i spašavanju na području Republike 
Hrvatske u 2014.”  u Krapini. 

Na forumu  o održivom razvoju Općine Lovinac pod nazivom „Prilike iz Like”, čiji je cilj 
upoznavanje svih zainteresiranih s projektima, potencijalima i vizijom razvoja Općine, radi 
poticanja investicija, stvaranja pozitivne poduzetničke klime i poticanja svih sudionika na 
aktivno sudjelovanje u razvoju Općine Lovinac, bila je nazočna Zamjenica župana I. Tomaš. 



U organizaciji Udruge općina RH, na sjednici Skupštine Udruge Općina u Brinju sudjelovao je 
Zamjenik župana S. Rukavina. 

Zamjenik župana S. Rukavina sudjelovao je na radnim sastancima Povjerenstva za provedbu 
programa energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Ličko-senjskoj županiji za 2014. godinu.  

Župan i Zamjenici uveličali su svečanost obilježavanja Dana Grada Gospića i Dana Grada 
Rovinja, dok su povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Ličko – senjska županija i Grad 
Gospić organizirali zajednički domjenak za predstavnike županijskih i gradskih ustanova te 
institucija s područja Županije i Grad Gospića.  

U proteklom razdoblju održani su brojni sastanci s predstavnicima ustanova, kojima je 
Županija osnivač. 

U suradnji s Komisijom za suzbijanje ovisnosti Ličko-senjske županije i Grada Gospića, PU 
Ličko-senjskom, Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gradskim društvom 
Crvenog križa Gospić i Centrom za socijalnu skrb Gospić obilježen je Mjesec borbe protiv 
ovisnosti te Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.  

U Kabinetu župana je povodom međunarodnog Dana bijelog štapa upriličeno tradicionalno 
prigodno primanje za članove Društva slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije, kao i za 
delegaciju Društva crvenog križa Ličko-senjske županije za Dan dobrovoljnih darivatelja krvi. 

Zamjenici župana I. Tomaš i S. Rukavina sudjelovali su na 125. godišnjici otvaranja špilje 
Samograd – Pećinskog parka Grabovača u Općini Perušić te obilježavanju Međunarodnog dana 
planina u organizaciji Javne ustanove Nacionalnog parka „Sjeverni Velebit” na Krasnom.  
 
 

Z A K L J U Č A K  
 

Izvješćem su prezentirani važniji projekti, mjere i aktivnosti te podaci i informacije 
pripremljeni od strane županijskih upravnih tijela, Zavoda za prostorno uređenje i Razvojne 
agencije Ličko-senjske županije LIRE. 

U drugom polugodištu 2014. godine nastavljena je provedba aktivnosti vezanih za 
ostvarenje poticajnih mjera u gospodarstvu, malom i srednjem poduzetništvu, provedba 
projekata  vezanih uz poticanje obnove i razvitka gospodarstva te uz održivo upravljanje 
prirodnim resursima na području Ličko-senjske županije. 

Osobito su intenzivirane aktivnosti u pripremi i provedbi projekata za financiranje iz 
raspoloživih fondova Europske unije u kojima je Županija nositelj ili partner. 

Nastavljene su aktivnosti na povećanju standarda u zdravstvu, školstvu i drugim 
djelatnostima. 

Ovim Izvješćem se ne definira stanje u pojedinim područjima i djelatnostima na području 
Ličko-senjske županije, jer se o tome podnose posebna izvješća unutar rokova propisanih 
zakonom i Programom rada Skupštine. 

Ovo redovito izvješće Župana koje je prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i Statutu Županije obvezan dva puta godišnje podnijeti Županijskoj skupštini.  

Iz Izvješća je razvidno da su tijekom izvještajnog razdoblja Župan i njegovi Zamjenici 
nastavili aktivnosti sukladno zakonskim i statutarnim obvezama i ovlastima. 

  
Predlažem Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o radu Župana za drugo polugodište 

2014. godine. 
 

Ž U P A N 

Milan Kolić, v.r. 


