
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
SLUŽBA ZA FINANCIJE 
Klasa: 400-08/14-01/02 
Urbroj: 2125/1-06-13-01 
Gospić, 04. veljače 2014. godine 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
- ovdje - 

 
 

PREDMET:  Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće pomoći iz Državnog 
proračuna RH za 2014. godinu gradovima i općinama Ličko-senjske županije 
koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu 

 
PRAVNI TEMELJ: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. 

godinu („Narodne novine“ br. 152/13), Statut Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - 
pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst)  

 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije 
 
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Ličko-senjskoj županiji je iz Državnog 
proračuna RH za 2014. godinu odobrena tekuća pomoć u iznosu od 4.106.000,00 kn. 
Županijska skupština propisuje kriterije za raspodjelu dijela tekuće pomoći gradovima i 
općinama Ličko-senjske županije. Temeljem utvrđenih kriterija Župan će donijeti Odluku o 
raspodjeli dijela tekuće pomoći gradovima i općinama Ličko-senjske županije odnosno 
raspodijeliti 75% od navedenog iznosa, dakle iznos od 3.079.500,00 kn.   
 
OBRAZLOŽENJE: Ličko-senjskoj županiji je iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu 
odobrena tekuća pomoć odnosno tekuća donacija u iznosu od 4.106.000,00 kn. Županija je 
dužna sukladno  članku 37. stavak 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2014. 
godinu najmanje 75% ukupne tekuće pomoći  iz Državnog proračuna raspodijeliti 
gradovima i općinama koji nisu izravni korisnici tekuće pomoći iz Državnog proračuna  
(Grad Gospić, Grad Otočac, Grad Novalja, Grad Senj, Općina Brinje, Općina Plitvička jezera, 
Općina Karlobag i Općina Perušić). 
Županijska skupština propisuje kriterije za raspodjelu dijela tekuće pomoći odnosno tekuće 
donacije koja je odobrena Ličko-senjskoj županiji iz Državnog proračuna za 2014. godinu 
(članak 37. stavak 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2014. godinu). 
Temeljem utvrđenih kriterija i podataka koje će Županija zatražiti od spomenutih gradova i 
općina Župan će donijeti Odluku o rasporedu dijela tekuće pomoći gradovima i općinama, 
odnosno raspodijeliti 75% od ukupne tekuće donacije koja je odobrena Županiji  u 2014. 
godini, dakle iznos od 3.079.500,00 kn gradovima i općinama isključivo za financiranje 
kapitalnih rashoda i izdataka  (članak 37. stavak 9. i 10. Zakona o izvršavanju Državnog 
proračuna za 2014. godinu). Predloženi kriteriji koji su navedeni u Odluci Županijske 
skupštine identični su kriterijima kojima se rukovodila Vlada Republike Hrvatske pri 
određivanju i raspodjeli tekućih pomoći i donacija iz Državnog proračuna RH županijama, 
gradovima i općinama za 2014. godinu. 
 



P R O Č E L N I K  
 

Milan Dešić, mag.oec. 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 
URBROJ: 
Gospić, ________ 2014. godine 
 

 
Temeljem članka 37. stavka 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 

Hrvatske za 2014. godinu («Narodne novine» br. 152/13) 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), Županijska skupština na ___ sjednici 
održanoj _________ 2014. godine donijela je 
 
 

ODLUKU O  KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKUĆE POMOĆI 
IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2014. GODINU GRADOVIMA I OPĆINAMA 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE KOJI NISU IZRAVNI KORISNICI POMOĆI IZ 
DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2014. GODINU 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji na temelju kojih će se iz tekuće pomoći odnosno tekuće 
donacije koja je odobrena Ličko-senjskoj županiji  iz Državnog proračuna  RH za 2014. 
godinu, raspodijeliti sredstva gradovima i općinama koji nisu izravni korisnici tekuće 
pomoći iz  Državnog proračuna za 2014. godinu i to: 
 

1.  broj stanovnika grada/općine prema popisu iz 2011. godine, 
2.  ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna grada/općine za 2012. godinu, 
3.  ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna grada/općine za 2012. godinu po   
     stanovniku, 
4.  ukupno utrošeni rashodi i izdaci proračuna grada/općine za 2012. godinu, 
5.  ukupno utrošeni kapitalni rashodi i izdaci za kapitalne programe iz proračuna  
     grada/općine za 2012. godinu, 
6.  broj zaposlenih u gradu/općini na dan 31.12.2012. godine, 
7.  udio kapitalnih rashoda i izdataka  u ukupno utrošenim rashodima i izdacima proračuna   
     grada/općine  za 2012. godinu, 
8.  udio ukupno utrošenih rashoda i izdataka po zaposlenom iz proračuna grada/općine za  
     2012. godinu i 
9.  ukupno utrošeni kapitalni rashodi i izdaci za kapitalne programe iz proračuna grada/ 
     općine za 2012. godinu po stanovniku. 
 

                        Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon njene objave u «Županijskom glasniku» Ličko-
senjske županije.                                                             
 
    

        PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE 
 
              mr. Darko Milinović, dr. med. 



 

 

 

 

 

 
 
Ž U P A N 
KLASA: 400-08/14-01/02 
URBROJ: 2125/1-02-14-01 
Gospić, 6. veljače 2014. godine 

 
 
 
 

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

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

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

 

 

     Z A K L J U Č A K 

  

 
 

  Utvrđujem prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće 

pomoći iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu gradovima i općinama Ličko-

senjske županije koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 

2014. godinu i isti dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.  

 

 

 

 

          ŽUPAN  

  

 Milan Kolić 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


