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REPUBLIKA  HR VA TSKA  

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KLASA: 024-04/22-01/02 
URBROJ: 2125-01-22-10 
Gospić, 10, studenoga 2022. godine 
 
 

 
Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«Narodne novine» br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 

98/19 i 144/20) te 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, 6/13 – 

pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 - ispravak, 10/20, 11/20-pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – 

pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na XI. sjednici 

održanoj elektroničkim putem 2022. godine, donijela je 

 
 

Z A K L J U Č A K 

 
I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Župana Ličko-senjske županije za prvo polugodište 2022. 

godine. 

 
 

II. 

Ovaj Zaključak objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 
 
 

 
  P R E D S J E D N I K 

                         Marijan Kustić, v.r. 
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REPUBLIKA  HR VA TSKA  

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

Ž U P A N 

KLASA: 024-04/22-01/02 
URBROJ: 2125-02-22-8 
Gospić,  17. listopada 2022. godine 

 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 

13/09 – isp., 21/09, 9/10, 22/10 – p.t., 4/12, 4/13, 6/13 – p.t., 2/18, 3/18 - ispravak, 10/20, 

11/20-p. t., 3/21 i 6/21 – p.t.), podnosim 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
o radu Župana za prvo polugodište 2022. godine 

 

UVOD 
 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije utvrđeno je 

da Župan zastupa Županiju te obavlja poslove utvrđene Zakonom, Statutom i odlukama 

Županijske skupštine. 

Poslovi od područnog (regionalnog) značaja osobito se odnose na obrazovanje, zdravstvo, 

prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, 

održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih 

ustanova te izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te 

provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada 

te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Ličko-senjska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave i kao pravna osoba 

samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom RH i 

zakonom, a podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. 
 

  Programom rada Župana i Županijske skupštine za 2022. godinu, a u skladu sa Zakonom i 

 Statutom planirano je podnošenje polugodišnjeg izvješća o radu Župana. 

  U Izvješću su obuhvaćeni važniji projekti započeti ranije i planirani projekti koji će se 

provoditi kroz naredne godine, mjere i aktivnosti te relevantni podaci pripremljeni od strane 

nadležnih županijskih upravnih tijela, a spadaju u nadležnost i djelokrug poslova župana kao 

izvršnog tijela Županije. 

* * * 

 RAD ŽUPANA KROZ DJELOVANJE UPRAVNIH TIJELA 
 

U odnosu na upravna tijela Župan: usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju 

poslova iz samoupravnog djelokruga, nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela, temeljem 

javnog natječaja imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela te odlučuje o drugim pravima, 

obvezama, odgovornosti i drugim pitanjima u vezi s radom pročelnika. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije i prenijetih poslova državne 

uprave osnivaju se upravna tijela. 

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Skupštine. 

Sukladno preuzetim poslovima, Ličko-senjska županija od 1. siječnja 2020. godine počela je 

obavljati povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva, imovinsko-pravnih 
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poslova, društvenih djelatnosti, opće uprave, izuzev poslova upravnog i inspekcijskog nadzora te 

nadzora nad zakonitosti općih akata koji ostaju u nadležnosti državne uprave. Radi se oko 200 

različitih poslova. 
Poslovi državne uprave povjereni Županiji obavljaju se u sjedištu Ličko-senjske županije u 

Gospiću, a iznimno izvan sjedišta upravnog tijela u ispostavi sukladno postojećem Pravilniku o 

unutarnjem redu upravnih tijela Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»  br. 6A/20, 

1/21,3/21,19/21, 31/21 i 1/22) te poslovi matičarstva u 10 matičnih ureda (Gospić, Perušić, 

Senj, Novalja, Otočac, Brinje, Lovinac, Plitvička jezera Udbina i Donji Lapac) sukladno mreži 

matičnih ureda uređenoj posebnim propisom, što ih je obavljao Ured državne uprave u Ličko-

senjskoj županiji. 
 

 Temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije («Županijski 

glasnik» br. 32/19 i 4/20), u Ličko-senjskoj županiji za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Ličko-senjske županije i prenijetih poslova državne uprave bilo je ustrojeno sedam 

upravnih tijela (Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni 

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

poslove Župana i Županijske skupštine, Upravni odjel za financije i javnu nabavu, Upravni odjel za 

opću upravu i Služba za unutarnju reviziju). 
 

 Stupanjem na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske 

županije, od 05. svibnja 2022. godine, koja je objavljena u «Županijskom glasniku» br. 8/22, 

prestala je važiti dotadašnja Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske 

županije („Županijski glasnik” br. 32/19 i 4/20). 
 
Novom Odlukom za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Ličko-senjske županije i 

prenijetih poslova državne uprave ustrojena su upravna tijela: (Upravni odjel za poslove Župana, 

Županijske skupštine te odnosa s javnošću, Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske 

potencijale, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Upravni odjel za 

gospodarstvo, pomorsko dobro i promet, Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja, 

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu 

politiku, demografiju i mlade te stambeno zbrinjavanje, Upravni odjel za školstvo, sport i 

kulturu, Upravni odjel za regionalni razvoj i fondove EU, Upravni odjel za poljoprivredu i turizam 

i Služba za unutarnju reviziju). 
 
Upravna tijela u okviru zakona i Statuta općenito: 

- prate stanje u djelatnostima iz samoupravnog djelokruga Županije, daju mišljenja i predlažu 

mjere te pripremaju i predlažu nacrte odluka i drugih općih i pojedinačnih akata koje donose 

Skupština i Župan, odnosno u skladu s posebnim propisima, 

- obavljaju poslove vezane za pripremu, prijavu i provedbu projekata u skladu sa smjernicama 

strateških dokumenata na državnoj i županijskoj razini te izradu potrebne dokumentacije 

radi prijave projekata za financiranje iz domaćih izvora sredstava i sredstava EU fondova, 

- donose rješenja u prvom stupnju i rješavaju predmete u drugom stupnju iz svoje nadležnosti, 

- obavljaju povjerene poslove državne uprave u skladu s posebnim propisima, 

- organiziraju i neposredno obavljaju i izvršavaju odluke i druge opće i pojedinačne akte 

Skupštine i Župana. 

Nadležnost Župana u odnosu na upravu bliže je uređena Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 

112/19). 
U upravnim tijelima Županije na dan 30. lipnja 2022. godine bilo je zaposleno 119 

službenika i 5 namještenika na neodređeno vrijeme te 6 službenika i 8 vježbenika na određeno 

vrijeme. 
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* * * 

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. 
Župan je u izvještajnom razdoblju predlagao, donosio i izvršavao opće akte od područnog 

(regionalnog) značaja iz samoupravnog djelokruga Županije te obavljao druge poslove iz svoje 

nadležnosti. 

Nositelji izrade akata u izvještajnom razdoblju bila su uglavnom upravna tijela Županije. 

Osim tih akata na Županijskoj skupštini su razmatrana izvješća o radu ustanova i trgovačkih 

društva u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Županije. 

Županija, sukladno Statutu (članak 66.) preko svojih upravnih tijela nadzire i brine o 

racionalnom i zakonitom radu ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač. 

Ustanove i trgovačka društva obvezni su preko nadležnih upravnih tijela izvještavati 

najmanje jednom godišnje Skupštinu o svom radu i poslovanju. 

Ovo Izvješće sadrži informacije iz područja djelovanja upravnih tijela s naglaskom na: 

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

projekte, ostale aktivnosti. 

S obzirom da je u tijeku izvještajnog razdoblja do kraja lipnja, došlo do reorganizacije u 

poslovanju upravnih tijela, odnosno preustroja, poslovi koji su se obavljali u dotadašnjim 

upravnim tijelima do 05. svibnja iz djelokruga Župana, uglavnom su odrađeni unutar tih 

upravnih tijela i prezentirani u ovom izvješću po područjima.  
 
* ** 

1.  Poslovi 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  
 

 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za 

gospodarstvo, a od tada poslovi su obavljani u okviru tri Upravna odjela:  Upravnog odjela za 

gospodarstvo, pomorsko dobro i promet, Upravnog odjela za regionalni razvoj i fondove EU i 

Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam. 
 
 Župan Ernest Petry član je Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. godine u okviru 

Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente 

Europske unije u Republici Hrvatskoj. 
 
 U okviru djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo u izvještajnom razdoblju 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 donosio 

odgovarajuće odluke.  
 

- U sklopu provedbe Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za 

razdoblje 2022.-2025. godinu («Županijski glasnik» br. 12/22) raspisan je Javni poziv za 

podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije u 

2022. godini po Mjeri 1. Programa (Potpore održavanju manifestacija), zatim Javni poziv po 

Mjeri 4. Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske  županije i Javni 

poziv po mjeri 7. Potpore osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava 

temeljem kojih je donijeto ukupno 36 odluka o odobrenju bespovratnih potpora u ukupnom 
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iznosu od 1.132.999,27 kn, po mjerama kako slijedi: 

- Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 i 2020/972 

 Mjera 1. Potpore za manifestacije – odobrene 3 potpore u visini 25.000,00 kn, 

 Mjera 4. Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije za 

smanjenje troškova prijevoza odobrene 3 potpore u ukupnoj visini od 699.200,00 kn. 
 

- Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316 
 
 Mjera 7. Potpore osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava - 

odobreno 30 potpora u ukupnoj visini 408.799,27kn 
 

S podnositeljima zahtjeva kojima je zahtjev odobren potpisani su ugovori o sufinanciranju 

razvojnih projekata u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije. 
 

- U sklopu provedbe Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije za 

2022.-2025. godine («Županijski glasnik» br. 19/22) provodi se Mjera 1. subvencioniranje 

kamatnih stopa temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi programa kreditiranja 

sklopljenog između Ličko-senjske županije i Hrvatske banke za obnovi i razvoj za programe 

«Obrta sredstva» i «Poduzetništvo mladih, žena i početnika.»  
 

Osim toga u provedbi je bio i Javni natječaj za subvencioniranje troškova poduzetnicima za 

korištenje poslovnog prostora i opreme/usluga Razvojnog centra Ličko-senjske županije 

objavljen krajem 2021. godine. Temeljem Javnog natječaja za subvencioniranje troškova 

poduzetnicima za korištenje poslovnog prostora i opreme/usluga Razvojnog centra Ličko-senjske 

županije odobreno je 8 potpora korisnicima poslovnog prostora Razvojnog centra Ličko-senjske 

županije u ukupnom iznosu od 57.967,56 kuna, koje su isplaćivane. 

S podnositeljima zahtjeva kojima je zahtjev odobren potpisani su ugovori o dodjeli 

bespovratnih potpora te ugovori u ustupanju tražbina između korisnika, Razvojnog centra i 

Ličko-senjske županije. 

Uslijed otvaranja sve više mogućnosti financiranja razvojnih projekata iz fondova EU tijekom 

proteklog razdoblja intenzivirane su aktivnosti na pripremi i provedbi projekata koji će se 

kandidirati za financiranje iz raspoloživih fondova EU.  

Tako treba od značajnijih projekta financirani iz sredstava EU i drugih izvora treba izdvojiti: 
 

 Razvojni centar Ličko-senjske županije - 

Budući je Projekt završen u ožujku 2021. godine i osnovana Ustanova za upravljanje 

imovinom Razvojnog centra i pružanje usluga, u okviru nastavka provedbe Projekta vršena 

je koordinacija s Ustanovom Razvojni centar LSŽ u svezi izrade Izvješća nakon provedbe 

Projekta broj 1 i slanje izvješća SAFU. 

Započet je i Projekt Uređivanja dijela prostora zgrade Razvojnog centra Ličko-senjske 

Županije za koji je iskazan interes za financiranjem navedenog projekta iz Programa podrške 

brdsko-planinskim područjima prijavom na Poziv za iskaz interesa Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost 838.300,00 kuna 

(488.300,00 MRRFEU+350.000,00 LSŽ). Očekuje se Odluka Ministarstva o odobrenju 

sredstava. 
 

 Program razvoja cikloturizma - 

 Temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa 

razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini - Razvoj cikloturizma na području Ličko-

senjske županije ukupne vrijednosti 432.640,63 kuna, postavljene su servisne stanice u 

Perušiću i Pećinskom parku Grabovača, Brinju i Vrhovinama, označene su nove biciklističke 

staze u Vrhovinama, uređena su cikloturistička odmorišta u Velikom Žitniku i Ličkom Novom 

te su izrađeni prometni elaborati za ciklo staze na području TZ Plitvička jezera. U ožujku 
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2022. godine izvršena je kontrola izvršenih radova od strane Ministarstva turizma.  
 

-  Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera - 

Projekt obuhvaća izradu studijske, tehničke, projektne te natječajne dokumentacije za 

realizaciju Projekta vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera, a financira se iz 

Operativnog programa «Zaštita okoliša» 2007-2013. godine.  Nositelj Projekta je Vodovod 

d.o.o. Korenica, a u sufinanciranju uz Ličko-senjsku županiju sudjeluju i Karlovačka županija, 

Općine Plitvička Jezera i Rakovica, Hrvatske vode te trgovačko društvo SPELEKOM d.o.o. 

Rakovica. Ugovor o nastavku sufinanciranja Projekta koji je potpisan 20. studenoga 2017. 

godine između Vodovoda Korenica d.o.o., Ličko-senjske i Karlovačke županije Spelekoma 

d.o.o. te Općina Rakovica i Plitvička Jezera koje su preuzele obvezu financiranja u ukupnu 

iznosu 1.592.874,45 kuna, od čega udio Ličko-senjske županije u razdoblju 2017. – 2020. 

godina iznosi 398.218,61 kuna. Provedba Projekta nastavljena je i tijekom 2022. godine. 
 

  Projekt Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva - 

 Izrađena je Analiza stanja i prijedlozi razvojnih aktivnosti za projekt Centra za brdsko-

planinsku poljoprivredu i stočarstvo. Radi osiguranja uvjeta za realizaciju Projekta Centra za 

razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva, Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu 

bespovratnih sredstava «Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području 

digitalne transformacije i zelene tranzicije» Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije (trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije procijenjen na 

2.553.300,00 kuna (2.250.000,00 kn MRRFEU + 303.300,00 kn LSŽ). Očekuje se odluka o 

financiranju Projekta. 
 

 Projekt Centar za razvoj brdsko-planinske poljoprivrede i stočarstva – Modul «Centar 

za izvorne i ugrožene pasmine» – temeljem raspisanog Javnog poziva Ministarstva 

poljoprivrede i dostavljenog zahtjeva za sufinanciranje izrade projektno-tehničke 

dokumentacije, Ministarstvo poljoprivrede i Ličko-senjske županije sklopili su Ugovor o 

dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projektno tehničke dokumentacije za ovaj 

projekt i to: analize tržišta s financijskim analizama i benchmark analizama, studije 

izvodljivosti i idejnog projekta. Ukupna vrijednost Ugovora je 468.000,00 kuna, a udio 

sredstava Ministarstva poljoprivrede je 397.800,00 kuna. Izvršena je javna nabava usluga 

izrade sva tri ugovorena dokumenta, sklopljeni su ugovori o izradi navedenih dokumenata s 

konzultantima i u tijeku je njihova realizacija 
 

 Projekt «Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali 

 Sinica» – Nositelj ovog Projekta je Lučka uprava Senj, a Ličko-senjska županija je partner. 

 Ukupna vrijednost projekta je 18.917.865,94 kn i 100% i financiran je sredstvima 

 Kohezijskog fonda. Projekt će trajati 30 mjeseci. Izgradnjom nove rampe će se osigurati 

 minimalni gaz od -5,00 m što će omogućiti istovremeno pristajanje dva projektna broda, 

 bočno vezivanje na gatu te priključak vode i struje. Javna nabava usluge gradnje nove rampe 

 dovršena je u ožujku 2022. godine i u tijeku je realizacija ugovora o gradnji. 
 
 Izrada Strategije pametnih sela/naselja/prigradskih područja/ruralnog područja na 

teritoriju Ličko-senjske županije - 

 Proveden je postupak javne nabave te je sklopljen Ugovor o isporuci usluge Izrade podloge za 

izradu Strategije pametnih sela/naselja/prigradskih područja/ruralnog područja na 

teritoriju Ličko-senjske županije, kao pripreme za buduću primjenu koncepta pametnih sela 

na području Ličko-senjske županije. Implementacijom strategije razvoja pametnih sela 

osigurati će se primjena suvremenih društvenih i tehnoloških dostignuća za poboljšanje 

životnog standarda u ruralnom prostoru 

 Uspostava javne usluge linijskog prijevoza putnika - 

callto:18.917.865,94
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 Radi pripreme za provedbu Zakona o linijskom prijevozu putnika u svezi ugovaranja javne 

usluge linijskog prijevoza putnika Ličko-senjska županija naručila je izradu Prometne studije 

Ličko-senjske županije usvajanjem koje će se utvrditi optimalna mreža autobusnih linija na 

području Ličko-senjske županije i potrebna sredstva za ugovaranje istih. 

 U tijeku je javno savjetovanje s uključenim dionicima u svezi izrađenog prijedloga optimalne 

mreže linija, te će ista biti dostavljena Županijskoj skupštini na usvajanje. 
 
 Projekt razvoja širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske županije 

Budući da se tijekom 2022. godine planira novi Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za 

projekte razvoja širokopojasnog pristupa internetu iz Mehanizma za oporavak i otpornost u 

okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), Ličko-senjska županija 

pristupila je ažuriranju projektne dokumentacije odnosno angažirala konzultantsku kuću 

koja će provesti isto. U svrhu navedenog ažuriranja zatraženi su i prikupljeni podaci Državne 

geodetske uprave i Ministarstva unutarnjih poslova, izvršeno je javno savjetovanje. 

Pripremljen je nacrt projektne dokumentacije za Projekt u kojem Ličko-senjska županija, kao 

nositelj Projekta, provodi Projekt razvoja širokopojasnog pristupa na području Grada Senja 

te Općina: Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina i Vrhovine. Projektom se 

planira implementacija suvremene nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske 

mreže, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i 

gospodarski razvitak područja projekta. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za 

razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 

komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Provedena je javna rasprava vezana uz 

izrađenu dokumentaciju i ishodovana je suglasnost HAKOM-a na istu. Očekuje se objava 

Poziva za prijavu projekata i prijava projekta. 
 

 Projekt «Digitalna županija za poslovne subjekte - otklanjanje administrativnih 

prepreka u poslovanju – izrada projektno tehničke dokumentacije» - 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 691.800,00 kuna (622.620,00 MRRFEU + 69.180,00 LSŽ). 

Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava «Priprema projektno-

tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije» 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odobravanjem projekta izraditi 

će se projektna dokumentacija kao temelj za prijavu ovoga projekta za realizaciju iz 

sredstava EU 

* ** 
 
2. Poslovi iz područja financiranja programa javnih potreba udruga, 

školstva i predškolskog odgoja, zdravstva, visokog školstva, mladeži, 

kulture, tehničke kulture, sporta, informiranja, socijalne skrbi i 

odnosa s udrugama iz navedenih područja i drugih područja iz svoje 

nadležnosti sukladno s posebnim propisima 
 

 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, a od tada, poslovi su obavljani u okviru dva Upravna odjela: Upravnog 

odjela za školstvo, sport i kulturu i Upravnog odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju i 

mlade te stambeno   zbrinjavanje. 

 Značajnije aktivnosti Župana iz područja školstva, kulture, tehničke kulture, informiranja i 

 sporta te zdravstva i socijalne skrbi, koje su obavljane u ovom izvještajnom razdoblju su: 
 
- Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ličko-senjska županija 

 organizira prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač. Predmetni pojedinačni ugovori 
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 sklopljeni su temeljem provedenog javnog nadmetanja za uslugu prijevoza učenika osnovnih 

 škola kojima je osnivač Ličko-senjska županija i sklopljenih Okvirnih sporazuma na vrijeme 

 od 2 godine. U siječnju su sklopljeni pojedinačni Ugovori o prijevozu učenika osnovnih škola 

 za 2022. godinu s prijevoznicima: Autotransom d.d. Cres i Prijevozničkim obrtom «Velebit 

 tours», Donji Kosinj.  

- U veljači je Ministarstvu turizma i sporta prijavljen Projekt «Višenamjensko školsko igralište 

 u Područnoj školi Švica» ukupne vrijednosti 1.058.840,61 kn. Odlukom o raspodjeli 

financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja 

sportskih građevina, Ministarstvo turizma i sporta je 03. lipnja za navedeni Projekt odobrilo 

542.126,39 kn.  

- Nastavljena je provedba Projekta «Obrazovanje jednakih mogućnosti II», ukupne 

 vrijednosti 1.902.675,60 kn. Župan je Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje 

 odraslih u ožujku dostavio Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2, a u lipnju Zahtjev za 

 nadoknadom sredstava br. 3. 

- Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, 

 Župan je u svibnju donio 11 Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi za 

 svaku pojedinu osnovnu/srednju školu koja je iskazala potrebu. Sukladno tome priznato je 

pravo na pomoćnika u nastavi za 38 učenika za šk. god. 2022./2023. 

- Krajem kolovoza 2021. godine podnesena je prijava na Poziv za dostavu projektnih 

prijedloga «Jačanje STEM vještina u osnovni školama i Razvoj regionalnih znanstvenih 

centara za osnovnoškolski odgoji i obrazovanje u STEM području», gdje je nositelj Splitsko-

dalmatinska županija uz 10 partnera, među kojima je Ličko-senjska županija, Grad Gospić i 

Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA. Naziv projektnog prijedloga je Jadranski RZC 

STEM. Odlukom o financiranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 

27. lipnja 2022. godine za Projekt su odobrena sredstva u iznosu od 20,7 mil kn. 

- Krajem kolovoza 2021. godine podnesena je prijava Projekta na Poziv za dostavu projektnih 

prijedloga «Jačanje STEM vještina u osnovni školama i Razvoj regionalnih znanstvenih 

centara za osnovnoškolski odgoji i obrazovanje u STEM području». Nositelj Projekta je Ličko-

senjska županija, a ukupna vrijednost projektnog prijedloga je 22,5 mil kn. Projektom Centar 

za obrazovanje i edukaciju «Nikola Tesla» – CeNTar, uspostavio bi se regionalni centar, 

nabavila oprema za 15 osnovnih škola i 5 specijaliziranih laboratorija, razvili bi se digitalni 

sadržaji iz područja STEM-a, IKT-a, aktivnog građanstva i poduzetništva te postavio trajan 

model prepoznavanja i poticanja potencijalno darovitih učenika. U travnju 2022. godine,   

 Župan je zaprimio obavijest Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije da se 

projektni prijedlog nalazi na 3. mjestu rezervne liste te će se razmatati na financiranje u 

slučaju raspoloživih dodatnih sredstava. 

- Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Projekta «Poboljšanje 

pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz 

ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj 

županiji» KK.08.1.1.02.0017, Ličko-senjska županija je u travnju o.g., uputila Središnjoj 

agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, zahtjev za 

produljenjem razdoblja provedbe Projekta. Sukladno zahtjevu odobreno je produljenje 

razdoblja provedbe Projekta do studenoga 2022. godine te je sa Središnjom agencijom za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije u svibnju o.g., sklopljen Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli 

bespovratnih sredstava. Temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata, 

Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Župan je u veljači uputio 

Financijski plan povlačenja sredstava. U okviru Projekta, Ličko-senjska županija temeljem 

odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Središnjoj agenciji za financiranje i 
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ugovaranje programa i projekata Europske unije, kontinuirano podnosi Zahtjeve za 

nadoknadom sredstava. Također, Ličko-senjska županija Ministarstvu zdravstva kao 

Sektorski nadležnom tijelu za projekte sufinancirane iz EU/ESI fondova, kontinuirano 

dostavlja Obavijest o utrošenim sredstvima Projekta. 

- Na temelju Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini, Županijska skupština je 27. travnja 2022. 

godine donijela Odluku na razini Županije. Temeljem Odluke Župan je u svibnju 2022. godine 

utvrdio Popis prioriteta zdravstvenih ustanova, na koji je nadležno ministarstvo dalo 

suglasnost.  

- Sukladno točki VIII. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane 

funkcije za zdravstvene ustanove u 2021 . godini dostavljeno je Izvješće o utrošenim 

sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstva 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, sukladno Uredbi o načinu izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za 2021. godinu. 

- U svibnju 2022. godine Župan je s Ministarstvom zdravstva potpisao Ugovor o načinu 

utroška sredstava namjenske pomoći za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija. 

Ministarstvo zdravstva je iz proračuna Republike Hrvatske osiguralo iznos od 1.895.018,85 

kn za isplatu razlike plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i 

zdravstvenog osiguranja te su sredstva doznačena Županiji, koja je izvršila doznaku 

sredstava zdravstvenim ustanovama. U lipnju o.g., Ministarstvu je dostavljeno izvješće o 

utrošenim sredstvima te je s tim okončana «Druga faza» provedbe Odluke o isplati razlike 

iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog 

osiguranja. 

- Vezano za financiranje Programske aktivnosti Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije 

za 2022. godinu, u siječnju je sklopljen ugovor između Ličko-senjske županije i Društva 

Crvenog križa Ličko-senjske županije, ukupne vrijednosti 222.000,00 kn. 

- U siječnju 2022. godine Župan je donio dvije Odluke kojima se Osnovnoj školi «Anž 

Frankopan» Kosinj i Osnovnoj školi «Milan Sekulić» Lovinac utvrđuje pravo na korištenje 

sredstva Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu svrhu podmirenja troškova 

prehrane socijalno ugroženih učenika za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine u 

ukupnom iznosu od 19.822,88 kn. 

- Za potrebe provedbe Javnih poziva za financiranje udruga, u veljači je Župan donio Odluku o 

izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa. 

- Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike i mladih dostavljen je 13. 

svibnja Plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini Doma za starije osobe Ličko-senjske županije za 2022. godinu, na koji 

je nadležno Ministarstvo dalo suglasnost. Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije u razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine dostavio je Upravnom odjelu i 

društvene djelatnosti tri zahtjeva za hitne intervencije i jedan zahtjev za nefinancijsku 

imovinu na koje je Župan dao suglasnost. 

- U 2022. godini nastavljena je provedba Projekta prehrana socijalno ugroženih učenika za 

školsku godinu 2021./2022. pod nazivom «OBROK ZA SVE 2», ukupne vrijednosti 292.189,08 

kn, čiji je cilj ublažavanje najgoreg oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske 

pomoći djeci u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Sukladno tome, u 

ožujku i lipnju 2022. godine Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne 

politike i mladih dostavljen je Zahtjev za nadoknadom sredstva br. 2 i br. 3. 

- U ožujku 2022. godine Župan je Zaključkom imenovao Povjerenstvo za razmatranje zahtjeva 

za jednokratnu novčanu pomoć u 2022. godini, a u lipnju 2022. godine donio  Zaključak o 
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razrješenju i imenovanju jednog člana Povjerenstva za razmatranje zahtjeva za jednokratnu 

novčanu pomoć u 2022. godini. 

- Temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga u lipnju je Ministarstvu rada, 

mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike i mladih dostavljena prijava na Projekt 

«Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. god. 2022./2023.)» pod 

nazivom «OBROK ZA SVE 3». Projektom su obuhvaćena 424 učenika iz devet osnovnih škola 

kojima je Ličko-senjska županija osnivač, a koji se nalaze u riziku od siromaštva. Vrijednost 

prijave na projekt iznosi 430.963,52 kn.  

- U razdoblju od siječnja do lipnja Župan je donio 28 Odluka kojim je odobrena jednokratna 

novčana pomoć iz sredstava Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu, sukladno 

dostavljenim zahtjevima korisnika u ukupnom iznosu od 66.000,00 kn. Također je doneseno 

10 obavijesti o odbijanju jednokratne novčane pomoći za podnositelje koji nisu udovoljavali 

uvjetima iz Odluke o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava za jednokratnu novčanu 

pomoć u 2022. godini. 

- U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine Župan je donio dvije Odluke kojima se 

braniteljskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata odobravaju sredstva u ukupnom 

iznosu od 6.000,00 kn iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu u svrhu provedbe 

aktivnosti udruga. 

- U okviru provedbe Projekta «Donesimo osmijeh», Župan je Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje dostavio Zahtjev za nadoknadom sredstva br. 2 i br. 3. 

U okviru Projekta «Donesimo osmijeh» ukupne vrijednosti 2.374.028,75 kn  potpisani su 

ugovori između Ličko-senjske županije i izvođača radova Delton d.o.o. iz Splita za 

infrastrukturne radove na objektu te je sa tvrtkom Alfa Construct do.o. iz Rijeke potpisan 

ugovor o stručnom nadzoru ukupne vrijednosti 58.750,00 kn. 

- Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0453 sa 

Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom 

za zapošljavanje, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020. Projekt: «Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji» Župan je u prosincu 2021. 

godine potpisao 10 Ugovora o radu na određeno vrijeme sa radnicama u Projektu za 8 sa 

područja Općine Plitvička Jezera i 2 sa područje Općine Karlobag. Vrijednost Projekta je 

893.187,50 kn čija je provedba nastavljena u 2022. godini.  

 U siječnju je dostavljen Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2 te u travnju Zahtjev za 

nadoknadom sredstava br. 3. Projekt ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na 

tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti 

te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika 

operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s 

invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i 

slabije naseljenim mjestima. U veljači i svibnju 2022. godine Župan je potpisao ukupno 9  

Aneksa ugovora o radu na određeno vrijeme sa radnicima u Projektu te je u svibnju donio 

Odluku o korištenu godišnjeg odmora za radnice.  

- Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 

 Ličko-senjske županije za 2022. godinu i Ugovora o financiranju Programa javnih potreba 

 u sportu iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu, objavljena su četiri Javna 

 poziva za financiranje udruga i to:  

 Javni poziv za financiranje programske podrške udrugama iz područja zdravstva i 

 socijalne skrbi registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-

 senjske županije za 2022. godinu, 

 Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije 

 za 2022. godinu, 
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 Javni poziv za financiranje institucionalne podrške udrugama registriranim na 

 području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2022.  godinu, 

 Javni poziv za financiranje programske podrške udrugama proizašlim iz 

 Domovinskog rata registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna 

 Ličko-senjske županije za 2022. godinu. 

  Na Javne pozive prijavile su se udruge koje su prošle administrativnu provjeru, kao i 

 fazu ocjenjivanja. U travnju 2022. godine Župan je donio Odluke o dodjeli financijskih 

 sredstava za navedene javne pozive te je sa 35 udruga potpisao Ugovore za financiranje 

 na razdoblje od godine dana u vrijednosti od 540.163,00 kn. 
 
* ** 

3. Poslovi iz područja prostornog uređenje, graditeljstva i zaštite okoliša, 

 poslovi komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom i ostali 

 poslovi temeljeni na Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti prirode 
 

 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za  

graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, a od tada poslovi su obavljani 

u okviru Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 
 
 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odjel) 
obavlja poslove izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju 
građevinskih čestica, izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevina te poslove 
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 svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima, vodi postupak za donošenje odluka o izradi i 
donošenju dokumenata prostornog uređenja Županije. Prati i surađuje na provedbi EU projekata 
iz nadležnosti upravnog odjela.   
 U Odjelu se obavljaju poslovi zaštite očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša, 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, poslovi temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, poslovi 
komunalnog gospodarstva i postupanja s otpadom te informatizacije poslovanja, utvrđivanje 
prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, 
izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade, izdavanje uvjerenja i očitovanja o 
činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu, u 
stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama 
za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen, izvlaštenje 
nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), provođenje osiguranja dokaza o stanju i 
vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za 
obavljanje pripremnih radnji, donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene 
nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i 
sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, 
utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u 
postupku pretvorbe i privatizacije, područje vlasništva i stvarnih prava, donošenje i 
zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na 
turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i 
privatizacije, obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima. 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je jedino upravno tijelo 

Županije koje ima ispostave izvan sjedišta Županije (Ispostava Korenica, Ispostava Novalja, 

Ispostava Otočac i Ispostava Senj). 
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Upravna tijela Županije pretežito obavljaju poslove u neupravnom postupku no djelatnost 

Upravnog odjela najvećim djelom je okrenuta građanima, odnosno rješavanju upravnih 

predmeta. 

Poslovi izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju u 

Županiji kao jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljaju se od 1. siječnja 2008. 

godine kao poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije. 

Preuzimanjem tih poslova od Ureda državne uprave preuzeti su svi službenici koji su radili na 

tim poslovima (9 za poslove graditeljstva i 1 za poslove zaštite okoliša). 

Zatečene plaće preuzetih službenika financiraju se iz Državnog proračuna putem Županijskog 

proračuna. 

Preuzimanjem poslova graditeljstva preuzet je veliki broj neriješenih predmeta, a broj 

preuzetih službenika nije bio dovoljan da bi se broj neriješenih predmeta barem smanjio. 
 

 Značajnije aktivnosti, u izvještajnom razdoblju, iz djelokruga Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavljani su u područjima: 
 
 ENERGETSKA UČINKOVITOST: 

- Sklopljen je Ugovor o izradi izvješća o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti za 

2021. godinu između Ličko-senjske županije i Regionalne energetske agencije Sjever od 17. 

veljače 2022. godine, 

- Prihvaćeno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-

senjske županije za 2021. godinu od 3. lipnja 2022. godine, 

- Sklopljen je Ugovor o izradi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije 

za razdoblje 2022.-2024. godine  između Ličko-senjske županije i Regionalne energetske 

agencije Sjever od 17.veljače 2022. godine. 
 

PROGRAM UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA, PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA  I 

ZAŠTITA OZONSKOG SLOJA: 

- U siječnju je potpisan Ugovor o izradi Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja 

klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštita ozonskog sloja između 

Ličko-senjske županije i Ideo Plan j.d.o.o. 
 
KAKVOĆA MORA NA MORSKIM PLAŽAMA U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI: 

- U siječnju je prihvaćeno Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama u Ličko-senjskoj 

županiji za razdoblje od 15. svibnja do 30. rujna 2021. godine. 
 

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM: 

- Prihvaćeno Izvješće Ličko-senjske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za 2021. godinu i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave Ličko-

senjske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu od 31. svibnja 2022. 

godine, 

- Potpisan Ugovor o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 

KODOS d.o.o. u 2022. godini od 10. ožujka 2022. godine. 
 

 PRVOKUPI: 

- Zaključak o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području 

Nacionalnog parka «Plitvička jezer» ( x 6)  

SPORAZUM O FINANCIRANJU PLAĆE I DRUGIH MATERIJALNIH PRAVA SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH 

NA ODREĐENO VRIJEME NA POSLOVIMA IZVLAŠTENJA NEKRETNINA 
 

   Polazeći od toga da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske Projekt Hidroenergetski sustav 

Kosinj proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske («Narodne Novine» br. 

86/21), koji obuhvaća područje od približno 7500 katastarskih čestica u privatnom vlasništvu na 



- 13 - 
 

kojima je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose, u tu svrhu  HEP je podnio tada Upravnom 

odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo u Odsjeku za 

imovinsko-pravne poslove i komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije kao nadležnom 

tijelu Ličko-senjske županije prijedloge za pokretanje postupka osiguranja dokaza za sve 

navedene nekretnine. Radi realizacije Projekta HES Kosinj u rokovima definiranim navedenom 

odlukom Vlade RH, a obzirom na velik broj nekretnina, postupke izvlaštenja je moguće 

pravovremeno provesti jedino uz povećanje broja službenika nadležnog tijela Ličko-senjske 

županije pa je bilo potrebno provesti dodatno zapošljavanje na određeno vrijeme. 

   Slijedom toga, HEP i Županija sklopili su Sporazum o financiranju plaće i drugih materijalnih 

prava službenika zaposlenih na određeno vrijeme na poslovima izvlaštenja nekretnina, radi 

povećanog opsega poslova u nadležnom tijelu Ličko-senjske županije. Tako je na određeno 

vrijeme zbog povećanog opisa posla  zaposleno 10  osoba i to: 3  viša referenta za izvlaštenja, 1  

referent za administrativne poslove za izvlaštenja i  7 vježbenika, od kojih su: 4 viša stručna 

suradnika za izvlaštenja i 3 viša referenta za izvlaštenja. 

   Obveze po Sporazumu počinju teći od dana prijema u službu i traju šest mjeseci uz 

mogućnost produženja za još naknadnih šest mjeseci, a za vježbenike počinju teći od dana 

prijema i traju dvanaest mjeseci. 

   Ukoliko se pokaže da je za okončanje poslova potreban angažman službenika  dulji od godine 

dana, isto će se urediti dodatkom Sporazuma.  
 

* ** 

4.  Poslovi iz područja organizacije rada Županije i njenih tijela (Župana, 

 Skupštine i njihovih radnih tijela, nacionalnih manjina Županije, 

 uredskog poslovanja, protokola i odnosa s javnošću te izdavanja 

 službenog glasila Županije te ostali poslovi kojima se osigurava redovno 

 funkcioniranje tijela Župana i Županijske skupštine i njihovih radnih 

 tijela 
 

 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za   

poslove Župana i Županijske skupštine, a od tada poslovi su obavljani u okviru Upravnog odjela 

za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću. 
 

  Broj predloženih akata županijskoj skupštini na donošenje, odnosno  donesenih  

 akata: 
 

U izvještajnom razdoblju su održane 4 sjednice Županijske skupštine na kojima je, uz 

aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, Županijska skupština donijela 42 odluke, 

19 zaključaka, 1 rješenje, 2 programa,  1 plan i 1 godišnji izvještaj, odnosno ukupno 66 akata. 

Od 66 točaka dnevnog reda, donesenih na sjednicama Županijske skupštine, Župan je 

raspravljao ili donio zaključke ili dao svoje mišljenje o 37 točaka dnevnog reda te ih predložio na 

donošenje Županijskoj skupštini. 

U pripremi sjednica Županijske skupštine održano je 11 sjednica stalnih radnih tijela: 

- 4 sjednice Odbora za izbor i imenovanje, 

- 2 sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 

- 3 sjednice Odbora za Proračun i financije, 

- 2 sjednice Odbora za javna priznanja. 
 

Zakazane sjednice Županijske skupštine kao i sve sjednice Odbora su redovno održane. 
 
Prema članku 79. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01, 60/01,   129/05,   109/07,   125/08,   36/09, 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
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36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) nadzor zakonitosti općih 

akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija 

obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom 

zakonu. 

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 nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt 

zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan 

statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta, a Županu bez odgode. 

Sukladno tome i Statutu Ličko-senjske županije, predsjednik Skupštine dostavlja opće akte 

zajedno s izvatkom iz zapisnika sa sjednice Županijske skupštine nadležnom tijelu državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt i Županu. 
 
Radi nadzora zakonitosti općih akata donesenih na Županijskoj skupštini, sukladno Zakonu 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dostavljeno je (48) akata zajedno s izvatkom iz 

zapisnika (4), od toga: 

- Županu (22), 

- Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (1), 

- Ministarstvu pravosuđa  i uprave (2), 

- Ministarstvu zdravstva (2), 

- Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (1), 

- Ministarstvu znanosti i obrazovanja (2), 

- Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi (2), 

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (5), 

- Ministarstvo financija (7), 

  Ni u ovom izvještajnom razdoblju nisu utvrđene nezakonitosti u postupku nadzora 
zakonitosti općih akata nije bilo. 

 
Župan je u izvještajnom razdoblju donio 51 akt (15 odluka, 21 zaključak, 9 rješenja, 5 

planova i 1 sporazum).  

Svi doneseni akti Županijske skupštine i Župana su objavljeni u «Županijskom glasniku» 

Ličko-senjske županije. 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, radi informiranja javnosti o nacrtima 

općih akata, Župan je u prosincu 2021. godine donio Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini, 

koji je objavljen u «Županijskom glasniku» br. 44/21 i na internetskoj stranici Županije. 

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

objavljena na internetskoj stranici Županije. 
 

  Županijski Savjet mladih Ličko-senjske županije je savjetodavno tijelo Ličko-senjske 

županije osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Ličko-senjske 

županije. Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije broji 11 članova i njihovih zamjenika, 

uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na mandat od 3 godine. Savjet 

mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta 5. veljače 2019. godine. Prema Odluci o 

osnivanju Savjeta mladih stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja stručna služba 

Skupštine.  

                   Posebni ciljevi Savjeta su zagovaranje i promicanje mladih u cilju aktivnog uključivanja 

mladih u javni život na području Ličko-senjske županije, praćenje i evaluacija provedbe mjera 

utvrđenih Nacionalnim programom djelovanja za mlade, predlaganje Županijskoj skupštini 

rasprave o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih, način rješavanja 

tih pitanja te donošenje konkretnih odluka koje će poboljšati položaj mladih u Županiji, suradnja 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
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sa savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Županije i udrugama mladih. 

  U izvještajnom razdoblju Županijski Savjet nastavio je svoje aktivnosti na regionalnoj razini 

sklapajući sporazume s predstavnicima drugih Županija, održavanjem Koordinacije savjeta 

mladih u Županiji, sudjelovanjem na konferencijama uz podršku Župana, sve u cilju aktivnog 

uključivanja mladih u javni život na području Ličko-senjske županije i za unaprjeđivanje položaja 

mladih Ličko-senjske županije. Za rad Savjeta sredstva se planiraju u Proračunu Županije. 
 
 

  Zaštita prava nacionalnih manjina: 
 

  Radi unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici 

nacionalnih manjina biraju se na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima 

nacionalnih manjina radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem 

vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 

 Vijeće srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije konstituirano je 17. lipnja 2019. 

godine izborom predsjednika na konstituirajućoj sjednici Vijeća. Izbori se održavaju svake četiri 

godine na temelju posebne odluke Vlade RH. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih 

manjina Vijeće ima 25 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća koje 

članovi biraju tajnim glasovanjem.  

Sukladno Odlukama Vlade RH prvi puta je izabran i predstavnik albanske manjine nacionalne 

manjine u Ličko-senjskoj županiji – Ali Bakija iz Senja. 

 Ličko-senjska županija u Proračunu osigurava sredstva za rad, programe i aktivnosti Vijeća 

te nagrada za obavljanje poslova u Vijeću predsjedniku i članovima Vijeća, kao i predstavniku 

albanske nacionalne manjine, sukladno Odluci Županijske skupštine o određivanju naknade 

troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u 

Ličko-senjskoj županiji te predstavniku albanske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji 

(«Županijski glasnik» br. 7/17 i 29/19). 

 Način financiranja rada i programa Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika albanske 

nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji te utvrđivanje kriterija za određivanje visine 

sredstava u Proračunu Ličko-senjske županije za financiranje njihovog rada i programa određen 

je Odlukom o načinu financiranja Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika albanske 

nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji za 2022. godinu. 
 
 U 2019. godini održat će se novi izbori za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. Do sada 

sukladno Odlukama Vlade RH nije izabran predstavnik albanske manjine jer nije bilo prijedloga 

kandidata. 
 

Protokolarne aktivnosti i javnost rada: 
 

Tijekom  izvještajnog razdoblja, u organizaciji i nazočnosti Župana i Zamjenika župana 

održani su mnogi protokoli vezani uz  obilježavanje državnih blagdana, prigodnih obljetnica, 

Dana Županije  te organizirani sastanci i prijmovi.  
 
* Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sa suradnicima održao je radni sastanak u Novalji 

sa Županom, predstavnicima Županije i Grada Novalje. Na sastanku se raspravljalo o 

investicijama na području Ličko-senjske županije i Grada Novalje, 

        * Na poziv Predsjednika Vlade Župan je  sudjelovao na  radnom sastanku Predsjednika sa 

županima povodom agresije Rusije na Ukrajinu, 

         * Obilježavanje Dana Županije 23. svibnja svojom nazočnošću i govorom na svečanoj sjednici 

Županijske skupštine uveličao je Predsjednik Vlade kojom prigodom je Andreju Plenkoviću 

uručena povelja počasnog građanina Ličko-senjske županije za osobit doprinos u svekolikom 

razvoju i promicanju značaja i ugleda Ličko-senjske županije, 

         * Sudjelovanjem u programu obilježavanja Dana Županije svečanost su uveličali  saborska 
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zastupnica i izaslanica Predsjednika Hrvatskog sabora Anita Pocrnić Radošević, saborski 

zastupnici Krunoslav Katičić i Mario Kapulica te doajen hrvatske politike Vladimir Šeks, 

          * Izaslanstvo Ličko-senjske županije predvođeno Županom održalo je u Ministarstvu 

hrvatskih branitelja radni sastanak s potpredsjednikom Vlade RH i ministrom hrvatskih 

branitelja Tomom Medvedom na temu izgradnje Memorijalnog centra/Muzeja Domovinskog rata 

na području Grada Gospića te izgradnje Ustanove za trajni smještaj hrvatskih branitelja  na 

području Grada Otočca.  

            Nakon sastanka s potpredsjednikom Vlade na navedene teme, Župan je održao radni 

sastanak s ratnim zapovjednicima i braniteljskim udrugama s područja Ličko-senjske županije.  

  * Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nazočio je svečanoj 

sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije kojom prigodom mu je uručeno  javno 

priznanje Ličko-senjske županije za osobit doprinos u zaštiti i očuvanju digniteta hrvatskih 

branitelja i stradalnika  Domovinskog rata s područja Ličko-senjske županije.  

          * Na temu strateškog  plana Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. 

upućenog Europskoj komisiji Župan je održao sastanak s ministricom poljoprivrede Marijom 

Vučković, na kojem se  raspravljalo i o problemima s kojima se susreću  proizvođači Ličko-

senjske županije vezanim za stočarstvo, poljoprivredu i drvoprerađivački sektor.  

              Ministrica poljoprivrede putem online platforme, u nazočnosti Župana svečano je otvorila 

prvu poljoprivrednu konferenciju «Ličanka».  

          * Župan je održao radni sastanak  s ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 

imovine Darkom Horvatom i  državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za obnovu i 

stambeno zbrinjavanje Gordanom Hanžekom na temu  imovinsko-pravnog  rješavanja nekretnina 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području gradova i općina, a koje su potrebne jedinicama 

lokalne samouprave u svrhu realizacije investicijskih projekata. Na sastanku su nazočili 

gradonačelnici i načelnici s područja Ličko-senjske županije. 

          * U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine održan je radni 

sastanak povodom Pilot projekta za prioritetno rješavanje predmeta koji se odnose na imovinsko 

pravne odnose između RH i jedinica lokalne samouprave. U ime svih gradova i općina s područja 

Ličko-senjske županije sastanku je nazočila Zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić. Cilj 

Projekta je ubrzati procese rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u vlasništvu Republike 

Hrvatske, a koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave u svrhu realizaciji investicijskih 

projekata. 

          * Na temu razvoja Ličko-senjske županije i korištenja EU fondova Župan je  u nazočnosti 

gradonačelnika i načelnika s područja Županije održao radni sastanak s ministricom regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije Natašom Tramišak. U pratnji Ministrice sastanku su nazočili   

državni tajnik Šime Erlić, ravnateljica Uprave za potpomognuta područja Katica Mišković i 

načelnica Sektora za programe urbanog razvoja Darija Magaš.  

         * U prostorijama Ličko-senjske županije održan je radni sastanak Župana i suradnika s 

ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, državnim tajnikom Josipom  

Bilaverom i predsjednikom  Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem. Na sastanku su sudjelovali 

gradonačelnici i načelnici iz Ličko-senjske županije te ravnatelji ustanova, uprava i poduzeća iz 

područja cestogradnje i pomorstva. Teme sastanka bile su kapitalne investicije resornog 

ministarstva na području Ličko-senjske županije koja se odnose na ulaganja u luke na području 

Novalje, Senja, Stinice i Karlobaga, izgradnja plitvičke obilaznice te ostale investicije u 

cestogradnji na području svih gradova i općina u Ličko-senjskoj županiji.  

 Nastavno na sastanak s Ministrom, Župan sa suradnicima je održao radni sastanak s 

predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem na temu ulaganja Hrvatskih cesta u 

cestovnu infrastrukturu na području Ličko-senjske županije.  

        * Lučka uprava Senj organizirala je početnu konferenciju u sklopu realizacije Projekta 
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«Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica», na 

kojoj je uz ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, državnog tajnika u 

Ministarstvu branitelja Darka Nekića, nazočio Župan te gradonačelnik Senja i Gradonačelnik Raba 

sa suradnicima.  

         * Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u nazočnosti Župana u Općinskom sudu  

Gospić potpisao je Ugovor s tvrtkom «Trio Color» iz Zagreba za izvođenje radova na  

rekonstrukciji buduće Središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske u Gospiću.   

Tijekom izvođenja samih radova u travnju ove godine Župan sa suradnicima obišao je 

gradilište objekta  Središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske.  

        * Na temu obrazovno-odgojnog sustava u Ličko-senjskoj županiji Župan sa suradnicima 

održao je radni sastanak s ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom.  

        * Kako bi se intenzivirao razvoj gospodarstva u Ličko-senjskoj županiji u Razvojnom centru 

Ličko-senjske županije u Gospiću potpisan je Sporazum o suradnji između HAMAG-BICRO-a i 

Ličko-senjske županije. U nazočnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića, 

Sporazum su potpisali ličko-senjski župan Ernest Petry i predsjednik Uprave HAMAG- BICRO-a 

Vjeran Vrbanec. Nakon otvorenja ureda Hamag-Bicroa u Gospiću, u sali za sastanke Ličko-senjske 

županije održan je radni sastanak na kojem su uz Župana, gradonačelnike i načelnike, sudjelovali  

ministar Tomislav Ćorić i predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić.  

        * U Nacionalnom parku «Plitvička jezera»  Župan je nazočio potpisivanju  Sporazuma o 

suradnji između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske gorske službe 

spašavanja. Sporazum su potpisali ministar Tomislav Ćorić i pročelnik HGSS-a Josip Granić.                 

 * Veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj Vasyl Kyrylych posjetio je Ličko-senjsku 

županiju, kojom  prigodom je u županijskoj sali za sastanke održan sastanak Veleposlanika sa 

Županom, članovima Županijskog stožera civilne zaštite i Prihvatnog centra za izbjeglice Gospić te  

predstavnicima gradova i općina s područja Županije u kojima su smještene raseljene osobe iz 

Ukrajine.  

   Veleposlanik je nazočio i svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja 

Dana Županije, kad se prigodnim govorom obratio uzvanicima na svečanoj sjednici te susreo s 

grupom raseljenih Ukrajinaca koji su nastupili u glazbenom djelu programa. 

            U nazočnosti Veleposlanika Ukrajine, Župan, gradonačelnik Grada Senja, ravnateljica 

Osnovne škole u Senju  i ravnatelj Crvenog križa Senj  dogovorili su smještaj i boravak djece čiji su 

očevi na prvoj crti obrane Ukrajine tijekom ljetne sezone u Osnovnoj školi u Senju.  

   Sukladno zamolbi Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj  u organizaciji Ličko-

senjske županije provedena je humanitarna akcija prikupljanja pomoći za narod Ukrajine u 

Sumskoj regiji. Prikupljenu pomoć  ispratili su Župan i Zamjenica. 

        * Održan je sastanak Župana s počasnim konzulom Republike Moldavije u Republici 

Hrvatskoj Emilom Soleničkim na temu poslovne suradnje i razmjene iskustava između Republike 

Moldavije i Ličko-senjske županije (27.svibnja), 

* Župan je ugostio izaslanstvo Vrhbosanske nadbiskupije predvođeno nadbiskupom u miru 

kardinalom Vinkom Pulićem. Nakon sastanka na temu aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i 

Vrhbosanskoj nadbiskupiji, na kojem su nazočili gospićko-senjski biskup mr. Zdenko Križić, 

gradonačelnici i načelnici Ličko-senjske županije, član Županijske skupštine Ivica Radošević  te 

ravnatelj NP «Plitvička jezera» Dragan Kovačević, upriličen je obilazak gospićke katedrale 

Navještenja BDM i posjet Memorijalnom centru «Nikola Tesla» u Smiljanu. 

* Na području razvijanja partnerske suradnje i dobrih odnosa s drugim hrvatskim 

županijama  izaslanstvo Ličko-senjske županije na čelu sa Županom posjetilo je Istarsku županiju 

i u Pazinu održalo sastanak s istarskim županom Borisom Miletićem. Istarski Župan posjetio je 

Ličko-senjsku županiju i održao sastanak sa Županom na kojem je dogovorena buduća 

međužupanijska suradnja i izmjena dosadašnjih pozitivnih iskustava s naglaskom na razvoj 
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turizma u kontinentalnim dijelovima županija, poljoprivrede, stočarstva, kao i ostalim područjima 

gospodarstva.  

 * Ličko-senjsku županiju posjetilo je izaslanstvo Varaždinske županije predvođeno  

županom Anđelkom Stričakom.  

* Svečanom otvaranju Centra izvrsnosti Cerovačke špilje nazočili su uz Župana, saborska 

zastupnica i izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Anita Pocrnić Radošević, Mario Šiljeg, 

izaslanik predsjednika Vlade RH, Nikolina Tkalčec u ime agencije SAFU te zadarski župan  Božidar  

Longin. Po završetku programa uzvanici su obišli  Donju Cerovačku špilju.  

* Svečanu sjednicu Županijske skupštine povodom obilježavanja Dana Županije svojom 

nazočnošću  uz brojne uzvanike uveličali su župani i zamjenici župana hrvatskih županija: Danijel 

Marušić, predsjednik  Hrvatske zajednice županija i župan Brodsko-posavske županije, Martina 

Furdek-Hajdin, županica Karlovačke županije, Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske 

županije, Marko Marušić, župan Bjelovarsko-bilogorske županije, Darko Koren, župan 

Koprivničko-križevačke županije, Ivan Celjak, župan Sisačko-moslavačke županije, Božidar 

Longin, župan Zadarske županije, Joško Cebalo, zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske 

županije i Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije. 

* Povodom 126. godišnjice smrti dr. Ante Starčevića, Župan i Zamjenica posjetili su Spomen 

dom  dr. Ante Starčevića u Velikom Žitniku te odali  počast Ocu Domovine polaganjem vijenca i 

paljenjem svijeća.   

* Svečano je obilježen Dan Ličko-senjske županije. 23. svibnja. Programom svečanosti 

upriličen je posjet Spomenu domu dr. Ante Stračevića u Velikom Žitniku, odana počast Ocu 

Domovine  te svečano otkrivena  ponovno postavljena Spomen ploča. 

   Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i riječima molitve odana je počast poginulim 

braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata kod Spomen križa na gradskom groblju sv, 

Marije Magdalene i  kod Spomenika na Trgu Alojzija Stepinca, kao i kod biste prvog hrvatskog 

predsjednika dr. Franje Tuđmana, a u gospićkoj katedrali Navještenja BDM služena je sveta misa. 

   U nazočnosti Predsjednika Vlade i drugih  državnih dužnosnika te mnogobrojnih uzvanika u 

kinu Korzo održana je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj su uz prigodne govore 

uručena javna priznanja Ličko-senjske županije za 2021. godinu, dok su u glazbenom dijelu 

sjednice nastupili grupa iz Ukrajine, Ženska klapa «Senjkinje» i Gradski zbor «Vila Velebita» iz 

Gospića. 

* Župan i Zamjenica župana odali su počast prvoj žrtvi Domovinskog rata hrvatskom 

redarstveniku  Josipu Joviću povodom obilježavanja «Krvavog Uskrsa» u NP Plitvička Jezera. 

 * Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na groblju sv. Marije Magdalene  u Gospiću Župan i 

suradnici, predstavnici Grada Gospića, brojnih javnih poduzeća i ustanova, kao i izaslanstva 

Udruga proisteklih iz Domovinskog rata odali su počast žrtvama osvetničkog masakra 

partizanskih jedinica nad zatečenim vojnicima i civilima Gospića koji se dogodio prije 77 godina.                   

Župan je odao počast i Senjskim žrtvama.  

 * Na groblju sv. Marije Magdalene u Gospiću Župan, gradonačelnik Grada Gospića i 

predsjednik gospićke podružnice Društva političkih zatvorenika Ivan Vukić svečano su otkrili 

obnovljenu i konzerviranu Spomen ploču koja je prvotno postavljena 22. srpnja 1990. godine u 

spomen na nevine hrvatske žrtve stradale nakon II svjetskog rata.  

 * Odajući dužnu počast poginulim braniteljima s područja Liburnije kod Spomen-obilježja 

poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Gospića, u nazočnosti gradonačelnika Gospića i 

predsjednika Kluba branitelja 118. brigade ZNG Paje Brkljačića, Župan se prigodnim govorom i 

zahvalom obratio predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata.   

 *  Župan je u Brušanima  nazočio komemoraciji u spomen na  branitelje Domovinskog rata 

koji su poginuli u Velebitu. (20. svibnja) .            

* U uredu Župana održan je radni sastanak s direktoricom EBRD-a za Hrvatsku Victoriom  
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Zinchuk na kojem se raspravljalo o kapitalnim investicijskim ulaganjima na području Ličko-

senjske županije, o mogućnostima praćenja istih od strane Europske banke za obnovu i razvoj te 

je usuglašen nastavak suradnje u nadolazećem razdoblju. 

 * Na Plitvičkim Jezerima, u organizaciji tvrtke SixSigma te u suorganizaciji Hrvatske 

akademske zajednice i Ličko-senjske županije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva 

i održivog razvoja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Hrvatske 

udruge za vodik, održana je konferencija pod nazivom «CroEnergo» na kojoj je sudjelovao Župan.  

   * U dvorani za sastanke Ličko-senjske županije Župan je održao radni sastanak s 

predstavnicima jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, JU Razvojne agencije Ličko-

senjske županije LIRA-e, HAMAG-BICRO-a, Razvojnog centra Ličko-senjske županije i JU za zaštitu 

i očuvanje prirode Ličko-senjske županije u svrhu koordiniranja daljnjih aktivnosti Ličko-senjske 

županije s navedenim dionicima radi prijave projekata na najavljeni Javni poziv za dodjelu 

bespovratnih sredstava C1.6. R1-11-Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma 

kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti u okviru Nacionalnog 

plana  oporavka i otpornosti 2021.-2026.(NPOO).  

  * Sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa internetu na području 

Ličko-senjske županije potpisali su Župan i predstavnici osam jedinica lokalne samouprave s  

područja Županije.  

 * Župan sa suradnicima održao je  radni sastanak  s proizvođačima mlijeka s područja 

Županije na kojem je razmotrena aktualna problematika otkupa mlijeka, uzrokovana najavljenim 

prestankom otkupa mlijeka od strane tvrtke PIK d.d. Rijeka zbog restrukturiranja tvrtke.                 

    Obzirom na istu tematiku održan je sastanak Župana s  predstavnicima Vindije d.d. iz 

Varaždina na kojem je postignut dogovor da će Vindija na godišnjoj razini otkupljivati više od 1,5 

milijuna litara mlijeka. Ovim iskorakom vodeća prehrambena kompanija u Hrvatskoj nastavlja 

poticati domaću mljekarsku proizvodnju i podržava očuvanje stočnog fonda te nastavak 

poslovanja farmera i mljekara na  području Ličko-senjske županije.  

 Ugovor o subvencioniranju prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije  

potpisali su Župan i predsjednik Uprave Vindije d.d.   

    * U sali za sastanke upriličeno je potpisivanje Ugovora o infrastrukturnim radovima na 

objektu u okviru projekta «Donesimo osmjeh» Župana  s  izvođačem radova tvrtkom Deltron 

d.o.o. iz Splita, što predstavlja realizaciju izgradnje objekta Sigurne kuće u Ličko-senjskoj županiji.  

   *  U ime Ličko-senjske županije Župan je potpiso Ugovor s  HŽ Putnički prijevoz d.o.o.  kojim 

se redovnim studentima s područja Županije omogućuje besplatno putovanje vlakom. 

 * U nazočnosti Župana održana je koordinacija s gradonačelnicima i načelnicima s područja 

Županije na kojoj je predstavljeno nekoliko projekata koji se odnose na promoviranje Ličko-

senjske županije i njezinih posebnosti. Projekte su predstavili Siniša Cmrk, kantautor Miroslav 

Zdunić - Dole i glumac Slaven Knezović.  

* Župan je nazočio obilježavanju Dana Grada Senja i Dana Općine Plitvička Jezera.   

  U svojstvu izaslanika Predsjednika Vlade RH Župan je nazočio  svečanosti obilježavanja  

Dana Grada Novalje, dok je obilježavanju u ime Predsjednika Hrvatskog sabora nazočila 

Zamjenica župana.  

         * U rodilištu Opće bolnice Gospić Župan i Zamjenica posjetili su prvorođenu bebu u Ličko-

senjskoj županiji u 2022. godini  (4. siječnja), kao i prvorođenu bebu iz Ukrajine u Ličko-senjskoj 

županiji te čestitali majkama.  

         *Župan je sa suradnicima nazočio svečanom otvorenju adaptiranih poslovnih prostorija 

Ljekarne Doma zdravlja  Gospić, primopredaji vozila za obavljanje izvanbolničke hitne 

medicinske službe u Otočcu te  primopredaji novog mamografa Domu zdravlja Senj.   

           * Na Svjetski dan bolesnika Župan i Zamjenica posjetili su Opću bolnicu Gospić gdje je 

upriličen susret s ravnateljicom OB dr. Sandrom Čubelić i njenim suradnicima. Povodom 
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Međunarodnog dana medicinskih sestara Župan je upriličio prijam za glavne medicinske sestre iz 

zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije. 

 * Župan  je održao radni sastanak s predstavnicima Vijeća studenata veleučilišta i visokih 

škola predvođene predsjednikom Filipom Marinovićem sa Edward Bernays visoke škole u 

Zagrebu. Tema sastanka bila je promicanje visokoobrazovnog sustava s naglaskom na stručne 

studije fokusirajući se na područje Ličko-senjske županije te suradnja Vijeća veleučilišta i visokih 

škola sa županijama i visokim učilištima.  

    Također je nazočio konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Ličko-senjske županije. 

 * U Kulturno informativnom centru Gospić održana je prezentacija pod nazivom «Minski 

sumnjiva područja u Ličko-senjskoj županiji», na kojoj su uz Župana  i Zamjenicu župana u 

svojstvu načelnice Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije, nazočili: ravnatelj Ravnateljstva 

Civilne zaštite Damir Trut sa suradnicima te ravnatelji ustanova i predstavnici operativnih snaga 

s područja Ličko-senjske županije. 

 * U sklopu projekta «Razminiranje i društveno-gospodarska integracija» koji se financira u 

okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, Župan sa suradnicima u prostorijama Ličko-

senjske županije organizirao je radionicu namijenjenu svim žrtvama mina te užim članovima 

njihovih obitelji. Projekt se provodi tijekom 2022. godine po županijama s evidentiranim 

najvećim brojem minskih žrtava.  

 * Župan sa suradnicima dočekao je i obišao prve raseljene ukrajinske državljane za koje je 

organiziran smještaj u Ličko-senjskoj županiji, u Karlobagu (5. ožujka) i  Gospićkom prihvatnom 

centru – Gradskoj sportskoj dvorani. Također sa suradnicima posjetio je male Ukrajince 

smještene u Korenici i Grabovcu. 

 * Na temu rada Prihvatnog centra za raseljene osobe iz Ukrajine  u  Gospiću Župan i 

Zamjenica župana kao načelnica Županijskog  stožera Stožera civilne zaštite u dvorani Kulturno – 

informativnog centra Gospić održali  su radni sastanak s ravnateljem Ravnateljstva civilne zaštite 

MUP-a Damirom Trutom, izvršnim predsjednikom Hrvatskog Crvenog križa Robertom Marktom, 

predstavnicima Stožera civilne zaštite Grada Gospića, predstavnicima ustanova uključenih u 

djelovanje u kriznim situacijama iz Doma zdravlja Gospić, Društva Crvenog križa Gospić, JVP 

Gospić, Policijske uprave ličko-senjske i županijskog Centra 112. Nakon radnog sastanka upriličen 

je obilazak Prihvatnog centra.  

  * U sklopu Programa financiranja udruga u kulturi, Župan je  potpisao  Ugovore s pet udruga 

i dvije fizičke osobe s  područja Županije, pri čemu  se zahvalio svim udrugama i pojedincima koji 

nesebično djeluju kako bi očuvali  folklorni, slikarski i glazbeni izričaj zavičaja iz kojeg potječu.   

 * Također je potpisao ugovore za financiranje javnih potreba u 2022. godini sa Zajednicom 

sportova Ličko-senjske županije, Društvom Crvenog križa Ličko-senjske županije i Zajednicom 

tehničke kulture Ličko-senjske županije.  

  * S ciljem podrške  radu udruga s područja Županije, Župan je potpisao  ugovore za 

financiranje programa javnih potreba u 2022. godini s predstavnicima 28 udruga, ukupne 

vrijednosti 496.263 kuna. Ugovori su potpisani s 12 udruga proizašlih iz Domovinskog rata, 10 

udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi i sa šest udruga za institucionalnu 

podršku.(10.svibnja) 

  * Župan je izrazio dobrodošlicu hrvatskim reprezentativcima i trenerima Hrvatske hrvačke 

reprezentacije za koje su  u Gospiću  organizirane bazične pripreme te je uručio nagrade 

pobjednicima seniorskog dijela turnira 24. Zimske malonogometne lige Senj, donaciju Ličko-

senjske županije Armwrestling clubu «Arktos» iz Gospića kojem je prilikom požara izgorjela 

sportska dvorana s opremom.  

  * U NP «Plitvička jezera» dodijeljena su  priznanja za doprinos održivom razvoju, sportu i 

kulturi. Priznanja udrugama uručili su Župan i ravnatelj Nacionalnog parka «Plitvička jezera» 

Tomislav Kovačević.  
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              Svečanom potpisivanju Sporazuma o suradnji između Javne ustanove Nacionalni park 

«Plitvička jezera» i Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera iz Kraljevine Španjolske 

upriličenom u Nacionalnom parku nazočio je Župan.   

 * Župan je pozdravio i ispratio bicikliste Biciklističkog kluba Gospić koji su krenuli na 

biciklističku turu Gospić-Vukovar povodom Dana Ličko-senjske županije, 19. svibnja. 

          * S ovlaštenim predstavnicima Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata 

Hrvatske i Matice hrvatskih sindikata te ovlaštenim predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca 

Župan je zaključio Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Ličko-senjskoj županiji 

kao najvišeg oblika tripartitnog socijalnog dijaloga u Ličko-senjskoj županiji.  

          * Na 5. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu održanom u Cavtatu na dodjeli  

nagrada «SUNCOKRET ruralnog turizma Hrvatske – Sunflower Award» Županu su uručene dvije 

nagrade. Ličko-senjskoj županiji dodijeljeno je posebno priznanje za afirmaciju tradicionalnih 

vrijednosti Like, kao organizatoru najveće gospodarsko-tradicijske manifestacije na ovom 

prostoru «Jesen u Lici», dok je u kategoriji «Aktivni turistički sadržaji u ruralnom prostoru» 

brončana povelja dodijeljena turističkoj atrakciji «ZIP LINE PAZI MEDO» u Općini Vrhovine.  

                Također je nazočio  dodjeli certifikata Lika Qualiti koja se  organizaciji Lika Destination 

održala u Kulturno-informativnom centru Gospić. 

          * S predstavnicima Ribolovnog saveza Ličko-senjske županije, Nacionalnog parka Una iz 

Bihaća, Policijske postaje Donji Lapac te Inspektora ribarstva iz Zagreba, Župan je sudjelovao u  

poribljavanju dijela rijeke Une, predio Loksun u Nebljusima te čišćenju izvora Grabovac povodom 

Svjetskog dana voda.  

          * Župan je nazočio predstavljanju knjige «Opća bolnica Gospić - jučer, danas, sutra»  u 

Pučkom otvorenom učilištu Gospić te prezentaciji rezultata pripremnih radova za izradu 

Prostornog plana posebnih obilježja Parka prirode «Velebit».  

          * U organizaciji HVIDR-e RH povodom Dana neovisnosti 25. lipnja,  Župan je na Plitvičkim 

jezerima  sudjelovao na  Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji na kojoj su nazočili 

predstavnici HVIDR-a iz svih županija te predstavnici HVO-a.  

 * Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca i blagdana sv. Florijana Župan je upriličio  

prijem za predstavnike Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije.  

 * Župan je pozdravio i ispratio bicikliste Biciklističkog kluba Gospić koji su krenuli na 

biciklističku turu Gospić-Vukovar povodom Dana Ličko-senjske županije.  

 * Zamjenica župana nazočila je završnoj konferenciji projekta « Energetska obnova Osnovne 

škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Senju» te edukaciji u okviru provedbe projekta «Poboljšanje 

pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz 

ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj 

županiji» 

 * Ličko-senjska županija postala je članica Hrvatske zajednice županija prihvaćanjem 

Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija 27. ožujka 2002. godine. 

 U Skupštini Zajednice sa po tri svoja predstavnika zastupljena je svaka članica Zajednice. 

 Imenovanje članova vezano je uz istek mandata članova Županijske skupštine pa su nakon 

konstutiuranja Županijske skupštine imenovani novi članovi. 

 Župan je sudjelovao na tematskim sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora Hrvatske 

zajednice županija. Predstavnici Županije također su uključeni u aktivnosti radnih skupina 

Zajednice. 
 

Javnost rada Župana osigurana je javnim priopćavanjem, rješavanjem zahtjeva na pravo na 

pristup informacijama. S ciljem povećanja transparentnosti rada Županije, sukladno propisanim 

obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama redovito se ažuriraju informacije te  

objavljuju opći i drugi akti u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije, na oglasnoj ploči i 
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internetskoj stranici Županije www.licko-senjska.hr 

Javnost je redovito obavještavana o protokolarnim aktivnostima Župana i sjednicama 

Županijske skupštine putem internetske stranice. 

S ciljem što kvalitetnijeg i pravovremenog izvještavanja javnosti, Županija surađuje s 

lokalnim i nacionalnim medijima objavom priopćenja o protokolarnim aktivnostima, raznih 

obavijesti, prigodnih čestitki, organiziranjem izjava i konferencija za medije, kao i gostovanjem 

Župana u  nacionalnim i lokalnim televizijskim emisijama (HRT 4, N1, Diadora TV). 
  

Uređivanje i tiskanje «Županijskog glasnika» Ličko-senjske županije: 
 
U «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije se objavljuju akti Županijske skupštine, 

Župana i drugih tijela Županije kao i akti grada ili općine s područja Županije koji nemaju svoje 

glasilo, odnosno akti Grada Novalje i Općina: Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Udbina i Vrhovine 

(osim Općine Lovinac, Perušić i Plitvička jezera, koje imaju svoje Glasilo). 

Glasnik se objavljuje na web stranici Županije i dostavlja Nacionalnoj Sveučilišnoj biblioteci 

(x6), Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu Vlade Republike Hrvatske (e-mailom), 

Samostalnoj Narodnoj knjižnici Gospić (x1), Gradu Novalji te Općinama: Brinje, Udbina, Donji 

Lapac, Karlobag i Vrhovine te na zahtjev članovima Županijske skupštine. 

Za obavljanje poslova tiskanja «Županijskog glasnika», između ostalih obavljaju poslovi na 

pripremi materijala za objavu, pripremi službenog glasila za otpremu i o obračunu objavljenih 

tekstova i dostavi računa vezanih za objavu. 

U izvještajnom razdoblju, objavljeno je 17 brojeva Glasnika (uz 1 dodatak), a početkom 

2022. godine objavljena su još 4 broja i kazalo za 2021. godinu, koji su tiskani u 199 primjeraka i 

dostavljeni Gradu Novalja te Općini: Brinje, Udbina, Donji Lapac, Karlobag i Vrhovine, 

Nacionalnoj Sveučilišnoj biblioteci, Samostalnoj Narodnoj knjižnici Gospić, Komunalnom društvu 

Brinje d.o.o., Komunalcu d.o.o. Otočac, trgovačkom društvu Arburoža d.o.o. Novalja i Upravi 

društva Usluga d.o.o. Gospić). 
 
 
Uredsko poslovanje tijela Županije: 
 

 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. 

Do stupanja na snagu Uredbe o uredskom poslovanju («NN» br. 75/21) i Naputka o 

brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja («NN» br. 132/21), 

uredsko poslovanje tijela vodilo 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 s člankom 25. st. 1. nove Uredbe o uredskom poslovanju donesen je 31. prosinca 

2021. godine Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za tijela Ličko- 

senjske županije koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine. 

Temeljem Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 2. siječnja 2015. 

godine i obveze Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalnog 

gospodarstva, da u postupku izdavanja akata temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona 

o gradnji provodi postupak u elektroničkom obliku putem elektroničkog programa tzv. e – 

dozvola, sukladno tome se pismena vezana za izdavanje građevinskih dozvola vode putem 

programa za vođenje uredskog poslovanja UrPos i informacijskog sustava Ministarstva 

prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine eDozvola. 
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I Otprema pošiljki u poštansku službu obavlja se putem elektroničke prijamne knjige (e-PK). 

Arhivsko i registraturno gradivo tijela Županije (Županijske skupštine i Župana) pojedinih 

odjela i službi Ličko-senjske županije predaje se u pismohranu u kojoj se odlaže i čuva do 

predaje Državnom arhivu u Gospiću. 
 
 

U izvještajnom razdoblju obavljani su i poslovi: 

- vođenja i ažuriranja evidencija o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim 

u predstavničkom tijelu Županije, kao i prikupljanja i ažuriranja istih podataka za gradove i 

općine na području Ličko-senjske županije te dostavljali Državnom izbornom povjerenstvo i 

Državnom uredu za reviziju, kao i svaku promjenu bezanu za mandat u predstavničkim 

tijelima, 

- prikupljanja podataka od gradova i općina na području Ličko-senjske županije o donošenju 

proračuna te objedinjavanje istih i dostava Ministarstvu pravosuđa i uprave, 

- popunjavanje tablica koje su sastavni dio izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za potrebe nacionalnih manjina.  Ministarstvo pravosuđa i uprave je imenovalo 

koordinatora koji u e-Sustavu  radi na kontroli i verifikaciji tablica koje zaprime od osoba 

ovlaštenih za popunjavanje istih. 
  
 Službenici Županije koji vode upravni postupak koriste aplikaciju Ministarstva 

pravosuđa i uprave, ZUP-IT koju je kroz godinu potrebno ažurirati i to na način da se svaka 

tri mjeseca za svakog djelatnika unosi nova šifra, što radi zaposlenik ovoga Upravnog odjela, 

bilo da je potrebno povezati neku upravnu stvar s korisnikom ili deaktivirati korisnike 

kojima je prestala državna služba. 

 Sukladno zahtjevima pročelnika službenici Županije koji vode upravni postupak imaju 

pravo pristupa aplikaciji - Uvid u osobna stanja građana. Da bi netko mogao dobiti pristup 

Ministarstvo pravosuđa i uprave je imenovalo administratora koji obavlja sve poslove vezane 

za unos osoba, podatke o uvidu u koje dokumenta, u koje svrhe, aktivaciju i deaktivaciju 

korisnika i dr., te isto putem sustava dostavlja na verifikaciju Ministarstvu. 
 
 

* ** 

 

 

5.   Poslovi koji se odnose na prava, obveze i odgovornosti iz područja rada 

 dužnosnika, službenika i namještenika 
 

 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za   

poslove Župana i Županijske skupštine, a od tada poslovi su obavljani u okviru Upravnog odjela 

za pravne i opće poslove te ljudske potencijale. 
 

Na prava, obveze i odgovornosti od značaja za rad službenika i namještenika u upravnim 

tijelima primjenjuje se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) i samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i Zakon o plaćama u lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 28/10). 

Prema članku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) i samoupravi utvrđeno je da o prijamu u službu, rasporedu na radno mjesto te o 

drugim pravima i obvezama službenika, kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik rješenjem 

koje je upravni akt, a o imenovanju i razrješenju pročelnika upravnog tijela te o drugim pravima 

i obvezama pročelnika odlučuje župan. 
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Člankom 90.c propisano je da je pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose 

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. 

U izvještajnom razdoblju iz područja radnih odnosa za ukupno donesena 411 akta, kojih je 

Župan većim dijelom bio nositelj izrade, bilo je 394 upravnih i 17 neupravnih. 

 
 Službenički sud Ličko-senjske županije: 

  
 U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine, odnosno sada  Upravnog 

odjela za pravne i opće poslove te ljudske potencijale su se obavljali uredski i drugi poslovi za 

potrebe Službeničkog suda Ličko-senjske županije. 
 

Službenički sud za područje Ličko-senjske županije nadležan je za vođenje postupaka 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. 

Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda na području Ličko-senjske županije («Županijski 

glasnik» br. 19/08, 13/11, 8/14 i 5/17) imenovan je predsjednik i članovi Suda. 

Trenutno se pred Službeničkim sudom za područje Ličko-senjske županije vode 2 postupka 

zbog povrede službene dužnosti. 

Troškove postupka koji se odnose na pokretanje postupka zbog teške povrede službene 

dužnosti snosi jedinica lokalne samouprave na čiji zahtjev je i pokrenut postupak zbog povrede 

službene dužnosti. 

* ** 
 

6.  Poslovi iz područja  civilnih obrambenih priprema u Županiji, zaštite 

 od požara, civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, poslove 

 upravljanja, čuvanja i zaštite imovine Županije te pomoćno tehničkih 

 poslova 
 

 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za   

poslove Župana i Županijske skupštine, a od tada poslovi su obavljani u okviru Upravnog odjela 

za pravne i opće poslove te ljudske potencijale. 

 

 Poslovi civilne zaštite i zaštite od požara: 

 U Upravnom odjelu za pravne i opće poslove te ljudske potencijale obavljaju se poslovi 

vezani uz izvršavanje obveza utvrđenih propisima koji reguliraju područje civilne zaštite i 

zaštite od požara, koji se odnose na poslove pripreme i dostavljanja akata na usvajanje Županu i 

Županijskoj skupštini, na pripremu sjednica Stožera civilne zaštite, planiranje i praćenje 

izvršenja obveza financiranja korisnika iz Županijskog proračuna, kao i ostale aktivnosti, koje su 

obavljene kroz redovnu koordinaciju i suradnju s MUP-om, Ravnateljstvom civilne zaštite, 

Službom civilne zaštite Gospić, odnosno Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, 

Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije, HGSS Stanicom Gospić, Društvom Crvenog 

križa Ličko-senjske županije, jedinicama lokalne samouprave i drugim dionicima sustava civilne 

zaštite. 

 U skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite («NN» br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i 

Pravilnikom o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova stožera civilne zaštite («NN» br. 126/19 i 17/20), za pružanje stručne 
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pomoći Županu na poslovima civilne zaštite, u koordinaciji, rukovođenju i izravnom 

zapovijedanju ukupnim operativnim snagama sustava civilne zaštite Odlukom Župana osnovan 

je i imenovan Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/21, 

35/21 i 13/22). Za načelnicu Stožera imenovana je Jasna Orešković Brkljačić, Zamjenica župana. 

Stožer civilne zaštite na svojim sjednicama pravodobno razmatra problematiku pripreme za 

moguće ugroze, nabavu opreme, financiranje cjelokupnog sustava, upoznavanje s  odredbama 

planova, provođenje naputaka Ravnateljstva civilne zaštite, odnosno Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske, posebno provođenjem mjera i aktivnosti izazvanih epidemijom 

koronavirusa u 2022. godini te provođenje aktivnosti koje su potrebne u organizaciji prihvata 

izbjeglog stanovništva iz Ukrajine. 

 Temeljem članka 25. Zakona o sustavu civilne zaštite 10. ožujka 2022. godine u Karlovcu u 

organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite članovi Stožera završili su Program osposobljavanja za 

članove stožera civilne zaštite. 
 
 U prvoj polovici 2022. godine održana je 1 redovna sjednica Stožera (1. ožujka) na kojoj su 

razmatrani, odnosno usvojeni akti: 

 Plan rada Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije s planom rada za požarnu sezonu 

za 2022. godinu,  

 Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku, za područje Ličko-senjske županije u 2022. 

godini,  

 Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Ličko-senjske 

županije za 2022. godinu s izradom prijedloga pogodnih lokaliteta i prostora radi 

uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju 

požara, 

 Financijski plana za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2022. godine, raspravljalo 

o pripremi i provedbi aktivnosti za turističku sezonu 2022. godine. 
 
 Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije vezano na epidemiju/pandemiju izazvanu 

koronavirusom, poštivajući epidemiološke mjere u izvještajnom razdoblju održao je 1 sjednica u 

užem sastavu. U radu sjednice sudjelovali su pridruženi članovi Stožera; epidemiolog Zavoda za 

javno zdravstvo Ličko-senjske županije, ravnatelji domova zdravlja s područja županije te Doma 

za starije i nemoćne LSŽ. Sjednicom je predsjedavala načelnica Stožera civilne zaštite Ličko-

senjske  županije. 

 Stožer je donio Odluku o aktiviranju izdvojenih ordinacija za pregled bolesnika pod 

sumnjom na zaraženost od koronavirusa tzv. «„COVID-19 ambulante». 

 Kako bi se javnost (građani) što kvalitetnije informirala o situaciji na području Županije i 

provođenju potrebnih i donesenih mjera, Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije (od 20. 

ožujka 2020. godine) svakodnevno dostavlja priopćenja medijima o trenutnoj epidemiološkoj 

situaciji na području Županije te dostavlja informacije na upite novinara. 

 Putem Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije, od strane MUP-a Ravnateljstva civilne 

zaštite u 2022. godini u 5  navrata dostavljana je potrebna oprema i BAT testovi zdravstvenim i 

socijalnim ustanovama s područja Županije temeljem njihovih zahtjeva te operativnim snagama 

sustava civilne zaštite, a u 3 navrata dostavljeni su BAT testovi za testiranje učenika koji su 

raspodijeljeni školama na području Ličko-senjske županije. 

 U provođenju svih aktivnosti Stožer je surađivao sa Stožerom civilne zaštite Republike 

Hrvatske, epidemiološkom službom ZZJZ Ličko-senjske županije, PU ličko-senjskom, Službom 

civilne zaštite Gospić, stožerima civilne zaštite gradova i općina, zdravstvenim i obrazovnim 

ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, posebno s Domom za starije osobe Ličko-senjske 

županije, medijima i svim drugim dionicima u provođenju mjera i aktivnosti u epidemiji 
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izazvanoj koronavirusom. 
 
 Gradska športska dvorana Osnovne škole dr. Jure Turića Gospić ispred Ravnateljstva civilne 

zaštite određena je za prihvatni centar izbjeglog stanovništva Ukrajine na područja Županije, 

ista je 5. ožujka 2022. godine posredstvom Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije 

mobilizirana od strane Ravnateljstva civilne zaštite. Zbog uspostave i organizacije rada 

prihvatnog centra ugovorom je angažiran prevoditelj te poduzeća koja vrše uslugu 

fotografiranja zbog lakšeg ishođenja potrebnih dozvola te identifikacijskih isprava izbjeglog 

stanovništva. Posredstvom Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije od strane Ravnateljstva 

civilne zaštite ukupno je mobilizirano 6 ugostiteljskih objekata s područja Ličko-senjske 

županije za smještaj izbjeglog stanovništva.  Organizirana je humanitarna akcija «Ličko-senjska 

županija za narod Ukrajine» u prikupljanju humanitarne pomoći su sudjelovali svi gradovi s 

područja Županije. 
 
 Temeljem članka 76. Zakona o sustavu civilne zaštite i  Plana inspekcijskog nadzora u 

području civilne zaštite za 2022. Godinu, inspektor civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić 3. svibnja 2022. godine provela je u Ličko-senjskoj županiji 

inspekcijski nadzor provedbe zakonskih obveza iz područja civilne zaštite.  

 U inspekcijskom nadzoru nije bilo primjedbi te nisu utvrđene nepravilnosti u  provedbi 

odredbi navedenog Zakona. 
 
 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda («NN» br. 16/19), Župan je dostavio Županijskoj skupštini Izvješće o izvršenju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.  Na sjednici Županijske skupštine 

održanoj 27. travnja og.g. Izvješće je prihvaćeno («Županijski glasnik» br. 8/22). 
 
 Župan je Županijskoj skupštini dostavio prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije 

za 2021. godinu, koje se nakon usvajanja na Županijskoj skupštini dostavlja Nacionalnom 

odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. 

Sukladno članku 13. stavku 7. Zakona o zaštiti od požara  («NN» br. 92/10) u kojem je 

propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom u 5 godina 

usklađuju procjene ugroženosti od požara s novonastalim uvjetima, pokrenut je postupak 

usklađivanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije i 

Plana zaštite od požara Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 20/16). Temeljem 

dostavljenih ponuda za usklađivanje Procjene i Plana izabrana je Vatrogasna zajednica 

Primorsko-goranke županije. Nakon dostavljenih prethodnog mišljenja MUP-a, Službene civilne 

zaštite Gospić, Odjela inspekcije i Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, sukladno 

Programu rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije, nakon dostave dokumenata od 

strane izrađivača, Župan će usklađenu Procjenu i Plan zaštite od požara predložiti Županijskoj 

skupštini na donošenje. 
 
 

 Opći poslovi odrađene koji se odnose na izradu projektne i ostale dokumentacije 

 vezane za energetsku obnovu: 

 U Upravnom odjelu za pravne i opće poslove te ljudske potencijale osim poslova vezanih uz 

izvršavanje obveza utvrđenih propisima koji reguliraju područje civilne zaštite i zaštite od 

požara, značajno je spomenuti i opće poslove odrađene u prvom polugodištu 2022. godine, koji se 

odnose na izradu projektne i ostale dokumentacije vezane za energetsku obnovu, kao i prijave na 

određene javne pozive za financiranje izrade i provedbe predstojećih projekata. 

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za zgradu sjedišta Ličko- 

senjske županije radi pripreme za buduće rekonstrukcije, obnovu i dogradnju s ciljem poboljšanja 
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prostornih uvjeta i povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U 

tom pravcu izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu «Glavni projekt – 

rekonstrukcija građevine poslovne namjene te povećanje energetske učinkovitosti ugradnjom 

fotonaponske elektrane». U istom periodu izrađen je i Glavni projekt ugradnje OIE - Dizalice 

topline kako bi se promijenio postojeći sustav grijanja i hlađenja za zgradu sjedišta Ličko- senjske 

županije.  

Od aktivnosti u pripremnoj fazi je izrada Glavnog projekta cjelovite obnove što je od izuzetne 

važnosti kako bi se poboljšali prostorni uvjeti i povećala energetska učinkovitost i korištenje 

obnovljivih izvora energije. Kako energetska politika Europske unije promovira korištenje 

obnovljivih izvora energije kao način za postizanje održive energetske sigurnosti, smanjenje 

stakleničkih plinova i povećanje konkurentnosti europskih gospodarstava, a svojim nacionalnim 

propisima ostvarenje tih ciljeva nastoje osigurati sve zemlje članice. 

Ispred Upravnog odjela prijavljeno je pet projekata, dio za financiranje izrade projektne 

dokumentacije dio za financiranje provedbe predmetnih projekata i to kod Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije te Ministarstva hrvatskih branitelja, dijelom samostalno dijelom u 

suradnji sa Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije te se opravdano očekuje realizacija 

barem jednog njihova dijela. 
  
 

 Poslovi upravljanja imovinom i poslovi zaštite na radu: 
 

 Programom raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske županije za 

razdoblje od 2021. do 2025. godine («Županijski glasnik» br.28/20) i Godišnjim planom 

raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske županije za 2022. godinu 

koji je donio Župan («Županijski glasnik» br. 2/22) određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice 

raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske županije (županijska zgrada 

u Gospiću na adresi dr. Franje Tuđmana 4, poslovni prostor kojim upravlja na adresi Budačka 55 

u Gospiću, prostor Ispostave Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo u Senju, Spomen dom dr. Ante Starčevića u Velikom Žitniku). 

Raspolaganje i upravljanje nekretninama Županije podrazumijeva pronalaženje optimalnih 

rješenja koja će dugoročno očuvati nekretnine i interese Županije. 
 

       Nekretnine u vlasništvu Županije evidentirane su u Registru nekretnina Županije.  

Poslovni udjeli Ličko-senjske županije u trgovačkim društvima evidentirani su u Popisu poslovnih 

udjela Ličko-senjske županije u trgovačkim društvima. Provedeno je redovno ažuriranje Registra 

nekretnina. 
  
 Zakonom o zaštiti na radu («NN» br. 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18, 96/18) i Procjenom 

rizika Ličko-senjske županije KLASA: 115-01/20-01/03 URBROJ: 2125/1-05-20-01 od 30. lipnja 

2020. godine obavljena su potrebna redovita ispitivanja i atesti prema zakonskim propisima; 

 Servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara, 

 Ispitivanje  protupanik rasvjete, 

 Ispitivanje tipkala za nužno isključenje struje, 

 Redovno servisiranje i ispitivanje vatrogasnog sustava,  

 Ispitivanje  i servisiranje kotlovinskog postrojenja.  
   
 Temeljem Pravilnika o zaštiti na radu («Županijski glasnik» br. 2/16 i 19/17) te Pravilnika o 

osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita («NN» br. 142/21) 

izvršeno je osposobljavanje novoimenovanih ovlaštenika zaštite na radu te usavršavanje 

ovlaštenika kojima je isteklo 5 godina nakon osposobljenosti. 

Zbog ukazane potrebe imenovan je i osposobljen drugi zaposlenik za pružanje prve pomoći, što 



- 28 - 
 

je evidentirano u Planu evakuacije i spašavanja.   

 Sukladno Procjeni i Pravilniku zaštite na radu zaposlenici s posebnim uvjetima rada, kojim je 

to i propisano,  obavili su redovni liječnički pregled zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti. 

 Održana je redovna sjednica Odbora za zaštitu na radu za prvo polugodište na kojoj se 

raspravljalo o provedbi odredbi  Zakona i primjeni pravila zaštite na radu u upravnim tijelima 

Županije. 

* ** 
 

7.      Poslovi u svezi za opću upravu i braniteljska pitanja 
 

 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za  opću 

upravu, a od tada poslovi su obavljani u okviru Upravnog odjela za opću upravu i braniteljska 

pitanja. 

  Upravni odjel za opću upravu i braniteljska pitanja obavlja poslove određene zakonom koji 

se odnosi na: 

-  osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje 

upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; 

unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i 

registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama 

nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim 

maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove 

sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog 

partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike 

Hrvatske, 

-  registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, 

dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis 

bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova 

sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača, 

-  poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka 

postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; 

vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se 

uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, 

upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, 

vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija, 

- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u 

informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis 

stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada 

u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih 

zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se 

uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija, 

- provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se 

dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da 

se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju, 

- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama, 

- prosljeđivanje zahtjeva u sustavu e-Novorođenče nadležnim tijelima, 

- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog 

rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 

stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, 
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zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, 

mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih 

dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost 

uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova 

njihovih obitelji, pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju 

uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u 

obrani suvereniteta Republike Hrvatske, pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za 

vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge 

osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za 

privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz 

Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć 

nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog 

rata umrlim, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja 

osnovnih životnih potreba, u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, 

na besplatni topli obrok, ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima 

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 

na besplatne udžbenike, izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i 

civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka, ostvarivanje prava na 

troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta, 

sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast 

stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata, sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i 

godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima te vođenje evidencije svih 

korisnika, obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po 

osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata 

nepripadno isplaćenih prava, izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana 

obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog 

invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima 

po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o 

zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, 

obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi, administrativne i 

pomoćno-tehničke poslove za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima 

temeljem posebnih sporazuma, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog 

odjela  te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.  
 

U okviru izvješća i obavljenih povjerenih poslova državne uprave određene zakonom vezano 

za opću upravu, u prvom polugodištu nastavljeni su poslovi koji se odnose na osobna stanja 

građana, poslove matičarstva i evidencije o hrvatskom državljanstvu, Registra birača, Registra 

udruga Republike Hrvatske i Rregistra zaklada republike Hrvatske, kao i poslove odobravanja 

korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći. 
  
  Također vezano za braniteljska pitanja u prvom polugodištu nastavljeni su poslovi koji se 

odnose na poslove rješavanja pravnog položaja i statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 

i članova njihovih obitelji, poslove rješavanja pravnog položaja civilnih žrtava Domovinskog rata, 

sudionika drugog svjetskog rata, zaštite vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata i 

mirnodopskih vojnih invalida. 

* ** 
 

 8. Poslovi iz područja planiranja, praćenja i izvršavanja Proračuna i 

 drugih financijskih dokumenata Županije 
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 Do stupanja na snagu nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-

senjske županije 05. svibnja 2022. godine, poslovi su se obavljali u okviru Upravnog odjela za   

financije i javnu nabavu, a od tada poslovi su obavljani u okviru Upravnog odjela za proračun, 

financije i javnu nabavu. 
 
 Upravljanje imovinom, izrada donošenja i izvršavanja Proračuna te druga pitanja vezana za 

upravljanje javnim financijama u Županiji uređeni su Zakonom o proračunu, odnosno Statutom 

Županije. Prema Statutu Ličko-senjske županije imovinu Županije čine sve pokretne i 

nepokretne stvari kao i imovinska prava koja joj pripadaju. 

Prihodi i rashodi Županije iskazuju se u Proračunu županije, a naredbodavatelj za izvršenje 

Proračuna je Župan. 

Prema Zakonu o proračunu Župan je Županijskoj skupštini na donošenje predložio Odluku o 

otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema dužnicima po kreditima odobrenim za 

poticanje razvoja poduzetništva na području Ličko-senjske županije i Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 1.1. – 31.12.2021. godine.  
 
Osim akata koji su predloženi Županu odnosno Županijskoj skupštini na donošenje, u sferi 

financija značajno je spomenuti u ovom izvještajnom razdoblju: 

- Godišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2021. godinu,  

- Financijski izvještaj  Ličko – senjske županije za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine;  

- Izvještaj o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Ličko - senjsku županiju u 2022. godini 

(tromjesečno se izrađuje i dostavlja Ministarstvu financija), 

- Izvještaj o broju zaposlenih koji rade na poslovima državne uprave povjerenim jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i visini utrošenih sredstava za plaće i 

materijalne rashode (mjesečno se izrađuje i dostavlja Ministarstvu financija), 

- Godišnji izvještaj o utrošku doznačenih sredstava iz Državnog proračuna za obavljanje 

povjerenih poslova državne uprave za 2021. godinu,  

- Godišnji izvještaj za Državni zavod za statistiku o zaposlenima i isplaćenoj plaći za 2021. 

godinu (obrazac RAD-1G), 

- Godišnje izvješće o investicijama za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine 
 

 U okviru poslova pripreme i izrade financijskih izvještaja izvršeno je knjigovodstveno 

usklađenje doznačenih sredstava iz županijskog proračuna sa svim proračunskim korisnicima 

(30 proračunskih korisnika), a koja se odnosi na usklađenje prenesenih sredstava za financiranje 

decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, programa i aktivnosti koje se 

financiraju iz nacionalnih izvora financiranja (asistenti u nastavi, prehrana učenika, projekte 

energetske obnove javnih zgrada) i iz vlastitih sredstva županijskog proračuna (Razvojna 

agencija LIRA, Razvojni centar Ličko – senjske županije,  JU Zavod za prostorno uređenje Ličko – 

senjske županije, Javna ustanova za Zaštitu i očuvanje prirode Ličko – senjske županije). 
 
 U cilju unapređenja i poboljšanja sustava županijske riznice svakodnevno se provode 

aktivnosti praćenja i kontrole izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika (30 korisnika 

sustava riznice) za programe i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna.  

Prati se i kontrolira uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika 

u proces izvještavanja o izvršenju proračuna na mjesečnoj razini i vrši knjigovodstvena evidencija 

istih u poslovne knjige.  

 Obavljena je kontrola točnosti i ispravnosti godišnjih financijskih izvještaja proračunskih 

korisnika za 2022. godinu te obrađeni podaci o prenesenim i ostvarenim viškovima/manjkovima 

proračunskih korisnika, ukupnim prihodima i rashodima i broju zaposlenih. 
 
 U 2022. godini kroz programski sustav za prihvaćenje e-računa sa servisa FINA-e, Odjel za 

proračun i financije vrši svakodnevno prihvaćanje, odnosno odbijanje izdanih e-računa (ukoliko 
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za to postoje opravdani razlozi) kroz aplikaciju e-račun.  

 U izvještajnom razdoblju ukupno je prihvaćeno i obrađeno 1 373 e-računa koji su 

proslijeđeni na provjeru, obradu i ovjeru u upravne odjele.  

 U programu Riznica kroz aplikaciju e-račun vrši se  zaprimanje, provjera i obrada te plaćanja 

e-računa kao i računa pristiglih poštanskim putem, zahtjeva za plaćanje i ostalih vjerodostojnih  

knjigovodstvenih isprava na način formiranja e-naloga za isplatu od strane upravnog odjela. 

 Nakon potpisa i ovjere od strane čelnika upravnog tijela e-nalog se prosljeđuje u Odjel za 

proračun  i financije koji vrši kontrolu i provjeru e-naloga koja podrazumijeva provjeru odgovara 

li nalog za isplatu proračunskoj poziciji i izvoru financiranja s koje se treba izvršiti isplata te ima li 

pridružen prilog na temelju kojeg je stvorena obveza (e-račun, račun, ugovor, odluku, 

narudžbenicu, otpremnicu, zahtjev za isplatu i slično). Nakon izvršene kontrole e-nalog se 

likvidira i preuzima u aplikaciju ulaznih računa (KUF) te formira nalog za plaćanje sukladno 

rokovima dospijeća i vrši njegovo plaćanje.  

 Kroz aplikaciju ulaznih računa u izvještajnom razdoblju ukupno je kontrolirano, upisano i 

obrađeno 11617 ulaznih računa s proračunskim korisnicima.  

 U izvještajnom razdoblju u glavnoj knjizi proknjiženo je 23 636 stavaka koje se odnose na 

obradu i prepoznavanje prihoda prema naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, odnosno 

prepoznavanje rashoda i izdataka. Za 141 zaposlenih (stanje broja zaposlenih na dan 30.06.2022. 

godine). 

 Izvršeni su mjesečni obračuni i isplate plaća i naknada drugog dohotka za članove  

Županijske skupštine i članove stalnih radnih tijela, razna povjerenstva, ugovore o djelu i ostale 

(ukupno 2 821 stavaka) te izrađena sva propisana izviješća.  

 Izrađena su 16 blagajničkih izvještaja i provedena u glavnoj knjizi.  

 U pomoćnoj knjizi izlaznih računa  evidentirano je 37 izlazna računa.  
 
 Temeljem odredbi Zakona o lokalnim porezima («NN» br. 115/16, 101/17) izdavanje 

rješenja za naplatu poreza na cestovna motorna vozila u nadležnosti je Županije.  

 Rješenje o obvezi plaćanja poreza na cestovno motorno vozilo izdaje se obvezniku prilikom 

registracije vozila, a poslove izdavanja rješenja u ime i za račun Županije provodi Centar za vozila 

Hrvatske.  

 U izvještajnom razdoblju putem Centra za vozila Hrvatske izdano 2 288 rješenja za porez na 

cestovna motorna vozila. Odjel putem web aplikacije prati izdavanje rješenja, usklađuje obveze i 

potraživanja te prati porezne prihode.  
 
 U drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina 

iz područja poreznih prihoda (kuće za odmor, poreza na potrošnju, poreza na korištenje javnih 

površina), izdano je 4 drugostupanjskih rješenja po žalbama na rješenja gradova i općina, a 

prvostupanjskom tijelu su proslijeđeno 6 žalbi na izdana rješenja. 
 
 Sukladno članku 8. Odluke o izvršavanju proračuna Ličko – senjske županije vodi se 

evidencija izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja za sva upravna tijela.  

 U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 15 bjanko zadužnica i 3 bankarskih garancija  te 21 

mjenica kao jamstava za uredno izvršenje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i jamstva za uredno 

izvršenje ugovora o dodjeli bespovratnih potpora iz županijskog proračuna. Isto tako, u 

izvještajnom razdoblju Ličko – senjska županija je izdala 2 bjanko zadužnice Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova EU kao jamstva za uredno izvršenje ugovora u sufinanciranju 

razvojnih projekata.  
 
 Ličko –senjska županija, kao javni naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u 

postupku planiranja, pripreme i provedbe postupaka javne nabave sukladno utvrđenom Planu 

nabave Ličko – senjske županije.   
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 Temeljem prijedloga upravnih tijela utvrđen je prijedlog Plana nabave Ličko – senjske 

županije za 2022. godinu koji je, nakon odobrenja čelnika tijela objavljen u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave RH (EOJN) i na službenoj Internet stanici Županije.  

 Zbog potrebe usklađenja s planiranim sredstvima  iz županijskog proračuna, a na zahtjev 

upravnih tijela u izvještajnom razdoblju je doneseno je 6  izmjena i dopuna Plana nabave Ličko – 

senjske županije za 2022. godinu po opisanoj proceduri donošenja.  

 Sukladno Planu nabave Ličko – senjske županije za 2022. godinu u izvještajnom razdoblju 

provedena su 18 postupka javne i jednostavne nabave po grupama i ugovorena isporuka radova i 

usluga u ukupnoj vrijednosti od 3.069.724,00 kn (bez PDV-a). 
 

Tablica 1 - Evidencija provedenih i ugovorenih postupaka jednostavne nabave u razdoblju  

                   od 01. siječnja  do 30. lipnja 2022. godine. 

 

Red. 
broj 

Predmet nabave 

Procijenjena 
vrijednost 

nabave u kn 
(bez PDV-a) 

Ugovorena 
vrijednost u 

kn 
(bez PDV-a) 

Ugovorena 
vrijednost u 

kn 
(s PDV-om) 

Ugovor ili 
narudžbenica 

Datum 
sklapanja 

Rok 
izvršenja 

Naziv odabranog 
ponuditelja 

Ev.br. nabave 

JAVNA NABAVA 

1 

Infrastrukturni 
radovi na objektu 
(projekt Donesimo 
osmjeh) 

1.360.000,00 1.899.223,00 2.374.028,75 UGOVOR 2.6.2022. 6 mjeseci 

Deltron d.o.o., 
Vukovarska 148, 21 

000 SPLIT, OIB: 
36118056137 

2/22JN 

UKUPNO: 1.360.000,00 1.899.223,00 2.374.028,75  

JEDNOSTAVNA NABAVA 

1 
Usluge održavanja 
aplikativnog 
programa „URPos“ 

48.000,00 55.200,00 69.000,00 UGOVOR 24.2.2022. 12 mjeseci 

MCS d.o.o., 
Strahoninec, 
Poljska 61,  

40 000 
ČAKOVEC, OIB: 
71383013024 

1/22JDN 

2 
Nabava i dostava 
loživog ulja extra 
lakog 

155.000,00 192.120,00 240.150,00 UGOVOR 10.2.2022. 12 mjeseci 

INA-INDUSTRIJA 
NAFTE, d.d., 
Avenija V. 

Holjevca 10, 10 
020 ZAGREB,  

OIB: 
27759560625 

4/22JDN 

3 

Radne podloge za 
izradu Programa 
ublažavanja 
klimatskih 
promjena, 
prilagodbe 
klimatskim 
promjenama i 
zaštita ozonskog 
sloja 

96.000,00 64.000,00 80.000,00 UGOVOR 31.1.2022. 8 mjeseci 

Ideo Plan 
j.d.o.o., Olge 

Ban 11, 52 100 
PULA, OIB: 

84241711093 

6/22JDN 

4 

Izvješće o provedbi 
akcijskog plana 
energetske 
učinkovitosti za 
2021. 

42.500,00 28.800,00 36.000,00 UGOVOR 17.2.2022. 3 mjeseca 

Regionalna 
energetska 

agencija Sjever, 
Trg Žarka 

Dolinara 1, 48 
000 

KOPRIVNICA,  
OIB: 

91748607924 

7/22JDN 

5 

Akcijski plan 
energetske 
učinkovitosti 2022. 
- 2024. godina 

32.000,00 24.000,00 30.000,00 UGOVOR 17.2.2022. 3 mjeseca 

Regionalna 
energetska 

agencija Sjever, 
Trg Žarka 

Dolinara 1, 48 
000 

KOPRIVNICA, 
OIB: 

8/22JDN 
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91748607924 

6 

Ažuriranje Plana 
razvoja 
širokopojasne 
infrastrukture 
(PRŠI) Ličko - 
senjske županije 

68.800,00 68.800,00 86.000,00 NARUDŽBENICA 15.3.2022. 
180 dana 
(jednokratna 

isporuka) 

HUB 
CONSULTING 

d.o.o., Kardinala  
Kuharića 17, 10 
430 SAMOBOR,  

OIB: 
91647952607 

10/22JDN 

7 

Izrada podloge za 
izradu Strategije 
pametnih 
sela/naselja/prigrad
skih 
područja/ruralnog 
područja na 
teritoriju Ličko-
senjske županije 

20.000,00 19.500,00 24.375,00 UGOVOR 26.4.2022. 
3 mjeseca 
(jednokratna 

isporuka) 

SAGOSDE d.o.o., 
Tomičići 80,  

21 270 
ZAGVOZD, OIB: 
74666469677 

14/22JDN 

8 

Usluge uzorkovanja 
i analize mora na 
plažama Ličko-
senjske županije 

73.600,00 73.500,00 91.875,00 UGOVOR 11.5.2022. 31.10.2022. 

ZAVOD ZA 
JAVNO 

ZDRAVSTVO 
LIČKO – 
SENJSKE 

ŽUPANIJE, 
Senjskih žrtava 

2,  
53 000 GOSPIĆ, 

OIB: 
96210828522 

15/22JDN 

9 

Usluge izrade 
Glavnog projekta za 
povećanje 
energetske 
učinkovitosti 
ugradnjom 
fotonaponske 
elektrane 

69.500,00 69.500,00 86.875,00 NARUDŽBENICA 20.1.2022. 
jednokratn
a isporuka 

IPC-
INŽENJERING 

d.o.o., Ak. Mirka  
Maleza 30A, 42 

240 IVANEC,  
OIB: 

93379380828 

33/22JDN 

10 

Idejni projekt za 
izgradnju Razvojnog 
centra za očuvanje 
izvornih i ugroženih 
pasmina domaćih 
životinja s područja 
krške Hrvatske 

179.400,00 179.200,00 224.000,00 UGOVOR 14.4.2022. 3 mjeseca 

Projektni ured 
MI2A d.o.o., 
Dubrava 47,  

10 040 ZAGREB, 
OIB: 

03897450800 

34/22JDN 

11a 

Izrada analize 
tržišta za proizvode 
izvornih pasmina 
domaćih životinja s 
područja krške 
Hrvatske 
(GRUPA 1) 

95.000,00 95.000,00 118.750,00 UGOVOR 4.5.2022. 3 mjeseca 

META 
CONSULTING, 

obrt za 
poslovne 

usluge, vl. Tonći 
Lučić, Biskupa 
Jurja Dobrile 7,  
21 000 SPLIT, 

OIB: 
85067009790 

35/22JDN 
(G1) 

11b 

Izrada studije 
izvodljivosti za 
Razvojni centar za 
očuvanje izvornih i 
ugroženih pasmina 
domaćih životinja s 
područja krške 
Hrvatske (GRUPA 2) 

100.000,00 60.000,00 60.000,00 UGOVOR 4.5.2022. 3 mjeseca 

PJR, obrt za 
savjetovanje vl. 

Ana Fresl, 
Palinovečka 43, 
10 000 ZAGREB,  

OIB: 
16033182842 

35/22JDN 
(G2) 

12a 

USLUGA 
PROMICANJA 
HORIZONTALNIH 
POLITIKA EU 
(IZRADA ANALIZE, 
PROVEDBA 
EDUKACIJA) 
- Edukacija o 
promicanju 
ravnopravnosti 
žena i muškaraca te 

6.000,00 5.500,00 5.500,00 NARUDŽBENICA 27.5.2022. 
jednokratn
a isporuka 

BONACCI 
j.d.o.o., Ulica 

Vjekoslava 
Klaića 68A, 10 
000 ZAGREB, 

OIB: 
88547437023 

36/22JDN 
(G1) 
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zabrani 
diskriminacije 
(edukacija 
djelatnika primarne 
zdravstvene zaštite 
Ličko-senjske 
županije o jednakim 
mogućnostima i 
nediskriminaciji) 
(GRUPA 1) 

12b 

USLUGA 
PROMICANJA 
HORIZONTALNIH 
POLITIKA EU 
(IZRADA ANALIZE, 
PROVEDBA 
EDUKACIJA) 
- Održivi razvoj 
(izrada analize 
postojećeg načina 
odvoza infektivnog 
otpada s lokacija 
domova zdravlja na 
području Ličko-
senjske županije te 
izrada plana i mjera 
u svrhu njihovog 
unaprjeđenja) 
(GRUPA 2) 

24.000,00 21.000,00 26.250,00 NARUDŽBENICA 27.5.2022. 
jednokratn
a isporuka 

ALFA ATEST 
d.o.o., Poljička 

cesta 32,  
21 000 SPLIT, 

OIB: 
03448022583 

36/22JDN 
(G2) 

12c 

USLUGA 
PROMICANJA 
HORIZONTALNIH 
POLITIKA EU 
(IZRADA ANALIZE, 
PROVEDBA 
EDUKACIJA) 
- Display za 
pristupačnost 
osobama s 
invaliditetom (1 
LCD display s 
informacijama o 
dostupnosti usluga, 
pravima i obvezama 
pacijenata u Domu 
zdravlja Gospić. 
Display trebaju 
moći koristiti osobe 
s oštećenim vidom i 
osobe s 
intelektualnim 
poteškoćama) 
(GRUPA 3) 

12.000,00 9.386,00 11.732,50 NARUDŽBENICA 27.5.2022. 
jednokratn
a isporuka 

AVR d.o.o., 
Radnička cesta 

1A, 10 000 
ZAGREB, OIB: 
79612787745 

36/22JDN 
(G3) 

13 

Usluga financijske 
revizije projekta 
„Poboljšanje 
pristupa primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti 
s naglaskom na 
udaljena i 
deprivirana 
područja kroz 
ulaganja u potrebe 
pružatelja usluga 
zdravstvene zaštite 
na primarnoj razini 
u Ličko - senjskoj 
županiji“ 

48.000,00 28.000,00 35.000,00 NARUDŽBENICA 8.4.2022. 
jednokratn
a isporuka 

Perfectus 
Revizija d.o.o., 
Pohorska 2A,  

10 000 ZAGREB, 
OIB: 

56121451354 

37/22JDN 

14 

Usluga obrazovanja 
i osposobljavanja 
žena pripadnica 
ciljane skupine - 
projekt "Za bolji 
život u Ličko - 
senjskoj županiji" 

21.200,00 20.995,00 20.995,00 NARUDŽBENICA 5.4.2022. 
60 dana 

(jednokratna 
isporuka) 

Ivora – škola 
informatike,  

Mavra 
Schlengera 21, 

Gornji Kneginec,  
42 204 TURČIN, 

OIB: 

38/22JDN 
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99286535799 

15 

Savjetodavne 
usluge koordinacije 
aktivnosti izrade 
projektne 
dokumentacije za 
projekt „Razvojni 
centar za očuvanje 
izvornih i ugroženih 
pasmina domaćih 
životinja s područja 
krške Hrvatske“ 

57.600,00 57.500,00 71.875,00 UGOVOR 26.4.2022. 9 mjeseci 

SAGOSDE d.o.o.,  
Tomičići 80,  21 
270 ZAGVOZD,  

OIB: 
74666469677 

39/22JDN 

16 

Usluga izrade 
projektne 
dokumentacije - 
ugradnja dizalice 
topline za grijanje 
potrošne vode i 
grijanje/hlađenje 

51.500,00 51.500,00 64.375,00 NARUDŽBENICA 19.4.2022. 
jednokratn
a isporuka 

IPC-
INŽENJERING 

d.o.o., Ak. Mirka  
Maleza 30A, 42 

240 IVANEC, 
OIB: 

93379380828 

40/22JDN 

17 

Usluga stručnog 
nadzora -  
Adaptacija/ 
infrastrukturni 
radovi na objektu – 
(projekt Donesimo 
osmjeh) 

95.000,00 47.000,00 58.750,00 UGOVOR 24.6.2022. 6 mjeseci 

ALFA 
CONSTRUCT 

d.o.o.,  
Milutina Barača 

20/1, 51 000 
RIJEKA, 

OIB:313025519
35  

12/22JDN 

UKUPNO: 1.295.100,00 1.170.501,00 1.441.501,50  

 

U okviru Upravnog odjela za proračun, financije i javnu je u izvještajnom razdoblju obavljeni 
su svi poslovi propisani zakonskim i podzakonskim propisima, kao i oni odrađeni internim 
pravilnicima i odlukama Županijske skupštine ili Župana.  

Održavani su redoviti kontakti sa službama u Ministarstvu financija RH, osobito onima 
nadležnim za lokalnu samoupravu i sustav unutarnjih financijskih kontrola. Svakodnevno se prate 
propisi vezani za financijsko poslovanje i javnu nabavu.  

Izrađene su upute, pravilnici i procedure za korisnike proračuna sukladno zakonskim 
propisima s ciljem uspostave načina rada i postupanja iz pojedinih segmenata poslovanja te radi 
izrade obveznih izvješća. 

Na prijedlog Odsjeka za javnu nabavu, u zakonskom roku od 60 dana od dana donošenja 
Proračuna Ličko – senjske županije za 2022. godinu, Župan je donio Plan nabave za Ličko – senjske 
županije za 2022. godinu i šest izmjena i dopuna istog kojim je planirana priprema i provedba 9 
otvorenih postupka javne nabave i 45 postupka jednostavne nabave u 2022. godini. U postupcima 
javne nabave djelatnici Odsjeka obavljaju pripremne radnje za početak provedbe postupka, sudjeluju 
u radu stručnih povjerenstava i izvršavaju sve administrativne radnje tijekom trajanja određenog 
postupka javne nabave, dok za sve planirane postupke jednostavne nabave Odsjek u cijelosti obavlja 
poslove pripreme, provedbe i ugovaranja nabave.  

U cilju praćenja izvršenja sklopljenih ugovora o nabavi roba, radova i usluga za koje se 
isporuka odvija sukcesivno tijekom godine, vrši se kontrola narudžbenica izdanih od strane 
upravnih odjela kako bi iste bile usklađene s ugovorenim tenderima i predviđenim količinama, 
odobravaju narudžbu te se  dostavljaju dobavljačima radi konačne isporuke. 

Odsjek za proračun i financije prati izvršenje financijskih obveza proizišlih iz sklopljenih 
ugovora  o javnoj nabavi roba, radova i usluga i sastavlja potrebna periodična izvješća za 
objedinjavanje i unos podataka u registar ugovora o javnoj nabavi.  

 

* ** 
 

9.  Poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih  kontrola 
 

Služba 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 u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije koji 

uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, a sve u svrhu ostvarenja 
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poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju 

djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolu i gospodarenja sredstvima.  

Služba za unutarnju reviziju izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije, mišljenje 

unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju 

se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Izjave,  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 

Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.  

 U Službi za unutarnju reviziju sistematizirana su 3 radna mjesta (pročelnik, viši unutarnji 

revizor i unutarnji revizor). Za sada je popunjeno  radno mjesto pročelnika. 

U skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije za 2022. godinu u izvještajnom razdoblju 

obavljena je revizija procesa financijskog poslovanja kod proračunskog korisnika – Osnovna škola 

Anž Frankopan Kosinj. 

U izvještajnom razdoblju u skladu sa zakonodavnim okvirom izrađeno je Mišljenje unutarnje 

revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2021. godini koje je 

sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti prilog Izjave o fiskalnoj 

odgovornosti za Ličko-senjsku županiju. 

Provedeno je povremeno unutarnje ocjenjivanje učinkovitosti unutarnje revizije, te je 

dostavljeno izvješće o statusu provedbe preporuka. 

Dostavljeno je Izvješće o učincima preporuka unutarnje revizije Središnjoj harmonizacijskoj 

jedinici Ministarstva financija u svrhu godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije. 

Izrađeno je i dostavljeno Izvješće o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog unutarnjeg 

revizora za  javni sektor za 2021. godinu  u skladu s Naputkom o stalnom stručnom usavršavanju 

ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektoru. 

Izrađeno je izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju od 04.06. – 31.12.2021.godine  za 

potrebe izrade izvješća o radu Župana. 

Aktivnosti unutarnje revizije uključivale su praćenje provedbe danih preporuka te ažuriranje 

baze podataka preporuka, suradnju s upravnim tijelima  u donošenju pisanih procedura te davanja 

mišljenja o unaprjeđenju pojedinih poslovnih procesa, sudjelovanje na radionicama koje je 

organizirala Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija. 

 
Z A K L J U Č A K 

 

 Ovo je redovito izvješće Župana koje je prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i Statutu Županije obvezan dva puta godišnje podnijeti Županijskoj skupštini. 
 
 Nadležnost Županije kao jedinice područne regionalne samouprave utvrđena je Ustavom i 

Zakonom tako da ona obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se 

odnose na: obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i 

prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 

zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih 

akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan 

područja velikoga grada te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 
 
 Posebnim zakonima, djelokrug rada i nadležnost Županije propisani su na način da su navedeni 

poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije, u pravilu, podijeljeni između države, županije i 

jedinica lokalne samouprave. U tim okvirima Županija je ograničena u postupanju ne samo u pogledu 

ovlasti već i sredstava kojima bi se značajnije utjecalo na stanje u pojedinom području. 
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 Ovo se odnosi i na postupanje Župana kao izvršnog tijela Županije u odnosu na područje 

samoupravnog djelokruga. 

 U okviru propisanih nadležnosti, bez obzira na ograničene fiskalne mogućnosti Ličko-senjske 

županije i na specifičnosti Županije s obzirom na prostor i mali broj stanovnika, Župan, Zamjenici 

župana i njihovi suradnici pokreću inicijative i pokušavaju preko nadležnih državnih i drugih tijela 

predložiti način i rješavanje određenih problema.  
 
 Polugodišnje izvješće je prekratko da bi se u njemu prikazale sve aktivnosti u obavljanju poslova 

iz samoupravnog djelokruga Županije, odnosno o stanju u svim djelatnostima na području Županije 

iz djelokruga rada Župana.  

  U ovom Izvješću, osim predlaganja akata Županijskoj skupštini i izvršavanju ili osiguravanju 

izvršavanja općih akata Skupštine kroz donošenje akata, poseban naglasak je stavljan na aktivnosti 

Župana kroz usmjeravanje i djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog 

samoupravnog djelokruga. 

 Iz Izvješća je razvidno da su tijekom izvještajnog razdoblja Župan i njegovi zamjenici nastavili 

aktivnosti sukladno zakonskim i statutarnim obvezama i ovlastima. 
 

Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o radu Župana za prvo polugodište 2022. 

godine. 

  
Ž U P A N 

Ernest Petry, mag.iur., v.r. 

 

 

 
 


