
 
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 
 I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
KLASA: 024-04/22-01/01 
URBROJ: 2125-05-22-7 
Gospić, 03. svibnja  2022. godine 
 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 
 
 
PREDMET: Izvješće o radu Župana od stupanja na dužnost, 04. lipnja do 31. prosinca 2021. 

godine s prijedlogom Zaključka 
 
PRAVNI TEMELJ: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («NN» 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) i Statut 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)  
 
 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 

PREDLAGATELJ: Župan 
 
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine u suradnji s 

upravnim tijelima 
 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: 

Za provođenje ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva u Proračunu Ličko-

senjske županije 
 

OBRAZLOŽENJE:  

Na provedenim redovnim lokalnim izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i 

župane te njihove zamjenike 16. svibnja 2021. godine, a u drugom krugu glasovanja za izbor 

župana i zamjenika župana Ličko-senjske županije održanim 30. svibnja 2021. godine, za 

Župana Ličko-senjske županije izabran je Ernest Petry, mag.iur., koji je stupio na dužnost 04. 

lipnja 2021. godine. 

Člankom 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   propisano je da 

župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu, 

sukladno odredbama statuta jedinice područne (regionalne) samouprave.  

Člankom 19. Statuta Ličko-senjske županije propisano je da Župan podnosi Skupštini 

dva puta godišnje izvješće o svom radu, a po zaključku Skupštine i češće. 

Sukladno navedenom, Župan podnosi Županijskoj skupštini Izvješće o radu od stupanja 

na dužnost, 04. lipnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 
 

     P R O Č E L N I C A 
 

                    Gordana Pađen, dipl.iur. 
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Ž U P A N  

KLASA: 024-04/22-01/01 
URBROJ: 2125-02-22-8 
Gospić, 3. svibnja 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 
 

  
II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   

oo  rraadduu    ŽŽuuppaannaa  oodd  ssttuuppaannjjaa  nnaa  dduužžnnoosstt    
0044..  lliippnnjjaa  ddoo  3311..  pprroossiinnccaa  22002211..  ggooddiinnee  

  

UUVVOODD  
 
 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. 

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01, 60/01 – v.t., 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – p.t., 137/15 – ispravak, 123/17, 

98/19 i 144/20) utvrđen je djelokrug i nadležnost Župana. 
  
 Župan zastupa Županiju i nositelj je izvršne vlasti u Županiji, a svoju dužnost obavlja 

sukladno nadležnostima: 

- zastupa županiju (čl. 42. st. 1.), 

- obavlja izvršne poslove u županiji (čl. 44.), 

- priprema prijedlog općih akata (čl. 48. st.1. t. 1.), 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akta Županijske skupštine (čl. 48. st. 1 t. 2.) na način i 

u postupku propisanim statutom županije te obavlja nadzor na zakonitošću rada upravnih 

tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga županije (čl. 74.), 

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu županije kao i njezinim prihodima i 

rashodima, u skladu sa zakonom i statutom (čl. 48. st. 1. t. 4.), 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom 

imovinom u skladu sa Zakonom, statutom županije i posebnim propisima (čl. 48. st. 1. t. 5.), 

- imenuje i razrješuje predstavnike županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba kojima je Županije osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno (čl. 48. st. 1. t. 6.). 
 
 Djelokrug rada i nadležnost Župana Ličko-senjske županije detaljno su utvrđeni Statutom 

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 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-

pročišćeni tekst). 
 
 Sukladno članku 32. Statuta u obavljanju izvršne vlasti Župan: 

- priprema prijedloge općih i drugih akata Skupštine, 

- izvršava i osigurava izvršavanje općih i drugih akata Skupštine, 

- odlučuje o pokroviteljstvu, 

- utvrđuje prijedlog Proračuna i projekciju Proračuna te Odluke o izvršavanju proračuna 

Županije, 

- odlučuje o korištenju proračunske zalihe, 
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- utvrđuje prijedlog Odluke o privremenom financiranju, 

- utvrđuje prijedlog Godišnjeg i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, 

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Županije u skladu 

sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Skupštine, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i drugom raspolaganju 

imovinom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i ostalim propisima do visine pojedinačne 

vrijednosti utvrđene Zakonom, 

- upravlja prihodima i rashodima Županije, 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Županije, 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja u postupku javne 

nabave i sklapa ugovore, 

- predlaže izradu Prostornog plana Županije kao i njegove izmjene i dopune, 

- razmatra i utvrđuje Konačni prijedlog Prostornog plana, 

- daje suglasnost na prostorne planove lokalne razine, 

- organizira zaštitu od požara na području Županije u skladu sa Zakonom, 

- proglašava prirodnu nepogodu, 

- imenuje županijskog vatrogasnog zapovjednika na prijedlog predsjedništva Vatrogasne 

zajednice županije, sukladno uvjetima propisanim Zakonom, uz suglasnosti glavnog 

Vatrogasnog zapovjednika, 

- donosi pravilnike o unutarnjem redu za upravna tijela Županije, 

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Županije, 

- imenuje i  razrješava pročelnike upravnih tijela u skladu sa Zakonom, 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Županije, kao i povjerenih poslova državne uprave Županiji, 

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja, 

- nadzire rad upravnih tijela, 

- imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba kojima je Županija osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno, a odluku o imenovanju i razrješenju dužan je objaviti u prvom broju službenog 

glasila Županije koji slijedi nakon donošenja te odluke, 

- daje mišljenja o prijedlozima općih i drugih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- imenuje predstavnike Županije u Gospodarsko-socijalno vijeće, 

- imenuje ili predlaže i druge osobe u skladu sa Zakonom ili odlukama Skupštine, 

- dva puta godišnje podnosi Skupštini izvješća o svom radu, a po zahtjevu Skupštine i češće, 

- odobrava uporabu grba i zastave Županije, 

- osniva radna tijela, 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 
 
 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. 
 

Statut Županije je Odlukom o  izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 3/21) koju je Županijska skupština donijela 26. veljače 2021. godine 

usklađen s Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(«NN» br. 144/20) i s Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima («NN» br. 144/20), tj. 

noveliran je u najbitnijem dijelu s obzirom na  broj zamjenika župana (s tri dosadašnja na 1, s 

tim da se bira i zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine) te je smanjen broj članova 
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županijske skupštine s dosadašnjih 31 (bez dodatna 2 člana izabrana iz reda srpske nacionalne 

manjine) na 27 članova.  
 

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima («NN» br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 

37/21), redovni izbori za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije provedeni su 16. svibnja 

2021. godine, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» br. 39/21 od 

14. travnja 2021. godine) te je danom konstituiranja 15. lipnja 2021. godine započeo mandat 27 

članova Županijske skupštine. 

 S obzirom da je nakon redovnih izbora održanih 16. svibnja 2021 godine prema objavi 

konačnih rezultata izbora (22. svibnja 2021. g) za članove Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije, Županijsko izborno povjerenstvo utvrdilo da na provedenim izborima za Županijsku 

skupštinu Ličko-senjske županije nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske 

nacionalne manjine, broj članova Skupštine se povećao za 2 člana, odnosno s 27 na 29.  

  Nakon dopunskih izbora održanih 03. listopada 2021. godine iz reda pripadnika srpske 

nacionalne manjine te objavi Konačnih rezultata izbora (6. listopada 2021.godine) prema broju 

osvojenih glasova dodatne mandate dobila je stranka Samostalne demokratske srpske stranke 

(1 člana i 1 članicu)., tako je 25. listopada 2021. započeo mandat još dvojici članova u 

Županijskoj skupštini. 

 Istodobno s redovnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica provedeni su i 

redovni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike. 
  

Nakon objave rezultata Županijskog izbornog povjerenstva drugog kruga glasovanja za 

izbor Župana i Zamjenika župana Ličko-senjske županije koji su postali konačni 02. lipnja 2021. 

godine, Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry, kao i zamjenica Župana Jasna Orešković 

Brkljačić stupili su na dužnost 04. lipnja 2021. godine. 

Zamjenik Župana Milan Uzelac na dužnost je stupio 21. svibnja 2021. godine, nakon objave 

Konačnih rezultata Županijskog izbornog povjerenstva za izbor Zamjenika župana Ličko-senjske 

županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine od 19. svibnja 2021. godine, koji su 

objavljeni 20. svibnja 2021. godine.  
  
 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da Župan i njegovi 

zamjenici odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno, na način da u roku od 8 dana od dana 

stupanja na dužnost dostave pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu županije (Upravni 

odjel za poslove Župana i Županijske skupštine) o tome  na koji način će obavljati dužnost, 

volonterski ili profesionalno. 

 Sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 

prema dostavljenim obavijestima, Župan i Zamjenici župana dužnost obavljaju profesionalno. 
 

*  *  *  
  
11..  RRAADD  ŽŽUUPPAANNAA  KKRROOZZ  DDJJEELLOOVVAANNJJEE  UUPPRRAAVVNNIIHH  TTIIJJEELLAA  
 
 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,  
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       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 

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 Pravilniku o unutarnjem 

redu upravnih tijela Ličko-senjske županije 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.  

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Ličko-senjske županije i prenijetih 

poslova državne uprave ustrojeno je sedam upravnih tijela (Upravni odjel za gospodarstvo, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo, 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). 
 

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 31. prosinca 2021. godine bilo je zaposleno 110 

službenika i 5 namještenika na neodređeno vrijeme te 2 službenika na određeno vrijeme.  
 

*  *  *  
 

 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 od stupanja na dužnost, 04. lipnja 2021., 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. 
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 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. 
 

- BROJ PREDLOŽENIH AKATA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI NA DONOŠENJE, ODNOSNO 

DONESENIH AKATA 
 

 Od stupanja na dužnost Župana i Zamjenika župana, održane su 4 sjednice Županijske 

skupštine na kojima su, uz aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, Županijska 

skupština je donijela (29) Odluka, (40) Zaključaka, (8) Rješenje, (5) Programa i (2) Plana. 
 
Od (84) točke dnevnog reda, donesenih na sjednicama Županijske skupštine, Župan je 

raspravljao ili donio zaključke ili dao svoje mišljenje o (65) točaka dnevnog reda te ih predložio 

na donošenje Županijskoj skupštini. 
  

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

zakonitosti. Ni u ovom izvještajnom razdoblju nisu utvrđene nezakonitosti.  
   
  Župan je u izvještajnom razdoblju donio 92 akta (25 odluka, 27 zaključaka, 34 rješenja, 4 

plana i 2 programa). 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. 
 

 

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

poduzetništva, obrtništva, vodnog gospodarstva, pomorskog dobra i morskih luka, prometa i 

veza, šumarstva, poljoprivrede, turizma, lovstva, ribarstva, veterinarstva i ostale poslove iz 

područja gospodarstva, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte 

upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljstva. 

  Upravni odjel za gospodarstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene 

zakonom koji se odnose na: 

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar: izdavanje obrtnica, 

vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih, 

izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, 

utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih 

vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, utvrđivanje propisanih 

minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju 

ugostiteljskih objekata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju 

ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju 

objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu, izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike, 

- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom 

propisanim slučajevima, 
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- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom 

ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje, 

- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje minimalnih 

uvjeta za vrstu plovnih objekata, utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje 

se ne kategoriziraju, izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, 

- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne 

objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola 

za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu 

komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad 

radom javnih komisionara,  

- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije 

za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za 

obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s 

vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz 

prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na 

izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, sudjelovanje u radu 

povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na 

pomorskom dobru, 

- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 

postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske 

dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni 

elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama, 

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prikupljanje potrebne 

dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade 

prostornih planova, vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, 

- na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu 

sječu šume, prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i 

promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice, 

- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,  

- te druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.  
 

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

gospodarstvo su priprema i provedba programa i projekta vezanih za 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. 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. 
 

U okviru djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo u razdoblju 04. lipnja do 31. prosinca 

2021. godine, Župan je koordinirao pripremu i provedbu programa i projekata vezanih uz 

poticanje obnove i razvitka gospodarstva u skladu s aktualnim financijskim i drugim uvjetima 

kao i aktivnosti vezane uz održivo upravljanje prirodnim resursima na području Ličko-senjske 

županije te donosio odgovarajuće odluke. Uslijed ugovaranja nekoliko razvojnih projekata  za 

provedbu, financiranih iz fondova EU, tijekom proteklog razdoblja intenzivirane su aktivnosti na 

provedbi tih projekata. 

Tijekom navedenog razdoblja proveden je postupak Popisa poljoprivrede. 
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 U sklopu provedbe Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije 

za 2021. godinu raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u 

poljoprivredi na području Ličko-senjske županije u 2021. godini temeljem kojeg su donesene 

odluke o odobrenju 50 bespovratnih potpora u ukupnom iznosu od 932.204,34 kune, za 

programe poduzetnika u provedbi sljedećih mjera: 
 
- Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 i 2020/972 

- Mjera 1.1. Potpora razvoju prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog 

turizma - Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti 

poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije i stvaranju 

lokalnih proizvoda. 

- Mjera 1.3. Potpore održanju proizvodnje mlijeka na području Ličko-senjske županije - 

Potpore za smanjenje troškova prijevoza mlijeka na području Ličko-senjske županije  
 
-    Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br.1408/2013 i 2019/316 
 

Mjera 2.1. Potpore osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava 

Podmjera 2.1.1. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju, 

Podmjera 2.1.2. Sufinanciranje troškova pokretanja i modernizacije primarne poljoprivredne 

         proizvodnje mladim poljoprivrednicima na području Ličko-senjske županije,  

Podmjera 2.1.3. Potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu 

poljoprivrednu proizvodnju, 
 

Mjera 2.2. Potpore u biljnoj proizvodnji 

Podmjera 2.2.1. Nabavka materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima, 
 

Mjera 2.3. Potpore povećanju proizvodnje mlijeka – bespovratne potpore za kupnju 

  muzne  opreme, mljekovoda i opreme za hlađenje i skladištenje mlijeka,  

Mjera 2.4. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencija kamatne stope - 

 subvencija kamatne stope na kredite odobrene za razvoj i unapređenje 

 poljoprivredne proizvodnje. 
 

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

bespovratnih potpora u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije 
 

U srpnju 2021. godine Odlukom Župana osnovana je i imenovana Koordinacijska radna 

skupina za primjenu propisa iz područja zaštite životinja za područje Ličko-senjske županije, u 

svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja. Analizom prikupljenih informacija od jedinica lokalne 

samouprave u svezi lokacije na kojoj bi se zajedničkim sredstvima osnovalo  barem jedno 

sklonište za napuštene životinje na području LSŽ-e sukladno važećim propisima, utvrđeno je da 

je Grad Otočac u završnoj fazi  otkupa nekretnine i zemljišta, Općina Udbina predlaže uređenja 

skloništa za male životinje  i Grad Gospić ima planiranu lokaciju za izgradnju skloništa te je u 

tijeku izmjena Prostornog plana uređenja Grada Gospića, izrađen je idejni projekt  s procjenom 

troškova nabave kontejnerskog sklopa. Ostale jedinice lokalne samouprave ne raspolažu 

uvjetima za izgradnju skloništa. U cilju rješavanja navedene problematike krenulo se u 

konkretniju razradu izgradnje sa prethodno navedene jedinice lokalne samouprave. Financijska 

potpora isplaćena je i udrugama koje se bave zaštitom životinja  na području Ličko-senjske 

županije AnimalLika i Novaljske šapice. 
 

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

2021. godinu, raspisana su dva Javna natječaja: 
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- Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu poticanja 

razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije za 2021. godine. 

Temeljem Javnog natječaja dodijeljene su 33 potpore u ukupnom iznosu 495.295,18 kuna 

te su sa korisnicima bespovratnih potpora sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih potpora.  

- Javni natječaj za subvencioniranje troškova poduzetnicima za korištenje poslovnog 

prostora i opreme/usluga Razvojnog centra Ličko-senjske županije  
 

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. 

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. 

Programe kreditiranja poduzetništva uz subvenciju kamata Ličko senjska županija provodi 

od 1997. godine, a u tijeku je subvencioniranje kamata za kredite odobrene kroz kreditne linije 

iz ranijih godina Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu i Kreditom do 

uspjeha 2014. godine», Mjera 1 Kreditom do konkurentnosti. Godišnja obveza Županije za 

subvencioniranje kamatnih stopa po navedenim kreditnim linijama iznosi cca 60.000,00 kn. 

Također se provodi 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»  

Tijekom razdoblja na koje se odnosi ovo izvješće nastavljena je provedba mjere Obrazovanje 

u funkciji razvoja poduzetništva – studenti i učenici srednjih škola koja se provodi zajedno sa 

Obrtničkom komorom Ličko-senjske županije, vršeno je stipendiranje 8 učenika deficitarnih 

zanimanja u ukupnom iznosu od 48.000,00 godišnje. 
 
 
 

- Značajniji projekti 
 

Značajniji Projekti financirani iz sredstava EU i drugih izvora u provedbi tijekom  2021. bili 

su: 

- Projekt «Razvojni centar Ličko-senjske županije» ukupne vrijednosti 22,4 mil. kn, od 

čega je 18.608.890,41 kn bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Ličko-senjska županija je kao nositelj Projekta sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Glavni cilj Projekta usmjeren 

je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga 

poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz 

usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na 

olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika. 

Projekt je završen u ožujku 2021. godine. U cilju ostvarenja pokazatelja Projekta, 

nastavljene su brojne aktivnosti vezano za stavljanje Razvojnog centra Ličko-senjske 

županije u funkciju – imenovanje privremenog ravnatelja, sklapanje ugovora o korištenju i 

davanju na upravljanje imovine koja je proizašla iz provedbe Projekta novo osnovanoj 

ustanovi Razvojni centar Ličko-senjske županije, sklapanje ugovora o sufinanciranju 

ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije i sl.  

- Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera , koji obuhvaća izradu 

studijske, tehničke, projektne te natječajne dokumentacije za realizaciju Projekta, a 

https://licko-senjska.hr/natjecaji-i-pozivi/pregled/javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-poduzetnicima-po-programu-po
https://licko-senjska.hr/natjecaji-i-pozivi/pregled/javni-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-poduzetnicima-po-programu-po
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financira se iz Operativnog programa «Zaštita okoliša 2007.-2013. godine». Nositelj Projekta 

je Vodovod d.o.o. Korenica, a u sufinanciranju sudjeluju Ličko-senjska županija i Karlovačka 

županija, Općina Plitvička Jezera i Općina Rakovica, Hrvatske vode te trgovačko društvo 

SPELEKOM d.o.o. Rakovica. Ugovor o nastavku sufinanciranja Projekta potpisan je 20. 

studenoga 2017. godine, kojim su preuzete obveze financiranja Projekta u ukupnom iznosu 

od 1.592.874,45 kuna, od čega je udio Ličko-senjske županije u razdoblju 2017. do 2020. g. 

iznosi 398.218,61 kunu. Provedba Projekta nastavljena je tijekom 2021. godine.  

- Projekt razvoja cikloturizma na području Ličko-senjske županije je sukladno ugovoru 

o sufinanciranju Programa iz Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini, 

sklopljenim s Ministarstvom turizma 18. svibnja 2017. g., Ličko-senjskoj županiji je za 

provedbu Projekta dodijeljeno je 350.000,00 kn bespovratne potpore Ministarstva turizma.  

Cilj Projekta je unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na 

području Ličko-senjske županije kao i poticanje rasta turističke potrošnje i povećanje 

zadovoljstva gostiju ponudom na destinaciji. Rezultati Projekta su izrađeni Operativni plan 

razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije do 2020. godine, izrađena mobilna aplikacija i 

web stranica te izrađena projektna dokumentacija sa troškovnikom i trasiranje županijske 

cikloturističke rute Lika Touring te biciklističkih staza na području Općine Karlobag i Donji 

Lapac. 

  U razdoblju obuhvaćenim ovim Izvješćem, nastavljena je provedba Projekta razvoja 

cikloturizma na području Ličko-senjske županije. Na objavljene javne pozive Ministarstva 

turizma, Upravni odjel za gospodarstvo prijavio je Projekt razvoja cikloturizma te su 

sklopljeni Ugovori o sufinanciranju Projekta: Ugovor o sufinanciranju sukladno uvjetima i 

kriterijima Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini - Razvoj 

cikloturizma na području Ličko-senjske županije (postavljanje servisnih stanica u Perušiću i 

Pećinskom parku Grabovača, Brinju i Vrhovinama, označavanje biciklističkih staza u 

Vrhovinama, uređenje cikloturističkih odmorišta u Velikom Žitniku i Ličkom Novom te 

izrada prometnih elaborata za ciklo staze na području TZ Plitvička jezera) ukupne 

vrijednosti 432.640,63 kuna. Radi provedbe ugovorenih Projekata prevedeni su postupci 

javne nabave i potpisani ugovori s pružateljima usluga i izvođačima radova. 

- Manifestacija Jesen u Lici 2021. – u sklopu organizacije XXIII. tradicijske izložbe Jesen u 

Lici 2021. godine koja je održana u Gospiću od 1. do 3. listopada 2021. godine održana je i 

11. izložba ličke pramenke, druga državna izložba autohtonog ličkog goveda – buše te po 

prvi puta izložbe konja hrvatski hladnokrvnjak Ličko-senjske županije na kojima su 

predstavljeni najuspješniji uzgajivači ovaca, buša i konja s područja Ličko-senjske županije 

sa svojim najboljim grlima. U sklopu Manifestacije prezentirani su i rezultati 19. ocjenjivanja 

meda, 15. ocjenjivanja sira i 13. ocjenjivanja voćnih rakija proizvedenih na području Ličko-

senjske županije. 

  Radi provedbe organizacije sklopljen je sporazum o suradnji sa Gradom Gospićem i JU 

Razvojna agencija Ličko-senjske županije, ugovori sa sponzorima i pokroviteljima Izložbe, 

ugovori o djelu, provedeni su postupci javne nabave i potpisani ugovori s pružateljima 

usluga te su izrađena i dostavljena izvješća o pravdanju primljenih financijskih sredstava. 

- Projekt «Razvojni centar za očuvanje izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja 

s područja krške Hrvatske» – 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 
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projekt i to: analize tržišta s financijskim analizama i benchmark analizama, studije 

izvodljivosti i idejnog projekta.  

- 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 iznosi 18.917.865,94 kn i 100% je financiran 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. 

- Projekt razvoja širokopojasnog pristupa internetu na području Ličko-senjske 

županije - kako 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. 

- Tijekom mjeseca listopada 2021. godine Županija se prijavila na Javni poziv za 

sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru. Prema informacijama 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sredstva za sufinanciranje po 

predmetnom Pozivu su sredstva odobrena i čeka se dostava Ugovora potpisana od strane 

Fonda. 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja financiranja programa 

javnih potreba udruga, poslove iz područja školstva i predškolskog odgoja, zdravstva, visokog 

školstva, mladeži, kulture, tehničke kulture, sporta, informiranja, socijalne skrbi i odnosa s 

udrugama iz navedenih područja, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne 

akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi i drugih područja iz svoje 

nadležnosti sukladno s posebnim propisima. 

  Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja i povjerene poslove državne uprave 

određene zakonom koji se odnose na: 

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz 

registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje 

rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra,  

obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg 

vrtića, utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri 

osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, 

sportskim ustanovama i udrugama,  

- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja 

učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa 

djeteta u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne 

škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama 

u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i 

upisa u srednje škole, donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku 

nastavu hrvatskog jezika, izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave 

hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,  

callto:18.917.865,94
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- obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim 

školama te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,  

- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, 

kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje, donošenje 

odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama, poduzimanje odgovarajućih mjera 

temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u 

vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,  

- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala 

potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga 

mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o 

učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola 

za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima 

zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme,  

- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski 

odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili 

statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i 

obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati, 

- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi 

obrazovanja odraslih, 

- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik 

kazališta, 

- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke 

isprava, registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, 

vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika, vođenje registra udruga te izdavanje 

rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se 

upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više 

razine koje djeluju samo u jednoj županiji, 

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, izdavanje potvrda 

o uzdržavanju i obiteljskom statusu, izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju 

invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz, 

- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, davanje odobrenja za 

provođenje humanitarne akcije, donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava 

humanitarne akcije, prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje 

propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć, 

- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge 

ili psihotropne tvari, priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba 

nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu 

zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, 

- te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima. 
 
Značajnije aktivnosti Župana iz područja školstva, kulture, tehničke kulture, informiranja i 

sporta te zdravstva i socijalne skrbi,  koje je obavljao od preuzimanja dužnosti do kraja 2021. 

godine:  

- Sukladno Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima sa bolesti COVID-19  (šk. 

god. 2020./2021. i šk. god. 2021./2022., Župan je dao pet suglasnosti za prelazak škola na 

model nastave C – nastava na daljinu, odnosno za povratak na model A – nastava u školi te je 
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izdao tri obavijesti o modelima nastave sukladno preporukama lokalnih stožera civilne 

zaštite. 

- U svibnju je donio osamnaest Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika 

 nastavi za svaku pojedinu osnovnu/srednju školu koja je iskazala potrebu.  

- U lipnju 2021. godine, između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

 politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ličko-senjske županije potpisan je Ugovor o 

 dodjeli bespovratnih sredstva za Projekt «Osiguravanja sustava podrške za žene žrtve 

 nasilja i žene žrtve nasilju u obitelji». Ukupna vrijednost Ugovora je 6.295.797,35 kn  a 

 razdoblje provedbe Projekta je 30 mjeseci. 

- nastavljena je provedba Projekta prehrana socijalno ugroženih učenika za školsku 

 godinu 2020./2021. pod nazivom «Obrok za sve», čiji je cilj ublažavanje najgoreg 

 oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u riziku od  siromaštva, u 

 vidu podjele hrane u školama. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za 

 projekte koji se financiraju iz Fondova europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020, 

 Župan je u srpnju 2021. godine dostavio Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i 

 socijalne politike prvi Zahtjev za nadoknadom sredstva i ostalu popratnu dokumentaciju.  

- Temeljem Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga u srpnju 2021. godine, 

 Župan je dostavio Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

 prijavu na Projekt «Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za 

 školsku godinu 2021./2022.» pod nazivom «Obrok za sve 2». Projektom je obuhvaćeno 

 291 učenik iz 7 osnovnih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač, a koji se 

 nalaze u riziku od siromaštva. Ukupna vrijednost Projekta je 292.189,08 kn.  

- U srpnju 2021. godine sklopljen je Ugovor 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., za Projekt: «Za bolju budućnost u 

 Ličko-senjskoj županiji». Temeljem provedenog natječajnog postupka, u prosincu 2021. 

 godine, Župan je potpisao 10 Ugovora o radu na određeno vrijeme sa radnicama u 

 Projektu i to sa područja Općine Plitvička Jezera (8 radnica) i sa područja Općine 

 Karlobag (2 radnice). Vrijednost projekta je 893.187,50 kn, a provedba se nastavlja u  2022. 

godini.  

- Krajem kolovoza 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» čiji je nositelj 

 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. 

- Također krajem kolovoza, 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, rad Gospić i 

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

 RZC STEM, a ukupna vrijednost projektnog prijedloga je 22,4 mil kn, od čega se na Ličko-

 senjsku županiju odnosi 9,3 mil kn.  
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- Župan je sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za strukovno obrazovanje i 

 obrazovanje odraslih 07. rujna potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za 

 projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-

 2020. za Projekt «Obrazovanje jednakih mogućnosti II». Ukupna vrijednost Projekta je 

 1.902.675,60 kn, bespovratna sredstva iznose 1.807.541,82 kn, a udio Ličko-senjske 

 županije iznosi 95.133,78 kn. Istim se omogućuje povećanje socijalne uključenosti i 

 pružanje podrške za 42 učenika sa teškoćama u razvoju u deset osnovnih i tri srednje škole. 

- Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ličko-senjska 

 županija organizira prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač. Tako su u rujnu 

 2021. godine sklopljeni pojedinačni ugovori o prijevozu učenika osnovnih škola s 

 prijevoznicima koji obavljaju prijevoz učenika 5 srednjih škola Ličko-senjske županije 

 za šk. god. 2021./2022. i to: Prijevozničkim obrtom Josipa Kneževića iz Plitvičkih Jezera, 

 Autotransom d.o.o. Cres i Gradskim komunalnim društvom Senj d.o.o.  

- Javnim linijskim prijevozom kojim se učenici srednjih škola na području Ličko-senjske 

 županije prevoze, obuhvaćeno je ukupno cca 400 učenika, a troškovi se sufinanciraju 

 sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova 

 javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., za koji 

 su sredstva osigurana u Državnom proračunu. Sredstva na godišnjoj razini iznose cca 3 

 mil kn. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova prijevoza, a u ostatku  cijene 

 sudjeluju jedinice lokalne samouprave i roditelji. Učenici čije su obitelji korisnici prava pri 

 centrima za socijalnu skrb ostvaruju pravo na 100%-tno financiranje.  

- Župan je u rujnu 2021. godine potpisao Ugovor o suradnji sa TOP SPORT EVENTS d.o.o. 

Viškovo, organizatorom biciklističke utrke CRO Race pod sloganom «Race trought the 

natural beauty» koja je održana od rujna do listopada 2021. godine kojoj je domaćin bila 

Ličko-senjska županija.  

- Također u rujnu potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

inanciraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. pa je s Ministarstvom 

rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za Projekt prehrane socijalno 

ugroženih učenika pod nazivom «Obrok za sve 2» (za šk. god. 2021./2022.),ukupne 

vrijednosti 292.189,08 kn. 

- Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju izFondova 

europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020., Ministarstvu rada, mirovinskog sustava i 

socijalne politike, Župan je u rujnu uputio Završni zahtjev za nadoknadom sredstva za 

Projekt prehrane socijalno ugroženih učenika pod nazivom «Obrok za sve» koji se provodio 

u šk. god. 2020./2021. 

- u rujnu su donesene dvije Odluke Župana kojima se Osnovnoj školi «Anž Frankopan» Kosinj 

i Osnovnoj školi «Milan Sekulić» Lovinac, a koje nemaju školsku kuhinju, utvrđuje pravo na 

korištenje sredstva Proračuna Ličko-senjske županije za 2021.  godinu svrhu podmirenja 

troškova prehrane socijalno ugroženih učenika za razdoblje od rujna do prosinca 2021. 

godine u ukupnom iznosu od 13.799,20 kn.  

- U listopadu je donesen Zaključak Župana o davanju prethodne suglasnosti na Odluku 

Školskog odbora Strukovne škole Gospić o odobrenju za uvođenje novih programa, odnosno 

za pokretanje postupka ishođenja rješenja pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja za 

početak izvođenja novih programa obrazovanja i to: instalater kućnih  instalacija, tehničar 

za elektrotehniku, slastičar (klasični model), pomoćni kuhar, pomoćni konobar, pomoćni 

slastičar. 
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- Temeljem Odluke Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom 

se odobrava Ličko-senjskoj županiji kao osnivaču osnovnih i srednjih škola, mjera 

Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i /ili mlijeka i mliječnih proizvoda 2021./2022., 

Župan je u listopadu potpisao Ugovore za provođenje Školske sheme 2021./2022., sa 5 

srednjih i 11 osnovnih škola. 

- U razdoblju od stupanja na dužnost Župana od 04. lipnja do 31. prosinca 2021. godine, 

donesena je 31 Odluka o pravu na korištenje sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije 

za 2021. godinu za aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma tri Odluke, 

programske aktivnosti za crkvene objekte šest Odluka, promicanje kulture jedanaest Odluka 

te za programe i aktivnosti iz područja sporta jedanaest Odluka. 

- U prosincu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dostavljen je Zahtjev 

Župana za osiguravanjem sredstava te je 23. prosinca s nadležnim ministarstvom potpisan 

Ugovor o sufinanciranju Broj: 09-F-R-0912/21-09 za Projekt «Adaptacija poslovnog 

prostora Doma zdravlja Gospić, Ljekarnička jedinica Gospić».  

- Ukupna vrijednost Projekta je 397.408,75 kn, od čega je nadležno ministarstvo sufinanciralo 

iznos od 200.00,00 kn, a temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta između Ličko-senjske 

županije i Doma zdravlja Gospić, Ličko-senjska županija je sufinancirala iznos od 

201.408,75 kn. 

- U okviru Programa razvoja otoka u 2021. godini, a temeljem Ugovora o sufinanciranju s 

Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopljenog u travnju, 

potpisan je u studenom Ugovor sa izvođačem radova Optima gradnja d.o.o. Novalja, za 

Projekt «Obnova krova školske sportske dvorane OŠ A. G. Matoša Novalja». Radovi su 

završeni u prosincu 2021. godine. Ukupna vrijednost Projekta je 459.366,25 kn, od čega je 

Ministarstvo sufinanciralo iznos od 200.000,00 kn, a ostatak je financiran iz 

decentraliziranih sredstava. 

- U razdoblju od lipnja do prosinca 2021. godine Župan je dao 8 suglasnosti Domu za starije 

osobe Ličko-senjske županije za potrebe hitnih intervencija. 

- U razdoblju od lipnja do prosinca 2021. godine Župan je donio 22 Odluke kojima je 

utvrđeno pravo na jednokratnu financijsku potporu za podmirenje osnovnih životnih 

potreba iz sredstava Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu, sukladno 

dostavljenim zahtjevima korisnika, kao i tri Odluke kojima se utvrđuje se pravo na 

jednokratnu financijsku potporu za podmirenje troškova nastalih uslijed vremenskih 

nepogoda u ukupnom iznosu od 121.000,00 kn. 

- U razdoblju od rujna do studenoga, Župan je donio 3 Odluke kojima su braniteljskim 

udrugama proizašlim iz Domovinskog rata odobrena sredstva iz Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2021. godinu, u svrhu obilježavanja obljetnica stradanja hrvatskih  branitelja i 

civila u ukupnom iznosu od 21.375,00 kn. 

- U studenome 2021. godine, tri Udruge proizašle iz Domovinskog rata uputile su Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti zahtjev za veće izmjene Proračuna na koje je Župan dao 

suglasnost pa su potpisana tri Aneksa Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Ličko-

senjske županije temeljem Javnog poziva za financiranje programske podrške udrugama 

proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na području Ličko-senjske županije za 2021. 

godinu. 

- Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za 

prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja («NN» br. 

101/21), Župan je u prosincu 2021. godine sa Ministarstvom zdravstva potpisao Ugovor o 

načinu utroška sredstava namjenske pomoći za  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Ličko-
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senjska županija. Ugovor se odnosio na prvu fazu provedbe Odluke, koja je obuhvaćala 

sredstva koja je Opća bolnica Gospić isplatila radnicima po pravomoćnim sudskim 

odlukama u iznosu od 1,2 mil kn. Opća bolnica Gospić je nakon doznake sredstava 

nadležnom ministarstvu dostavila izvješće o namjenskom utrošku sredstava (za dospjele 

obveze za lijekove i potrošni materijal). 
 
 

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

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.  

  Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na: 

- 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, 

- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata 

(obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih 

sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog 

prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi te 

naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje 

uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu, 
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- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno 

zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje 

status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi, 

- te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.    
 
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo je jedino 

upravno tijelo Županije koje ima ispostave izvan sjedišta Županije (Ispostava Korenica, Ispostava 

Novalja, Ispostava Otočac i Ispostava Senj).  

Upravna tijela Županije pretežito obavljaju poslove u neupravnom postupku no djelatnost 

Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo 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. 
 

  

 U izvještajnom razdoblju od 4. lipnja do 31. prosinca 2021. godine u  Upravnom odjelu za 

graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo pripremljeni su akti oz 

nadležnosti Župana: 

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», u vlasništvu Vide Grbić 

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», u suvlasništvu Jelene Dvorski i Korane Kozjak (rođ. 

Dvorski), 

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», u suvlasništvu Nikole i Milice Orlić,  

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», u suvlasništvu 4/12 dijela  Koviljke Petković,  

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», u vlasništvu Dušanke Pavlović,  

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», u vlasništvu Neđeljke Rapaić-Cvitković,  

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», u vlasništvu Maje Ereš, Nere Ljubičić i Gorane 

Gazzaria. 
 

Vezano za gospodarenje otpadom: 

- potpisan je Aneks Sporazuma o sufinanciranju Centra za gospodarenje otpadom «Babina 

Gora» između Ličko-senjske županije i Grada Otočca, Općine Brinje, Općine Plitvička Jezera, 

Općina Vrhovine, KLASA: 351-04/19-01/08, URBROJ:2125/1-02-21-04, od 10. studenog 

2021. godine, 
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- potpisan je Dodatak Ugovoru o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom 

Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2021, KLASA: 351-04/19-01/08, URBROJ: 2125/1-02-

21-05, od 28. prosinca 2021. godine. 
 
 
 

   Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine ustrojeno je kao stručna služba 

Županije koja obavlja poslove iz područja organizacije rada Županije i njenih tijela (Župana, 

Skupštine i njihovih radnih tijela) unapređenja rada lokalne i područne samouprave, suradnje s 

drugim jedinicama samouprave, državnim tijelima i udrugama nacionalnih manjina Županije, 

obavlja poslove uredskog poslovanja, osim prijema i otpreme pismena za pojedini Odjel izvan 

sjedišta Županije, radnih odnosa zaposlenika Županije, poslove informatizacije poslovanja za sva 

tijela Županije, izuzev Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 

gospodarstvo, poslove izdavanja službenog glasila Županije te ostale poslove kojima se 

osigurava redovno funkcioniranje tijela Župana i Županijske skupštine i njihovih radnih tijela.  

 Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja i poslove protokola i odnosa s 

javnošću za sva tijela Županije, organiziranja bilateralne i druge suradnje Županije u zemlji i 

inozemstvu te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja poslove civilnih obrambenih 

priprema u Županiji, zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, poslove 

upravljanja, čuvanja i zaštite imovine Županije te pomoćno tehničke poslove i poslove zaštite na 

radu. 

 Poslovi iz stavka 1. i 2. posebno se odnose na: 

- stručne, pravne i tehničke poslove iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine, kao i 

pružanje pravne pomoći upravnim tijelima Županije u primjeni propisa iz djelokruga rada 

Župana i Županijske skupštine,  

- suradnju s jedinicama lokalne samouprave u Županiji, državnim tijelima, Vijećem i 

predstavnikom nacionalne manjine na razini Županije, provođenje nadzora trošenja 

sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima 

rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te ostale poslove kojima se osigurava 

redovno funkcioniranje Župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, 

- poslove u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije te radnih odnosa službenika 

i namještenika u upravnim tijelima Županije,   

- organiziranje poslova iz područja protokola i informiranja te iz područja međuregionalne i 

međunarodne suradnje,  

- obavljanje poslova uredskog poslovanja i arhive,  

- izdavanje službenog glasila Županije, 

- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru 

zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, 

- koordiniranje poslovima civilnih obrambenih priprema, zaštite od požara, civilne zaštite i 

zaštite od prirodnih nepogoda te poslovima upravljanja, čuvanja, zaštite imovine i zaštite na 

radu. 

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja i povjerene poslove državne 

uprave određene zakonom koji se odnose na: 

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa liste birača,  

- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-senjske 

županije,  

- rješavanje u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju sukladno posebnim propisima, 
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- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.  
 

Kao što je navedeno u izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Županijske skupštine na 

kojima su, uz aktualni sat i usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica, doneseno 84 akta, a u 

pripremi sjednica Županijske skupštine održano je 12 sjednica stalnih radnih tijela: 

- 3 sjednice Mandatnog povjerenstva,  

- 3 sjednice Odbora za izbor i imenovanje,  

- 3 sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise,  

- 3 sjednice Odbora za Proračun i financije. 
 

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, 

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, dostavljen je ukupno 87 akata zajedno s 

izvatkom iz zapisnika (3), od toga: 

- Županu (42),  

- Ministarstvu financija (23),  

- Državnom uredu za reviziju-Područni ured Gospić (2),  

- Ministarstvu pravosuđa i uprave (12), 

- Ministarstvu zdravstva (1) 

- Ministarstvu turizma i sporta (1), 

- Ministarstvu znanosti i obrazovanja (4), 

- Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu  (1), 

- Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici (1). 
 
Uočenih nedostataka u postupku nadzora zakonitosti općih akata nije bilo. 
  
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se akti 

predstavničkih tijela prije nego što stupe na snagu obvezno objavljuju u službenom glasilu 

jedinice. 

Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo opći akt se objavljuje u službenom glasilu 

županije. 
 

 U Upravnom odjelu se uređuje i tiska «Županijski glasnik» Ličko-senjske županije, u kojemu 

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 

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
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
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=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
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Lapac, Karlobag, Perušić, Udbina i Vrhovine (osim Općine Lovinac i Plitvička jezera, koje imaju 

svoje Glasilo). 

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

(x8), Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu Vlade Republike Hrvatske (e-mailom), 

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

Lapac, Karlobag, Perušić i Vrhovine i pretplatnicima te na zahtjev članovima Županijske 

skupštine. 

 Za obavljanje poslova tiskanja «Županijskog glasnika», u Upravnom odjelu za poslove 

Župana i Županijske skupštine se u okviru sistematiziranog radnog mjesta referenta za pripremu 

rada Župana u obavljanju izvršne vlasti,  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, a prema potrebi obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala. 
 

U izvještajnom razdoblju, od   ukupno su objavljena 44 broja Glasnika, (uz četiri dodatka) od 

toga u ovom izvještajnom razdoblju 29 brojeva i u prvih 6 mjeseci umnožavana u 38 primjeraka, 

odnosno kasnije po 10 primjeraka, a početkom 2022. godine tiskano je još 4 broja i kazalo za 

2022. godinu. 
  

U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine se obavljaju poslovi koji se 

odnose na prava, obveze i odgovornosti iz područja rada dužnosnika, službenika i namještenika, 

poslovi uredskog poslovanja i arhiviranja za sva tijela Županije. 

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. 

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 157 akta, kojih je 

Župan većim dijelom bio nositelj izrade, bilo je 129 upravnih i 28 neupravnih. 

 

Službenički sud Ličko-senjske županije 
 

 U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine 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.  
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 Trenutno se pred Službeničkim sudom za područje Ličko-senjske županije vodi jedan 

postupak zbog povrede službene dužnosti.  

 Župan je, sukladno Odluci o ustrojavanju Službeničkog suda Ličko-senjske županije, donio 

Odluke o visini naknade za rad u Službeničkom sudu. 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. 
 
 

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. 
 

I Otprema pošiljki u poštansku službu od početka 2015. godine 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. 
 
 
Poslovi civilne zaštite i zaštite od požara 
 

Osim protokolarnih aktivnosti koje se obavljaju u Upravnom odjelu za poslove Župana i 

Županijske skupštine značajno je spomenuti obavljanje poslova u  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.  
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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), za pružanje stručne 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 i 35/21). 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 2020./2021. godini. 

Temeljem članka 17. stavak 6. Zakona o sustavu civilne zaštite Župan je 30. studenoga 2021. 

godine  u Rijeci u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite osposobljen za obavljanje poslova 

civilne zaštite. 

U drugoj polovici 2021. godine održana je 1 redovna sjednica Stožera (25. studenoga) na 

kojoj su razmatrani, odnosno usvojeni akti: 

 Analiza stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2021. godinu, 

 Plan razvoja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2022. godinu.  

      Analizu stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2021. godinu i Plan 

razvoja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2022. godinu na prijedlog Župana 

donijela je Županijska skupština Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 9. prosinca 2021. 

godine («Županijski glasnik» br. 36/21). 
 

       Na sjednici Stožera se raspravljalo o pripremi i provedbi aktivnosti te o stanju i ocjeni 

spremnosti nadležnih službi i redovnih snaga sustava civilne zaštite za reagiranje i otklanjanje 

posljedica u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za zimski period 2021/2022. godine. 

Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije vezano na epidemiju/pandemiju izazvanu 

koronavirusom, poštivajući epidemiološke mjere u izvještajnom razdoblju  održao je 5 sjednica 

u užem sastavu. U radu sjednica sudjelovali su pridruženi članovi Stožera; epidemiolog Zavoda 

za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, ravnateljica Doma zdravlja Gospić, a prema ukazanoj 

potrebi i trenutnoj situaciji na sjednice Stožera pozivali su se predstavnici i drugih institucija i 

ustanova (ravnatelji domova zdravlja, predstavnik HZZO-a). Sjednicama je predsjedavao Župan, 

odnosno načelnica  Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.  

Na sjednicama Stožera doneseno je ukupno 36 zaključaka, preporuka, suglasnosti, 

prijedloga, očitovanja, mišljenja te naputaka.  

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.  

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

civilne zaštite u 15 navrata dostavljana je potrebna oprema zdravstvenim i socijalnim 

ustanovama s područja Županije temeljem njihovih zahtjeva, operativnim snagama sustava 

civilne zaštite te gradskim i općinskim stožerima civilne zaštite. 

U provođenju svih aktivnosti Stožer je svakodnevno 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 
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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 

izazvanoj koronavirusom.  

Sukladno  Odluci o pristupanju Ličko-senjske županije Platformi hrvatskih županija i 

gradova za smanjenje rizika od katastrofa («Županijski glasnik»br. 29/19) Župan je donio 

 Odluku o imenovanju Jasne Orešković Brkljačić, zamjenice župana za predstavnicu Ličko-

senjske županije u Skupštini Platforme («Županijski glasnik» br. 19/21).  

Na prijedlog Župana Županijska skupština usvojila je Izvješće o stanju zaštite od požara i 

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

županije za 2020. godinu («Županijski glasnik» br. 15/21) te je isto dostavljeno 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, Župan će usklađenu Procjenu i Plan 

zaštite od požara predložiti Županijskoj skupštini (prvo tromjesečje 2022. godine) na donošenje. 
 

Temeljem članka 19. Zakona o vatrogastvu («NN» br. 125/19) na prijedlog Predsjedništva 

Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije i uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika 

Župan je donio Rješenje o imenovanju Zvonimira Lončarića za županijskog vatrogasnog 

zapovjednika na mandat od 5 godina („Županijski glasnik“ br. 30/21). 

Župan je sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanice Gospić 

za 2022. godinu («Županijski glasnik» br. 36/21) potpisao Ugovor o financiranju redovne 

djelatnosti Stanice Gospić za 2022. godinu u iznosu od 110.000,00 kn iz Proračuna Ličko-senjske 

županije.  

        Temeljem članka 110. stavka 2. i članka 111. stavka 1. Zakona o vatrogastvu («NN» br. 

125/19) Župan je s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije potpisao Ugovor o 

financiranju programskih aktivnosti  Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije u 2022. godini 

u iznosu od 604.280,00 kn i Ugovor o financiranju vatrogasnih intervencija u 2022. godini u 

iznosu od 36.000,00 kn. 

 

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 2021. godinu 

koji je donio Župan («Županijski glasnik» br.3/21) određuju se srednjoročni i kratkoročni ciljevi 

i smjernice raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske županije 

(županijska zgrada u Gospiću na adresi dr. Franje Tuđmana 4, prostor Ispostave Upravnog odjela 

za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo u Senju, Spomen dom dr. 

Ante Starčevića u Velikom Žitniku, koji je Odlukom o ustupanju prava upravljanja Spomen 

domom dr. Ante Starčević u Velikom Žitniku («Županijski glasnik» br. 10/07) dat na upravljanje 
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Državnom arhivu Gospić). 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. 

 Programom raspolaganja i Godišnjim planom obuhvaćeno je investicijsko i redovno tekuće 

održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Županije, ali uredskih prostora i opreme  koju 

koriste županijska upravna tijela u Gospiću, Budačka 55.  

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave  u razdoblju od 9. do 25. studenoga 

2021. godine  izvedeni su  radovi na sanaciji krova zgrade Županije  u Gospiću, dr. Franje 

Tuđmana br. 4. Radove je temeljem sklopljenog Ugovora izvodila  tvrtka N.S.B. d.o.o., iz Gospića, 

dok je nadzor nad izvođenjem radova temeljem  provedenog postupka i dostavljenih ponuda 

obavila tvrtka ALFA CONSTRUCT d.o.o. iz Rijeke. 

U izvještajnom razdoblju sukladno Planu nabave za 2021. godinu zahtjevom je pokrenut 

postupak  jednostavne nabave za nabavu napitaka za potrebe županijskih upravnih tijela. Nakon 

provedenog postupka  sklopljen  je Ugovor s tvrtkom Koni d.o.o., Ulica bana Ivana Karlovića 4, 

Gospić na razdoblje od 1 godine. 

 

Protokolarne aktivnosti i javnost rada 
 
 Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine obavlja i poslove protokola i 

odnosa s javnošću za sva tijela Županije, organiziranja bilateralne i druge suradnje Županije u 

zemlji i inozemstvu te pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, organiziranje poslova iz 

područja protokola i informiranja te iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje. 
 
 Tako su tijekom u ovom izvještajnom razdoblju, u organizaciji i nazočnosti Župana i 

Zamjenika župana održani značajniji protokoli, obilježeni državni blagdani, prigodne obljetnice, 

organizirani  sastanci i  prijmovi te je Župan samostalno ili sa suradnicima, odnosno 

zamjenicima Župana nazočio izvan Županije radnim sastancima te obilježavanju prigodnih 

obljetnica. 
 

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 informacija 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 

web stranici Županije. 

 Javnost je redovito obavještavana o protokolarnim aktivnostima Župana i sjednicama 

Županijske skupštine putem internetske stranice. 
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Služba za financije i javnu nabavu obavlja poslove iz područja planiranja, praćenja i 

izvršavanja Proračuna i drugih financijskih dokumenata Županije, izrađuje plan nabave i provodi 

postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije, vodi evidencije o provedenim 

postupcima nabave i sklopljenim ugovorima te izrađuje izvješća za potrebe nadležnih tijela, 

rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i 

općina iz područja poreznih prihoda, vodi odgovarajuće evidencije u oblasti računovodstva i 

knjigovodstva te ostale poslove vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima u 

vlasništvu Županije te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim 

propisima. 
 
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: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1. - 30.6. 2021. godine, 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije za razdoblje od 1.1. - 30.6.2021. godine, II. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2021. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu, III. Izmjene i 

dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu, Proračun Ličko-senjske županije za 

2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-

senjske županije za 2022. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli 

rezultata poslovanja Ličko–senjske županije za 2020. godinu ( x 2 ) .  
 
Osim akata koji su predloženi Županu odnosno Županijskoj skupštini na donošenje, u sferi 

financija značajno je spomenuti u ovom izvještajnom razdoblju: 

- Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu, 

- Financijski izvještaj Ličko-senjske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine, 

- Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine, 

- Financijski izvještaji  Ličko – senjske županije za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine, 

- Izvještaj o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Ličko - senjsku županiju u 2021. 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 (mjesečno se izrađuje i dostavlja Ministarstvu financija), 
 
 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 upravljanje zaštićenim područjima i drugim 

zaštićenim vrijednostima na području Ličko – senjske županije). 
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 U cilju unapređenja i poboljšanja sustava županijske riznice provodi 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 uključivanje 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 2021. godinu te obrađeni podaci o prenesenim i ostvarenim 

viškovima/manjkovima proračunskih korisnika, ukupnim prihodima i rashodima te broju 

zaposlenih. 
 

U 2021. godini u cijelosti je uspostavljen programski sustav za prihvaćenje e-računa sa 

servisa FINA-e te Odjel za financije i proračun vrši svakodnevno prihvaćanje, odnosno odbijanje 

izdanih e-računa (ukoliko za to postoje opravdani razlozi) kroz aplikaciju e-račun.  

U izvještajnom razdoblju ukupno je prihvaćeno i obrađeno 996 e-računa koji su proslijeđeni 

na provjeru, obradu i ovjeru u upravne odjele.  

Od mjeseca ožujka 2021. godine 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 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 17 182 ulaznih računa s proračunskim korisnicima.  

U izvještajnom razdoblju u glavnoj knjizi proknjiženo je 35 930 stavaka koje se odnose na 

obradu i prepoznavanje prihoda prema naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, 

odnosno prepoznavanje rashoda i izdataka.  

Za 125 zaposlenih (stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2021. godine) u izvještajnom 

razdoblju izvršeni su mjesečni obračuni i isplate plaća i naknada (ukupno 2 470 stavaka) te 

izrađena sva propisana izviješća.  

Izvršeno je 231 obračuna naknada drugog dohotka za članove Županijske skupštine i 

članove stalnih radnih tijela, razna povjerenstva, ugovore o djelu i ostale.  

U izvještajnom razdoblju, u skladu sa Zakonom o lokalnim  izborima («NN» br. 144/12, 

121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) za članove Županijskog izbornog povjerenstva, gradskih 

i općinskih povjerenstava i biračkih odbora izvršena je obrada i isplata 1 905 naknada za 

članove navedenih radnih tijela koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi lokalnih izbora. U 

okviru tih aktivnosti obrađena je knjigovodstvena dokumentacija koja se odnosi na ostale 

troškove provedbe izbora (računa, ugovora o najmu prostora, putnih troškova, troškova čišćenja 

i zaštitarskih usluga) i izvršena isplata korisnicima i dobavljačima.     

U skladu s odredbama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici 

Hrvatskoj 2021. godine («NN» br. 25/20 i 34/21) kojim je propisano da isplatu sredstava 

naknade za sudionike popisa vrše jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršen 

je obračun i isplata naknade članovima Županijskog popisnog povjerenstva, popisnih 
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povjerenstava ispostava i popisnih centara te popisivačima i kontrolorima  gdje je obrađeno i 

isplaćeno ukupno 143 osobe.  

Nakon izvršenih konačnih obračuna, sukladno zakonskoj obvezi su izrađeni i dostavljeni 

financijski izvještaji o utrošku sredstava nadležnim državnim tijelima (Državnom izbornom 

povjerenstvu i Državnom zavodu za statistiku). 

Izrađena su 34 blagajnička izvještaja i provedena u glavnoj knjizi.  

U pomoćnoj knjizi izlaznih računa  evidentirano je 174 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 2 476 rješenja za porez na 

cestovna motorna vozila. Putem web aplikacije prati se izdavanje rješenja, usklađuju obveze i 

potraživanja te prate porezni prihod.  

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 7 drugostupanjskih rješenja po žalbama na rješenja gradova i općina, a 

prvostupanjskom tijelu su proslijeđene 2 žalbe na izdana rješenja.  
 

Sukladno čanku 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 9 bjanko zadužnica i 7 bankarskih garancija kao 

jamstava za uredno izvršenje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i jamstva za uredno izvršenje 

ugovora o dodjeli bespovratnih potpora iz županijskog proračuna.  

  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.   

Temeljem prijedloga upravnih tijela utvrđen je prijedlog Plana nabave Ličko – senjske 

županije za 2021. 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 donijeto 5 (pet)  izmjena i dopuna Plana nabave Ličko 

– senjske županije za 2021. godinu po opisanoj proceduri donošenja, odnosno na razini cijele 

godine ukupno 8 (osam) izmjena i dopuna Plana nabave Ličko – senjske županije za 2021. 

godinu.  

Sukladno Planu nabave Ličko – senjske županije za 2021. godinu u izvještajnom razdoblju 

provedena su 39 postupka javne i jednostavne nabave po grupama i ugovorena isporuka radova 

i usluga u ukupnoj vrijednosti od 5.977.460,33 kn (bez PDV-a). 

Sukladno Planu nabave za 2021. godinu u izvještajnom razdoblju provedena su 3 otvorena  

postupaka javne nabave i ugovorena isporuka roba, radova i usluga u ukupnoj vrijednosti od 

2.778.184,90 kn (bez PDV-a).  

Sukladno Planu nabave za 2021. godinu i Pravilniku o jednostavnoj nabavi Ličko – senjske 

županije u izvještajnom razdoblju provedeno je ukupno 36 postupaka jednostavne nabave i 

ugovorena isporuka roba, radova i usluga u ukupnoj vrijednosti od 3.199.275,43 kn (bez PDV-a).  
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  Također, temeljem Odluke Župana djelatnik Odsjeka za javnu nabavu Josip Dragičević je, 

kao ovlašteni predstavnik Ličko – senjske županije  s važećim certifikatom iz područja javne 

nabave imenovan za člana Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u otvorenom postupku javne 

nabave pod nazivom «Usluge vanjskih stručnjaka za projekt MIMOSA –WP4 – Analiza i 

pilotiranje novih održivih prijevoznih rješenja i WP5 - izrada mobilne aplikacije» EV/USL-

04/2021;71241000-9) u sklopu projekta «MIMOSA – Maritme and sustanaible passenger 

transport solutions and services» – programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – 

Hrvatska 2014.-2020. (ID:10249002) kojeg provodi Razvojna agencija LIRA.   
 

Osim navedenih poslova vezanih uz pripremu i provedbu postupaka nabave, u izvještajnom 

razdoblju izvršena je zakonska obveza izrade i objave te ažuriranja registra ugovora o javnoj 

nabavi i statističkog izvješća o provedenim postupcima javne nabave za 2020. godinu.  

Za 2022. godinu, Župan je donio Plan nabave za Ličko – senjske županije za 2022. godinu 

kojim je planirana priprema i provedba 9 otvorenih postupka javne nabave i 32 postupka 

jednostavne nabave u 2022. godini.  

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 narudžbenice dostavljaju dobavljačima radi konačne isporuke. 
 

U cilju osiguranja transparentnosti i dostupnosti informacija o proračunu široj javnosti na 

službenoj Internet stranici Ličko – senjske županije izrađene su i objavljene dvije aplikacije:  

1. Proračun – Vodič za građane i 

2. Otvoreni proračun  

 U izvještajnom razdoblju aplikacije su ažurirane s podacima iz Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna za 2020. godinu  te II. i III. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko – senjske 

županije za 2021. godinu. 

 

 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 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.  
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    U skladu s Godišnjim planom unutarnje revizije za 2021. godinu u  izvještajnom razdoblju 

izrađeno je konačno revizijsko izvješće za reviziju procesa praćenja namjenskog trošenja 

sredstava dodijeljenih udrugama kroz potpore putem javnog natječaja i reviziju procesa 

praćenja izvršenja ugovora po provedenim postupcima nabave, te je izrađen nacrt revizijskog 

izvješća za reviziju procesa isplate naknade troškova članovima predstavničkih i izvršnih tijela 

te povjerenstvima. 

    Za svaku obavljenu reviziju procijenjen je sustav unutarnjih kontrola i data su stručna 

mišljenja i preporuke za postizanje učinkovitog sustava unutarnjih kontrola, odnosno 

učinkovitog i efikasnog korištenja proračunskih sredstava. Preporuke su usuglašene s 

rukovoditeljem revidiranog procesa i utvrđen je rok provedbe. 

      U skladu sa zakonodavnim okvirom izrađen je Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju 

Ličko-senjske županije za 2022. godinu. 

      Aktivnosti unutarnje revizije uključivale su i sudjelovanje na on- line radionicama koje je 

organizirala Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija radi kontinuiranog 

stručnog usavršavanja i unaprjeđenja kvalitete rada unutarnje revizije, sudjelovanje na sjednici 

radne skupine za unutarnju reviziju (on- line), 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. 

 

Z A K L J U Č A K  
 

      Sukladno članku 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 32. 

Statuta Županije, Župan dva puta godišnje podnosi Županijskoj skupštini izvješće o svom radu. 

 Ovo je prvo takvo izvješće Župana od početka mandata 04. lipnja 2021. godine te su 

obuhvaćeni važniji projekti, mjere i aktivnosti početka mandata, odnosno od stupanja na 

dužnost te podaci i informacije koji su pripremljeni od strane županijskih upravnih tijela. 

 Izvješće ne sadrži izvješće o stanju u svim djelatnostima na području Županije iz djelokruga 

rada Župana. 

  Zbog toga Župan Županijskoj skupštini dostavlja i druga izvješća, čiju pripremu i podnošenje 

osigurava u rokovima predviđenim zakonom, odnosno Programima rada Župana i Županijske 

skupštine. 

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. 

Županija u svom djelokrugu ima poslove koji obuhvaćaju veoma široko područje, 

(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) koje ne 

prati odgovarajuća decentralizacija financijskih sredstava. 

Posebna pozornost u izvještajnom razdoblju je bila usmjerena na poticajne mjere u 

gospodarstvu i malom i srednjem poduzetništvu, kao i na povećanje standarda u zdravstvu, 

školstvu i drugim djelatnostima. 

 Nizom propisa, kao i Statutom, Župan je kao nositelj izvršne vlasti u Županiji, donosio 

zaključke i odluke koje su omogućile ostvarivanje postavljenih ciljeva. 
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  Kroz Izvješće o radu Župana, iako se radi o kratkom izvještajnom razdoblju vidljivo je da 

Županija djeluje kao cjelovit sustav, tj. razvidno je da je sukladno zakonskim i statutarnim 

obvezama i ovlastima obavljeno niz aktivnosti, da su rezultati ostvareni zajedničkim radom 

županijskih upravnih tijela i ustanova, uz neophodnu suradnju sa Zamjenicima i Županijskom 

skupštinom, kako bi se radi nastavka dosadašnjih i realizacije novih projekata te ulaganjem u 

ruralna područja poticao ravnomjeran razvoj na cijelom području, u cilju stvaranja boljih uvjeta 

za život stanovnika Ličko-senjske županije. 
 

Župan je, zajedno sa Zamjenicima obavljao poslove u skladu sa zakonima i Statutom 

Županije pa se predlaže Županijskoj skupštini da prihvati ovo Izvješće. 

 

  
 

                                                                               Ž U P A N 
 

Ernest Petry, mag.iur. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:  
URBROJ:  
Gospić, _________________ 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 ___________. sjednici 

održanoj _________________________________ 2022. godine, donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

           Prihvaća se Izvješće o radu Župana od stupanja na dužnost 04. lipnja do 31. prosinca 

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 
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