
Z A P I S N I K  

s XI. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 14. studenoga 2014. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

Predsjednik Skupštine je u 11,00 sati otvorio XI. sjednicu Županijske skupštine, 
pozdravio sve članove Skupštine, Župana M. Kolića, Zamjenike župana, sve izvjestitelje, 
predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32 člana XI. sjednici nazočno 26 članova i 
da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 
Sjednici su nazočni članovi Županijske skupštine: 
 
Darko Banić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Ante Franić, Berislav 

Gržanić, Đorđe Gvozdić, Branko Jažić, Mile Jerbić,  Joso Kregar, Marijan Kustić, Gojko 
Majetić, Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Željko Obradović, Lidija 
Pemper, Dragica Rajković, Danijel Ropuš, Željko Rukavina, Boško Stapar, Nikola 
Šulentić, Marijan Šuljić, Branislav Šutić, Nikolina Tonković Čorak, Mijo Vidović i 
Tomislav Zrinski. 

 
Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine: Ivan Ažić, Vera Francetić, 

Ana Manjerović i Jovo Vukša – ispričali se 
 
Sjednici Županijske skupštine su nazočni i:  
 
Milan Kolić – Župan Ličko-senjske županije, Sanjin Rukavina – Zamjenik župana, 

Ivana Tomaš – Zamjenica župana, Nikola Lalić – Zamjenik župana, Ankica Blažević - 
pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije i tajnica Županijske skupštine, Ana Rukavina 
Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Valentina Bublić – pročelnica 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Mile Dešić – pročelnik Službe za financije, 
Stipe Mudrovčić – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, Anita Varžak – unutarnja 
revizorica, Andrija Brkljačić – pomoćnik ravnatelja LIRA-e, Dubravka Bašić – stručna 
suradnica za komunalno gospodarstvo, Joso Rukavina- stručni savjetnik za poslove 
obrambenih priprema i poslove upravljanja imovinom, Biserka Polić –voditeljica 
Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodatsvo, Vedran Ažić – zamjenik 
predsjednice Županijskog savjeta mladih, Gordana Pađen, Katarina Fajdić i Nikola 
Došen – službenici Tajništva županije te Milana Matasić - polaznica programa stručnog 
osposobljavanja.  

 
 Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 
Pitanja su najavili S. Ćaćić, M. Kustić, N. Šulentić, N. T. Čorak, A. Franić, T. Zrinski, 

I. Bižanović, M. Šuljić i D. Banić. 
S. Ćaćić je sukladno Poslovniku upitao Župana kakav je odnos izvršne vlasti u 

Ličko-senjskoj županiji prema braniteljima i njihovim problemima te prema udrugama 
branitelja koje djeluju na području Ličko-senjske županije. Rekao je da je na pitanje 
ponukan s obzirom na skrb koju vidi da imamo na području čitave RH. Tako to treba 
biti, iako ne bi trebali s braniteljima manipulirati i vjeruje da je stanje u našoj Županiji 
nešto bolje, pa je zamolio Župana da mu odgovori na ovo pitanje. 

Župan je rekao da je ovo pitanje koje zasigurno tišti sve branitelje i braniteljice 
proistekle iz Domovinskog rata. Jedna riječ je izmakla S. Ćaćiću, a to je manipuliranje 
braniteljima. Jasno je kazao da izvršna vlast u Ličko-senjskoj županiji ni u jednom 
trenutku, ni u primisli, ne manipulira hrvatskim braniteljima, jer drži da su to ljudi koji 
su i 90 - ih godina znali razmišljati svojim glavama i znali su se odazvati na poziv prvog 
predsjednika RH u obranu naše domovine. 
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Izvršna vlast u Ličko-senjskoj županiji prije svega osuđuje stavove HNS-a i čelnika 
te stranke kako je hrvatska vojska bila agresor na BiH. Što se tiče svih prava proisteklih i 
stečenih kroz zakonodavstvo, možemo danas vidjeti ne da se manipulira, nego se na 
neki način i podcjenjuje hrvatske branitelje od strane izvršne vlasti s nacionalne razine, 
poglavito one s najtežim 100%-nim invalidima prve skupine. Mogli smo vidjeti u 
medijima da su određeni dio te populacije premjestili iz Ministarstva branitelja u 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, gdje su im sredstva značajno umanjena. 

Na konkretno pitanje Župan je odgovorio da Ličko-senjska županija u potpunosti 
podržava rad svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kako kroz uvažavanje 
njihovog djela i njihovog dostojanstva, tako i sukladno svojim financijskim 
mogućnostima potpomaže rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata. 

T. Zrinski se javio za povredu članka 109. Poslovnika i istakao kako želi ispraviti 
navod za koji drži da je netočan.  

Predsjednik Skupštine mu je odgovorio da ne može ispraviti ničiji navod, već može 
navesti koji članak Poslovnika je prekršen i ako je prekršen može dobiti riječ. Ne može 
ispravljati netočan navod jer nije postavio pitanje, nego svoje zadovoljstvo ili 
nezadovoljstvo može izraziti S. Ćaćić. 

T. Zrinski je dodao da je prekršen članak 109. Poslovnika u kojem se navodi netočan 
iskaz onoga tko je postavio pitanje. 

Predsjednik Skupštine je dodao da se ovdje ne radi o povredi Poslovnika i da T. 
Zrinski ne može dalje nastaviti govoriti. 

T. Zrinski smatra kako treba sazvati Odbor za Statut, Poslovnik i propise da mu 
kažu krši li on propise. 

S. Ćaćić je dodao kako i on, kao i T. Zrinski smatra da je prekršen Poslovnik. Kakav 
je odnos prema udrugama branitelja najbolje govore statistički podaci koji su bili 
iznešeni na predzadnjoj sjednici Županinjske skupštine, gdje udruge branitelja nisu 
ostvarile ni 50% predviđenih sredstava. To su konkretni podaci i to nije nešto što je 
izmišljeno. Osobno nije zato da se branitelji dijele na HDZ-ove, SDP-ove, HNS-ove ili bili 
koje druge, nego je zato da branitelji budu jedinstvena udruga, jer ako su bili zajedno u 
ratu, valjda trebaju biti zajedno i u miru. S. Ćaćič je istakao da upravo županovi 
suradnici naplaćuju 5.847,74 kn za vođenje programa i protokola prilikom otvaranja 
spomenika. Ako je to pomoć braniteljima, onda nije siguran da isto razmišljaju. Ako je 
pravo Župana da nekom branitelju bez ikakva razloga uskraćuje plaću samo zato što nije 
iz HDZ-a, onda je njegov odnos prema njima gori nego prema životinjama, jer i životinje 
imaju pravo da se prehrane. Zamolio je Župana da ne govori o tome što misli čelnik 
HNS-a ili netko treći, jer on odgovara za svoje postupke, a oni ili on ili ona odgovaraju za 
svoje postupke. 

Isto tako, dodao je, kako su Župan, predsjednik Skupštine i pojedini ljudi ovdje bili 
hrvatski branitelji, tako je i on bio branitelj i nosio odoru hrvatske policije i hrvatske 
vojske, ležao u rovu u Ribniku i nitko nema pravo da se na ovakav način odnosi prema 
njemu samo zato što nije iz redova HDZ-a. 

Župan se javio za riječ na što mu je predsjednik Skupštine odgovorio da po 
Poslovniku ne može dobiti riječ. 

T. Zrinski je istakao kako smatra da se opet krši Poslovnik, jer Župan po članku 62. 
ima pravo uvijek govoriti. 

Predsjednik Skupštine je pozvao T. Zrinskog da malo bolje prouči Poslovnik, budući 
članak 109. stupa u funkciju kada se donese dnevni red i kada započne rad Skupštine po 
dnevnom redu. Ovo je aktualni sat i zamolio je T. Zrinskog da se ne blamira pred 
medijima. Župan ili predstavnik izvršne vlasti može u svakom trenutku zatražiti riječ i 
po Poslovniku je dobiti, ali na aktualnom satu ne može dobiti riječ nakon što vijećnik 
izrazi svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. S. Ćaćić je sada izrazio svoje nezadovoljstvo i 
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Župan nakon toga ne može više dobiti riječ, što znači da se on kao predsjednik Skupštine 
jednako ponaša prema onima iz vladajuće koalicije i prema oporbi. T. Zrinskog je još 
jednom zamolio da se ne blamira pred medijima ne poznavajući Poslovnik, a on kao 
predsjedatelj po Poslovniku ima pravo oduzeti riječ u onom trenutku kada smatra da je 
Poslovnik prekršen, kada govornik vrijeđa ili se ne drži teme o kojoj je riječ. 

M. Kustić je istakao da je na prošlim sjednicama uredno bilo pitanja u svezi Saveza 
sportova i problematike sporta na području Ličko-senjske županije, pa bi htio Župana i 
suradnike upoznati s rješenjem od 9. listopada 2014. godine, gdje stoji da je predsjednik 
Saveza sportova Milan Radošević nova ovlaštena osoba za zastupanje, sada po novome, 
Zajednice sportova Ličko-senjske županije sa sjedištem u Gospiću, dr. Ante Starčevića 18. 
Zamolio je da se kontaktira i kada je u pitanju sport razgovara upravo s M. Radoševićem. 
Ono što ga je ponukalo da iziđe za govornicu je činjenica da prilikom preuzmanja 
dokumentacija počnu ispadati iz ormara i nekakvi kosturi te smatra da bi jedan veliki 
problem za sport u Lici bio kada bi došlo do realizacije ugovora o radu na neodređeno 
vrijeme glavnog tajnika. Ono što bode u oči je da u slučaju otkazivanja ugovora o radu 
od strane poslodavca, radnik ima pravo na otpremninu od tri posljedne prosječne plaće, 
što znači cca. 9.000,00 do 10.000,00 kn množeno s godinama radnoga staža. Ako ćemo 
matematički to iznosi od 800.000,00 kn do 1.000.000,00 kn. Ako se ovo realizira, smatra 
da će to biti smrt za sport u Lici i upitao je Župana što će Županija kao glavni financijer 
Saveza sportova učiniti po ovom pitanju. 

Župan je odgovorio kako je zapanjujuće da je S. Ćaćić, koji se vrlo svrsishodno 
zalaže za zaštitu pojedinih ugroženih kategorija u našem društvu, sam sebi osigurao 
nešto manje od 1.000.000,00 kn otpremine. Isto tako mu je rekao da dođe s rješenjima, 
koja sada ima i koja su dobivena od državne uprave, gdje stoji tko zastupa i tko je 
predsjednik Saveza sportova, a isti S. Ćaćić je njega nazvao grobarom Ličko-senjskog 
sporta. Pita se treba li tu što dodati. On kao Župan, koji je u sportu niz godina, ni lipe 
nije dobio od toga, nego samo čir. Sigurno da S. Ćaćić neće dobiti otpremninu u iznosu 
od 1.000.000,00 kn i želio bi da taj novac dobiju naša djeca i sportaši u Ličko-senjskoj 
županiji. Zna iz kuloara da je protiv S. Ćaćića pokrenuto niz kaznenih postupaka zbog 
rada u Savezu sportova i transakcije sredstava, a moglo se vidjeti na jednoj od 
prethodnih sjednica da je od 600.000,00 kn, samo 70.000,00 kn otišlo za sport. Pokušao je 
provjeriti kolike otpremine imaju menadžeri u javnim poduzećima i taj iznos nije ni 
približan iznosu S. Ćaćića. Na konrektno pitanje što će Ličko-senjska županija učiniti, 
Župan je odgovorio da će prije svega vidjeti je li to pravno utemeljeno i na taj način 
postupiti sukladno pozitivnim propisima zakonodavca.  

N. Šulentić je rekao, da će, ako ga sjećanje dobro služi, ovo biti već četvrti put da 
postavlja pitanje o tome kako će se neke mjere ili prijedlozi nekih državnih zakona 
odraziti na život i funkcioniranje naše Županije ili jednica lokalne samouprave. Svjedoci 
smo javne rasprave oko Zakona o regionalnom razvoju i najintenzivnije reakcije dolaze 
iz Gorskog kotara. Misli da su obilježja Gorskog kotara i njegova sudbina nekako  slični 
nama, pa je u tome tonu upitao Župana je li pratio aktivnosti u svezi donošenja ovoga 
Zakona i ima li nekakve projekcije ili izračune kako će se njegova primjena odraziti na 
jednice lokalne samouprave u Županiji i na samu Županiju.  

Župan je odgovorio da aktivno sudjeluju i prate prijedlog Zakona o regionalnom 
razvoju, poglavito kroz Hrvatsku zajednicu županija, odakle su već uputili svoje 
prijedloge. Ukoliko se Zakon donese i stupi na snagu, jedinice lokalne samouprave koje 
će početi dobivati pomoć kroz sporedni dohodak, a to su Gospić, Karlobag, Lovinac, 
Plitvička jezera i Senj, izgubile bi status potpomognutih područja, što bi značilo da će iste 
biti izložene daljnjem iseljavanju. Primjenom odredaba da, samo jedinice lokalne 
samouprave iz 1. i 2. skupine prema indeksu razvijenosti, imaju status potpomognutog 
područja, iz sustava potpore poreza na dohodak bi izašlo 28900 stanovnika Županije. 
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Indeks razvijenosti i dalje ne uzima u obzir demografske karakteristike i utjecaj krize i 
sigurno da kriteriji nisu dobri za određivanje stupnja razvijenosti. Pri izračunu se ne 
uključuju parametri poput starosne strukture stanovništva, gustoće naseljenosti ili općeg 
demografskog stanja, što bi nekim jedinicama lokalne samouprave pomoglo pri 
dobivanju statusa potpomognutog područja. Županije danas imaju najmanje fiskalne 
kapacitete, što je nespojivo s njihovom ulogom umjerenog koordiniranja i poticanja 
regionalnog razvoja. Osim toga, one su dužne osnovati i financirati razvojne agencije 
koje dobivaju poslove od središnje vlasti, stoga regionalni koordinatori moraju biti 
sufinancirani i od strane Vlade RH. Za sve one obveze koje Vlada RH daje županijama, 
mora obavezno pronaći i način da ih financira. Ovdje smo čuli kako ovo nije političko 
pitanje, nego pitanje opstanka potpomognutih područja, gdje vidimo da je Gorski kotar 
danas na nogama i prikupljaju se peticije ispred Sabora RH. Primjenom Zakona o 
regionalnom razvoju, jedinice lokalne samouprave koje je naveo bile bi u minusu od 20 - 
ak mil. kuna. Pita se na koji način dalje raditi programe, projekte i sve ono što bi trebalo 
stvarati preduvjete opstanka na ovakvim područjima. Stoga Ličko-senjska županija kroz 
Hrvatsku zajednicu županija vrlo aktivno sudjeluje u prijedlozima, a isto tako i 
dodatnim amandmanima preko saborskih zastupnika, kako ovakav zakon ne bi stupio 
na snagu. Napomenuo je da je iz Europske komisije vraćen prijedlog aplikacije za 
ruralna područja, budući su našli više od 370 primjedbi, što pokazuje kako je Vlada RH 
neozbiljna. Preko LAG-a i Razvojne agencije Županija ima pripremljenih projekata u 
vrijednosti od oko 3 mlrd. kuna, ali bez svrhe, jer su gospoda u Vladi RH optimisti u 
tonjenju. 

N. T. Čorak je naglasila da smo i prošle godine u ovo vrijeme imali, pa tako i danas, 
prijedlog Odluke u produljenju Županijske razvojne strategije za još godinu dana, a 
prema naputku Ministra regionalnog razvoja i fondova EU. To znači da su sve hrvatske 
županije onemogućene u donošenju novih županijskih razvojnih strategija, jer proces 
donošenja Strategije razvoja RH još nije ni pokrenut. Država kasni s donošenjem 
osnovnih operativnih programa, od tri, dva su tek sad na konzultacijama, što znači da se 
po njima ni u 2015. godini neće moći povlačiti sredstva iz EU fondova. Ako ulazak u 
Europsku uniju promatramo kao priliku za brži rast, pitanje uspješnosti korištenja 
sredstava iz EU fondova je iznimno važno i pita se zašto nas onda Vlada u tome 
ograničava i koči. Najprije je bilo najavljeno da će do 1. siječnja 2014. godine operativni 
programi biti dostavljeni Europskoj komisiji, zatim do 15. srpnja, a vidimo da su i sada 
još na konzultacijama. Budući se Županijska razvojna strategija produžuje svake godine i 
odgađa se donošenje novih za programsko razdoblje 2014. - 2020., usklađenih sa 
Strategijom Europske unije, upitala je Župana može li objasniti kako Županija uopće 
može funkcionirati u takvim uvjetima. 

Župan je odgovorio da se ovo pitanje u jednom dijelu nadovezuje na pitanje N. 
Šulentića gdje je pokušao objasniti Strategiju, ali je ovdje poanta priče produženje 
Strategije razvoja Ličko-senjske županije. Kao što je rekao, sve jedinice lokalne i 
regionalne samopurave na temelju svojih strategija trebale bi predlagati i pripremati 
projekte za sufinanciranje iz EU fondova. Vlada umjesto da potiče i ubrzava pripremu 
strateških dokumenata čitavo vrijeme odgađa njihovu pripremu. Ministarstvo 
regionalnog razvoja je u nekoliko navrata u zadnje tri godine, uputama poslanim 
županijama, produživalo primjenu županijskih razvojih strategija koje su vrijedile do 
2013. godine, a po zadnjem naputku vrijede do 2014. na 2015. godinu. Sukladno  
njihovim naputcima, najvjerojatnije će se ići u novu izradu, kako bi se stekli formalni 
uvjeti i strateške utemeljenosti za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz 
europskih fondova. Takvi potezi pokazuju da ova Vlada ne promišlja sustavno o 
regionalnom razvoju, već ad hoc mjerama samo zadovoljava formalne preduvjete. 
Nevjerovatno zvuči plan Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
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naveden u dopisima županijama, gradovima i općinama kako će se nova Strategija 
regionalnog razvoja dovršiti do kraja lipnja 2015. godine, te se očekuju usvajanja 
županijskih razvojnih strategija tijekom druge polovice 2015. godine. To znači da će 
županijske razvojne strategije koje odražavaju stvarne razvojne potrebe županija biti 
aktualne tek od 2016. godine, a da ne govorimo koliko će RH do tada uplatiti za svoju 
članarinu, a neće povući ni jedan euro. Osim toga i dalje se potiče centralizacija u 
donošenju odluka. U Strategiji regionalnog razvoja županijskih razvojnih strategija i 
Strategiji razvojnih urbanih područja propisuje se donošenje posebnih programa, poput 
Programa za poticanje regionalne konkurentnosti urbanog razvoja te Program održivog 
društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja i drugih područja s 
razvojnim posebnostima koje Vlada donosi. Iz nje proizlaze projekti i mjere koje će se 
financirati. To je centralizacija i mi ne možemo na nikakv način utjecati i sudjelovati u 
razvojnoj strategiji prostora na kojem živimo i borimo se i gdje smo dobili mandate od 
naših građana kako bi izvršili ono što smo kroz svoje programe i ponudili. 

Župan odgovorno tvrdi da nas Vlada RH vraća godinama unatrag i pokazuje da ne 
razumije koncept lokalnog, odnosno regionalnog razvoja.  

A. Franić je podsjetio da je na prošloj sjednici Županijske skupštine, kada se 
raspravljalo o financijskom izvješću Lika cesta, postavio pitanje Županu i Zamjeniku 
župana za gospodarstvo S. Rukavina je li istina da je Zamjenik župana promijenio status 
iz profesionalne funkcije u volontersku i ako je to istina da nije u redu da članovi 
Skupštine to saznaju iz kuloarskih priča koje dolaze iz gradskih birtija, nego bi bilo lijepo 
da ih netko o tome izvijesti. 

Tada je od Župana i Zamjenika župana mahanjem glave dobio informaciju iz klupa 
da nemaju pojma o tome,  da je on obmanut i da je to dezinformacija. 

Na kraju sjednice Župan je izvijestio članove Skupštine da je Zamjenik župana za 
gospodarstvo S. Rukavina promijenio svoj status iz profesionalnog u volonterskog 
dužnosnika dodao je. 

Samim time što je mijenjao status, činjenica je da je dobio zaposlenje i kako je Župan 
naveo u toj obavijesti obavlja uredno dužnost turističkog inspektora. 

S obzirom da se S. Rukavina, po zakonu, prihvatio profesionalno dužnosti 
Zamjenika župana za gospodarstvo i da znamo u kakvom je stanju gospodarstvo Ličko-
senjske županije, zanima ga što ga je ponukalo da prestane profesionalno obavljati tu 
funkciju i da je obavlja volonterski, budući sada ima obvezu od 7-15 h boraviti na 
drugom radnom mjestu i praktično Županija tada nema Zamjenika župana za 
gospodarstvo. 

Zanima ga i na koji je, uopće, način kao dužnosnik uspio dobiti posao u 
Ministarstvu turizma, s obzirom da je dužnosnik HDZ-a, a na vlasti je koalicija na čelu sa 
SDP-om i kako je kao profesionalni dužnosnik, obzirom da se ne može javiti na javni 
natječaj, uspio dobiti posao turističkog inspektora? 

Zamjenik župana za gospodarstvo S. Rukavina se zahvalio na postavljenom pitanju 
i istakao da će odgovor dostaviti u pisanom obliku, kako bi mogao navesti sve 
informacije kronološkim redom. Napomenuo je da je u Ministarstvu turizma, 
Samostalnom sektoru turističke inspekcije zaposlen kao državni službenik, a sve 
sukladno važećem Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.  

T. Zrinski je istakao kako se razvoj jedne županije temelji na gospodarstvu, a 
županija treba stvarati i poticati uvjete za razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, te je 
zamolio Župana da mu kaže na kojim to važnijim projektima u zadnjih godinu dana, je 
konkretno kao Župan, radio na stvaranju uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta i 
koliko je u zadnjih godinu dana otvoreno novih radnih mjesta u Ličko-senjskoj županiji, 
upravo zahvaljujući njegovom angažmanu. 
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Župan je istakao da ovo pitanje zahtijeva odgovor u pisanom obliku, te je istakao tri 
grane na kojima Ličko-senjska županija bazira svoj gospodarski razvoj, prije svega 
turizam, a zatim drvoprerađivačku industriju, poljoprivredu i stočarstvo. Istakao je da je 
u pripremi nekoliko projekata, poglavito u turizmu, među kojima se ističe jedna od 
najvećih investicija na području Ličko-senjske županije u kampu „Straško“, gdje se 
planira kroz nekoliko sljedećih godina u kapacitete, nove hotele i urbane vile uložiti oko 
70 mil. eura. Održano je i niz sastanaka s klasterom drvoprerađivača, koji su danas 
nažalost u situaciji da moraju zatvarati svoje pogone i otpuštati svoje djelatnike zbog 
toga što ih je nova strategija Hrvatskih šuma dovela u tu situaciju. Župan je istakao da 
ima svjetla i u tome tunelu, te da su obišli nekoliko značajnih drvoprerađivača koji se šire 
i ulažu u nove potencijale. U poljoprivredi i stočarstvu je najveći problem to što 
Ministarstvo poljoprivrede ni nakon dvije godine nije donijelo pravilnik oko rasploganja 
zemljištem, što znači da stojimo pred zidom. Projekti postoje i vjeruje da će i Vlada 
ubrzati svoj rad i ritam u rješavanju spomenutih problema. Zamolio je T. Zrinskog da i 
on kao predstavnik stranke koja je na čelu Vlade RH sa svojim koalicijskim partnerima 
sudjeluje u otvaranju vrata i omogućavanju da naši projekti budu i u naravi realizirani.  

T. Zrinski je dodao kako je očekivao da če danas dobiti odgovor, s obzirom da je na 
dnevnom redu Izvješće Župana za protekli period i smatrao je da će se ti podaci 
kronološki staviti u neku tablicu, da se vidi koliko je učinjeno i koliko je novih radnih 
mjesta otvoreno. Nada se da će mu predsjednik Skupštine kada dobije odgovor u 
pisanom obliku dopustiti da onda to i prokomentira. Pozvao je gospodu iz tiska i medija 
ukoliko su zainteresirani za presicu koju će dati kao potpredsjednik Skupštine nakon 
aktualnog sata.  

I. Bižanović je istakao da je na 8. sjednici Županijske skupštine održanoj 28. travnja 
ove godine postavio pitanje Županu kada će Županija isplatiti ostatak sredstava u iznosu 
od 99.340,00 kn od prodaje stare sportske dvorane „Partizan“ u Otočcu. Poznato je da je 
Srednjoj školi Otočac uplaćeno 312.000,00 kn tijekom 2013. godine na temelju 
dostavljenih neplaćenih računa i zahtjeva koje je Škola dostavila. Isplatu preostalog 
iznosa od 99.340,00 kn Županija se obvezala izvršiti tijekom 2014. godine u tri dijela. 
Kako smo sada u polovici studenoga, upitao je Župana hoće li Županija isplatiti preostali 
dug u ovoj godini, a ukoliko ne izvrši ostatak ove uplate zamolio je da ga se razriješi 
dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole Otočac. 

Župan je odgovorio da se današnjim usvajanjem I. izmjena i dopuna Proračuna 
Ličko-senjske županije za 2014. godinu osiguravaju sredstva koja će biti do kraja godine 
jednokratko uplaćena Srednjoj školi Otočac. 

M. Šuljić je istakao da se njegovo pitanje odnosi na rješavanje predmeta bespravne 
legalizacije. Na prošloj sjednici Skupštine čuli smo informaciju da se pet novih osoba 
zaposlilo na rješavanju tih zahtjeva. Od 15590 zahtjeva, u Novalji je zaprimljeno preko 
3000 zahtjeva, odnosno oko 20%. Zanima ga zbog čega se u Novalji nije zaposlila niti 
jedna osoba, budući imaju i ogroman broj zahtjeva za redovnu gradnju. Gledao je i 
podatke na stranicama Ministarstva graditeljstva, gdje smo od 53 ureda u RH koji izdaju 
građevinske urede na 42. mjestu po uspješnosti, što iznosi samo 15% riješenih 
građevinskih dozvola. Ovo je bila jedinstvena prilika da se reorganizacijom unutar cijele 
Županije napravi nešto dobro i da budemo među najboljima. Početak Izvješća o radu 
Župana odnosi se na funkcioniranje Županije, a priča se o ukidanjima županija i ovo je 
bila jedinistvena prilika da se nađemo na prvom ili drugom mjestu u tom poretku. 
Upitao je Župana zbog čega nije bilo zapošljavanja u Novalji na rješavanjima predmeta 
legalizacije.  

Župan je odgovorio da ne zna za te podatke i da su prošli tjedan imali sastanak s 
Pomoćnikom ministrice graditeljstva i po podacima se nalazimo u jednoj zlatnoj sredini, 
što isto ne treba zadovoljavati. Vlada RH je donijela odluku oko legalizacije objekata i 
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oko rada i ustroja Odjela za graditeljstvo, gdje je dozvolila zapošljavanje na određeno 
vrijeme i preuzela obvezu da će biti sufincirani, odnosno plaćeni iz Proračuna Vlade RH. 
I danas smo vidjeli da Ličko-senjska županija ima minus od 700.000,00 kn na osnovu 
zaposlenih djelatnika na određeno vrijeme. Župan je također naglasio da je Ministrici 
graditeljstva istakao potrebe kako u kadrovskom smislu, tako i u materijalnom. Nijedna 
naša Ispostava nema vozilo i Županija mora financirati obilazak, budući se svaka kuća 
mora obići. 

Župan je naglasio da će M. Šuljić u pisanom obliku dobiti točan broj obrađenih 
podataka za Novalju ili za cijelu Županiju ako ga zanima. Što se tiče podatka da se 
nalazimo na 42. mjestu po uspješnosti riješenih dozvola, Župan smatra da taj podatak 
sigurno nije ažuriran ili ga naše službe nisu proslijedile Ministarstvu graditeljstva, a ono 
stavilo na svoje službene stranice. 

M. Šuljić je dodao da zna koliko je predmeta otprilike riješeno, jer je voditelj Odsjeka 
u Gradu Novalji i zna da je izdano otprilike 550 do 600 rješenja za plaćene kazne. 
Međutim 400 predmeta je otišlo iz Novalje u Agenciju, Novalja dobije svojih 30 - ak% 
sredstava od države, ali Županija gubi. Smatra da se boljom reorganizacijom moglo 
riješiti više predmeta, jer su oni to u Novalji i napravili.  

Predsjednik Skupštine je dodao da i ove Izmjene i dopune Proračuna idu dobrim 
dijelom iz razloga što resorno ministarstvo nije ispunilo svoje obveze i duguje Županiji 
700.000,00 kn. Tražili su da zaposlimo pet do šest novih djelatnika i da se ubrza proces 
legalizacije, što je Županija i napravila, ali nažalost nisu doznačili ta obećana sredstva. 
Smatra da se boljom reorganizacijom može više napraviti i podržava tu inicijativu 
reorganizacije ili bolje organizacije.  

D. Banić se na početku osvrnuo na pisani odgovor koji je dostavio Franck u svezi 
punionice vode u Brušanima. Pet godina je uzalud potrošeno i misli da se ne može 
nekoga pustiti 5 godina da odlučuje što će napraviti i kako će raditi. Možda je mogao i 
netko drugi doći. Zadnji put su govorili o tome da se u takve ugovore ugradi nekakva 
klauzula gdje bi se Žuapnija zaštitila, odnosno gdje bi mogla prije raskinuti koncesiju ili 
naplaćivati penale. 

D. Banić je nadalje istakao da na temelju upita od strane građana postavlja pitanje u 
svezi stipendiranja studenata u akademskoj godini 2010./11. i 2011./12. 

Prema dobivenim informacijama Županija nije ispoštovala potpisane ugovore o 
stipendiranju studenata. 

Ako je to točno, zanima ga koji su razlozi zašto se ugovori nisu poštivali i stipendira 
li Županija trenutno studente, a sve u cilju povratka visokoobrazovanih kadrova u 
Ličko-senjsku županiju. 

Govori se da ne možemo povući novac iz europskih fondova, a možemo vidjeti iz 
primjera Grada Senja, kao lokalne jedinice, gdje je zaposleno dvoje ili troje ljudi, da su 
povukli velika sredstva iz tih fondova. 

Smatra da bi se u Županiji stipendijom trebalo vezati ljude, da dođu tu i da se 
konačno pokrenu projekti. 

Što se tiče koncesija, Župan je odgovorio da koncesije ne izdaje ni Županija, ni 
lokalna samopurava, nego Hrvatske vode. Županija je utjecala na to da pronađu 
alternativni izvori pitke vode, koje je Franck odradio na prostoru Divosela, gdje postoje 
kapaciteti preko 100 l/s, te bi Gospić, Perušić i Lički Osik sljedećih 100 godina bili 
osigurani što se tiče pitke vode. 

U drugom dijelu se u potpunosti slaže s D. Banićem i istakao je da je Ličko-senjska 
županija partner u svim tim projektima s Gradom Senjom. Županija je jedan od suporta i 
parntera u izradi tih projekata i ne može ih povlačiti, te nije ustanova koja otvara radna 
mjesta, nego pomaže našim poduzetnicima i obrtnicima.  
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Što se tiče stipendiranja studenata, Župan je naglasio da će D. Baniću dati odgovor u 
pisanom obliku, budući treba napraviti analizu studenata koji su završili i koji nisu 
završili studiranje i pod kojim uvjetima su ugovori potpisani, te će Upravni odjel za 
društvene djelatnosti obraditi te podatke i dostaviti mu odgovor. 
 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je predložio dopunu dnevnog reda točkama: 
1. Davanje Mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Žičare Zip Line 2 u 

sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh“ u naselju Rudopolje u Općini Vrhovine 
2. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 

županije 
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za nabavu vozila putem operativnog 

leasinga  
4. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice  
5. Donošenje Rješenja o razrješenju  i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke 

uprave Novalja 
6. Donošenje Rješenja o razrješenju  i imenovanju 
 
Dopunu dnevnog reda je dao na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ usvojila dopunu dnevnog 

reda XI. sjednice Županijske skupštine. 
 
Predsjednik Skupštine je zatim dao na raspravu cjeloviti dnevni red. 
Rasprave nije bilo pa je dao na glasovanje sljedeći 
 

D n e v n i   r e d 
   Aktualni sat 
1. Donošenje Zaključka po Izvješću Mandatnog povjerenstva 
2. Usvajanje Zapisnika s X. sjednice Županijske  skupštine 
3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2014. godine 
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi,   

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

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

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

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

8. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje 
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Ličko-
senjske županije 

9.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka III. ugovora o 
dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije kod 
Privredne banke Zagreb 

11. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
12. Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu 
13. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije  Novalja 
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14. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na 
pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2014. 
godini  

15. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi Programa mjera za unaprjeđenje 
poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske županije od 2012.-2015. 
godine, za 2013. godinu 

16. Donošenje Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne 
strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine  

17. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina – kulturnog dobra na području 
k.o. Karlobag, vlasništvo Marice Trogrlić iz Splita, Ante Došena i Josipa Došena iz 
Hamiltona - Kanada 

18. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka 
„Plitvička jezera“ vlasništvo Milana Grbića iz Plitvica sela 

19. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka 
„Plitvička jezera“ vlasništvo Drage Šikman iz Zagreba 

20. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka 
„Plitvička jezera“ vlasništvo Zvonka Prce iz Korenice 

21. Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću 
22. Donošenje Odluke o razrješenju člana i imenovanju članova Odbora za 

poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo    
23. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika   Odbora za pitanja 

nacionalnih manjina    
24. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za pitanja hrvatskih branitelja    
25. Davanje Mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Žičare Zip Line 2 u 

sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh“ u naselju Rudopolje u Općini 
Vrhovine 

26. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 
županije 

27. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za nabavu vozila putem operativnog 
leasinga  

28. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice  
29. Donošenje Rješenja o razrješenju  i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave 

Novalja 
30. Donošenje Rješenja o razrješenju  i imenovanju  

 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ usvojila dnevni red XI. 

sjednice Županijske skupštine. 
Predsjednik Skupštine je naglasio kako mu je žao što nema novinara niti T. 

Zrinskog, iz razloga što sada članak 109. Poslovnika stupa u funkciju. Bilo bi tragično da 
nije smiješno da se potpredsjednik Skupštine javlja kako nije dobio riječ, odnosno javlja 
se za povredu Poslovnika da ispravi netočan navod. Predsjednik Skupštine smatra da 
toga nema nigdje i još je jednom naglasio da članak 109. Poslovnika sada stupa u 
funckiju i vijećnik se može javiti da ispravi Poslovnik. Sada se može javiti za povredu 
Poslovnika i reći koji je članak povrijeđen, može se javiti za ispravak netočnog navoda, 
kao i za repliku. To su tri stvari za koje se može javiti i dobiti pravo na raspravu bez 
obzira na točke dnevnog reda, a povredu Poslovnika mora obraložiti člankom koji je 
povrijeđen. Stoga mu je žao što T. Zrinski ne poznaje Poslovnik, barem u tom dijelu.  

Nakon usvajanja dnevnog reda sjednici se priključio B. Gržanić. 
 

Tijekom sjednice bilo je nazočno od 23 do 27 članova Skupštine. 
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AD/1 Donošenje Zaključka po Izvješću Mandatnog povjerenstva 
 
Izvješće je pročitao B. Šutić, predsjednik Mandatnog povjerenstva. 
Istakao je da je Ilija Obradović iz Donjeg Lapca, član Županijske skupštine izabran  s 

kandidacijske liste SDSS-a dostavio predsjedniku Županijske skupštine zahtjev za 
stavljanje mandata člana Županijske skupštine u mirovanje, iz osobnih razloga. Zahtjev 
je dostavljen  24. rujna 2014. godine. 

Samostalna demokratska srpska stranka je 20. listopada 2014. godine za zamjenika 
odredila neizabranog kandidata Željka Obradovića iz Donjeg Lapca s kandidacijske liste 
SDSS-a. 

Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti da 24. rujna 2014. 
godine, počinje mirovati mandat članu Županijske skupštine Iliji Obradoviću, a Željku 
Obradoviću počinje mandat zamjenika člana Županijske skupštine. 

Predsjednik Skupštine kazao je da Županijska skupština donosi Zaključak, a da je 
glasovanje o Zaključku po Izvješću Mandatnog povjerenstva deklaratorno.  

 
ZAKLJUČAK 

 Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva Ličko-senjske županije o početku 
mirovanja mandata Iliji Obradoviću i početku obnašanja dužnosti Željku Obradoviću 
zamjenika člana Županijske skupštine  Ličko-senjske županije. 

 

 Predsjednik Skupštine pozvao je Željka Obradovića da položi prisegu za člana 
Županijske skupštine. 
 

AD/2 Usvajanje Zapisnika s X. sjednice Županijske  skupštine 

Predsjednik Županijske skupštine dao je zapisnik s X. sjednice Županijske 

skupštine na raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik s X. sjednice Županijske skupštine na 

glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ usvojila zapisnik s X. 

sjednice Županijske skupštine. 
 

AD/3 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2014. 
godine 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 
Župan, koji je i obrazložio svoje Izvješće. 

     Ispunjavajući obvezu propisanu člankom 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i člankom 32. Statuta Županije, Župan je istakao da je 
pripremio Izvješće o radu za prvo polugodište 2014. godine koje je članovima Skupštine 
dostavljeno uz poziv za sjednicu Županijske skupštine. 

     Kao i Izvješće za drugo polugodište 2013. godine i ovo je izrađeno po istoj 
metodologiji, jer Zakon nije propisao što bi Izvješće Župana obvezno trebalo sadržavati . 

     Tako je i ovo Izvješće podijeljeno prema sljedećim aktivnostima 
- predlaganje akata Županijskoj skupštini 
- donošenje akata iz nadležnosti Župana 
- rad Župana kroz djelovanje upravnih tijela 
- protokolarne aktivnosti i javnost rada izvršne vlasti i jedan kratki zaključak 
     U samom uvodu ovog Izvješća Župan se posebno osvrnuo na teritorijalni ustroj i 

Županiju kao jedinicu područne (regionalne) samouprave i njenu ulogu u teritorijalno-
političkoj, pa i gospodarskoj i socijalnoj izgradnji hrvatske države. Što se tiče Ličko-
senjske županije, ona ima posebnu ulogu na hrvatskom prostoru u svakom pogledu 
rekao je. 
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Što se tiče samog Izvješća, oko predlaganja akata nema nešto posebno dodati,  jer to 
su akti koje je Skupština donijela. Naglasio je samo to da u postupku nadzora zakonitosti 
općih akata Županijske skupštine koju obavlja Ured državne uprave, nakon što ih 
predsjednik Županijske skupštine u roku 15 dana od njihovog donošenja dostavi na 
nadzor, nije bilo nikakvih primjedbi, a kamoli ocjene suprotnosti s Ustavom i zakonom. 

Nije bilo nikakvih problema ni vezano za zakonitost rada koju obavljaju  središnja 
tijela Državne uprave. 

     Što se tiče donošenja akata iz nadležnosti Župana, o njima su također informirani 
prije ovog Izvješća, putem objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije, a sve 
odluke o imenovanjima i razrješenjima predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova 
su im dostavljene u roku od 8 dana kako je i propisano Zakonom, i objavljene u 
Glasniku.  

     U odnosu na upravna tijela, posebno je naglasio probleme na koje nailaze sve 
županije, ne samo naša, već i daleko bogatije. Propisivanjem poslova koji se stavljaju u 
nadležnost županijama, zakonodavac nije propisao i izvore financiranja tih poslova. 

     Za prenesene poslove državne uprave na koje se sredstva po Zakonu osiguravaju 
u državnom proračunu (izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola ) ne osiguravaju se 
sredstva, već je sve palo na teret županijskog proračuna.   

 I same teme na dnevnom redu koje slijede govore o teškoćama oko financiranja pa 
tako i nedonošenja strateških dokumenata na nacionalnoj razini. I danas imamo na 
dnevnom  redu  Donošenje Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske 
razvojne strategije 2011.-2013. godine, koja se donosi sukladno Strategiji regionalnog 
razvoja RH i to već po drugi put, jer još uvijek nije donesena Strategija regionalnog 
razvoja  RH do 2020. godine. 

     Župan je naglasio značajnije aktivnosti u proteklom razdoblju, kao i one koje su u 
tijeku ili slijede. 

Završena je provedba Projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Ličko-
senjskoj županiji“ vrijedonog 21.000,00 eura, financiranog iz projekta Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ usvajanjem nove 
Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije 2014. - 2020. godine od 
strane Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Krajem listopada ove godine Razvojnoj 
agenciji Ličko-senjske županije odobreno je novih 30.000,00 eura za nastavak provedbe 
ovog projekta. 

Izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija za projekt Razvojnog centra Ličko-
senjske županije, putem kojeg će se poduzetnicima, prvenstveno početnicima i 
investitorima na području Županije osigurati dostupnost svih potrebnih informacija, kao 
i stručne i tehničke podrške za realizaciju njihovih planova na jednom mjestu, u 
Razvojnom centru. Ukupna procjenjena vrijednost projekta je 22.948.691,12 kuna, a isti će 
biti prijavljen na novi natječaj za sufinanciranje iz Strukturnih fondova Europske unije 
kojeg će raspisati MRRFEU u prosincu ove godine. 

Dovršen je i pilot projekt MRRFEU pod nazivom „Priprema temelja za korištenje 
sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena 
područja Republike Hrvatske“, koji se provodio na području Ličko-senjske, Karlovačke i 
Sisačko-moslavačke županije, a u okviru kojega su u Ličko-senjskoj županiji detektirane 
232 nove projektne ideje, od kojih je 36 vrijednosti 74 mil. eura razrađeno u Katalogu 
projektnih ideja. Za ukupno 7 projektnih ideja iz ovog projekta financirana je i izrađena 
predstudija izvedivosti ili druga dokumentacija, kako bi iste bile spremne za prijavu na 
dolazeće natječaje. To su među ostalim sljedeći projekti: 

- Geoznanstveni edukativni centar Perušić, 
- Edukacijski centar u Velikom Žitniku, 
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- Interpretacijsko-komunikacijski centar kulturno povijesne baštine i biološke 
raznolikosti Gacke regije, 

- Sve žurne službe na jednom mjestu – Grad Gospić, 
- Centar planinskog turizma u Krasnom, i dr. 
U travnju ove godine sklopili smo ugovor o doznačavanju sredstava za provedbu 

Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj 
industriji za 2014. godinu s Ministarstvom gospodarstva u visini od 1.040.625,00 kuna, a 
očekujemo i sklapanje novog ugovora s Ministarstvom poduzetništva i obrta vezano uz 
nastavak provedbe programa kreditiranja poduzetništva uz subvenciju kamatnih stopa. 

Istovremeno Županija se uključila u provedbu Programa povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti na 
svom području, za koje je iz sredstava Fonda osigurano ukupno 1.000.000,00 kn. Na 
raspisani javni poziv pristiglo je ukupno 132 prijave čija je obrada u tijeku. 

     Vezano za upravljanje i raspolaganje financijskim sredstvima, to je prikazano u 
Rebalansu  proračuna za 2014. godinu koji slijedi na dnevnom redu ove sjednice. 

Što se tiče društvenih djelatnosti, Župan je tu naglasio da je Vlada RH odobrila 
prenamjenu sredstava kapitalnih projekata za materijalne rashode škola i to 1.2 mil. kn 
za osnovne škole, te 473.168,00 kn za srednje škole, čime će se podmiriti dospjele 
nepodmirene obveze škola.  

Sa zadovoljstvom je izvijestio da je projekt Ličko-senjska županija - pomoćnici za 
učenike s teškoćama, uspješno prošao sve faze postupka evaluacije i Županiji su 
odobrena bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 1.041.303,78 kn. Temeljem 
navedenog, osigurana su sredstva za rad 17 pomoćnika u nastavi za 19 učenika iz pet 
osnovnih i četiri srednje škole kojima je Županija osnivač. 

Prema planu se odvijaju radovi na Općoj bolnici Gospić i Domu zdravlja Senj u 
okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice, a završetak radova očekuje se 
sredinom studenoga. Njihova realizacija će doprinijeti povećanju kvalitete pružanja 
zdravstvenih usluga. 

Završen je postupak preuzimanja hemodijalize, koji se sada odvija u sklopu 
specijalističko-konzilijarne djelatnosti OB Gospić čije usluge trenutno koristi 19 
pacijenata.  

     Župan drži bitnim naglasiti da ova izvršna vlast dobro koordinira radom svojih 
upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač te prihvaća 
svaku dobru inicijativu kojom bi se osigurali bolji gospodarski, socijalni i drugi uvjeti 
življenja na ovim prostorima.  

     Zahvalio je na suradnji svojim zamjenicima, pročelnicima, posebno predsjedniku 
Županijske skupštine i svim članovima Županijske skupštine  

 Podsjetio je i na prava i dužnosti članova Skupštine propisane Zakonom i 
Statutom, posebno na to da članovi Skupštine imaju pravo i dužnost predlagati 
Skupštini donošenje akata i podnositi prijedloge akata. Svaki dobar prijedlog će 
razmotriti i, ukoliko je u skladu sa zakonom, uputiti Županijskoj skupštini, gdje su na 
raspolaganju sve službe, odnosno upravna tijela. 

     Još jedanput se zahvalio na suradnji i istakao da očekuje jednoglasno prihvaćanje 
ovog Izvješća. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali D. Banić, D. Milinović, S. Ćaćić, T. Zrinski, Župan i G. 

Majetić. 
Prije prelaska na raspravu predsjednik Skupštine je upoznao nazočne s time da su 

mu novinari rekli kako je S. Ćaćić izjavio da terorizira ovu Skupštinu, što su vrlo teške 
riječi. S. Ćaćić nije dobio riječ jer ne pozna proceduru i trebao bi znati da je članak 109. 
Poslovnika sada u funkciji i da sada može dobiti riječ za povredu Poslovnika, ispravak 
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netočnog navoda, repliku i naravno za raspravu. Poslije županovih odgovora riječ može 
dobiti samo onaj vijećnik koji je i postavio pitanje. Zbog svega toga riječi teror i terorizam 
su vrlo teške, ali razumije S. Ćaćića zašto je tako uzbuđen, jer je vjerojatno u problemu 
hoće li mu se usvojiti planirana otpremnina u iznosu od 1.000.000,00 kn, što nemaju ni 
direktori HEP-a kada odu s funkcije. 

Budući su mu novinari prenesli informaciju da su upotrebljene riječi terorizam i da 
terorizira Skupštinu, smatra da je dužan o tome izvjestiti članove Skupštine. Od trenutka 
kada je usvojen dnevni red Skupština je počela s radom, a ne s aktualnim satom  i sada 
svatko ima pravo dobiti riječ, ako je to vezano za dnevni red, za ispravak netočnog 
navoda, povredu Poslovnika, repliku ili raspravu. Budući su novinari sada tu, dužan je 
radi istine ovo reći, kako im ne bi morao kasnije pojedinačno odgovarati. U ovoj 
Skupštini ne pravi razliku između oporbe i vladajuće koalicije. Župan je htio u tri 
navrata govoriti, što se krši s Poslovnikom i dok je on predsjednik Skupštine neće zbog 
nikoga kršiti Poslovnik. Može mu se to desiti nenamjerno, te su ga novinari isto tako 
pitali kako je u prošlim sazivima Župan mogao odgovoriti nakon izražavanja 
vijećnikova zadovoljstva ili nezadovoljstva. Ako je to tako, onda je predsjednik 
Skupštine kršio Poslovnik kako god se on zvao. Dok je on predsjednik Skupštine, 
Poslovnik se neće kršiti, ali dozvoljava mogućnost da to učini nenamjerno. Članak 109. je 
sada u funkciji i zamolio je S. Ćaćića da više ne upotrebljava riječi poput terorizma. 

D. Banić je istakao kako mu nije jasno zašto Skupština mora glasati za neko izvješće 
o radu u proteklom razdoblju, koje je skup nekakvih akata i dokumenata koji su i sami 
doneseni. Smatra da bi izvješće trebalo biti podloga za nešto ubuduće i da bi na osnovu 
toga trebalo praviti izvještaj. Podaci su stvarno opširni i smatra da bi se trebalo bazirati 
na nečemu što će se dogoditi u sljedećem periodu. Smatra kako bi bilo logičnije da se ovo 
Izvješće primi na znanje.  

Predsjednik Skupštine je dodao da Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi nalaže 
da Župan dva puta godišnje mora dati izvješče i zato ne može tražiti od Skupštine da 
krši zakon. 

D. Banić je dodao da je bio u Gradskom vijeću Grada Gospića gdje se prihvaćalo, 
odnosno primalo na znanje Izvješće Gradonačelnika. Razlika je kada se nešto prima na 
znanje i kada se glasa o tome. Smeta ga i što Župan u zadnjoj rečenici traži jednoglasnu 
potporu. Nije govorio o kršenju Zakona, budući pozna isti, koji govori da Župan mora 
dva puta godišnje podnositi izvješće. 

Predsjednik Skupštine se osvrnuo na riječi T. Zrinskog kako se Župan ima uvijek 
pravo javiti se za riječ. Ima, ali ne na aktualnom satu. Bio je i potpredsjednik Sabora pa 
zna proceduru, koja je gotovo identična. Župan sada ima pravo javiti se i on mu je dužan 
dati riječ kad god se javi. 

S. Ćaćić je istakao da se mora javiti za riječ, budući je rečeno da je predsjednik 
Skupštine uvijek bio jednak prema svima. Smatra da ih pamćenje nešto brzo zaboravlja i 
ostavlja. Prethodnu sjednicu je A. Franić govorio o Zamjeniku župana S. Rukavini i svi 
su mu govorili da nije točno to što govori. 

Predsjednik Skupštine je upozorio S. Ćaćića da će mu dodijeliti prvu opomenu, a 
nakon druge i oduzeti riječ. Javio se za raspravu po Izvješću o radu Župana za prvo 
polugodište 2014. godine. Oduzet će mu riječ jer nema pravo govoriti o nečemu što nije 
točka dnevnog reda. Upozorio ga je da govori o točki dnevnog reda za koju se javio, a to 
je Izvješće o radu Župana.  

Predsjednik Skupštine je istakao kako neće nikome, ma odakle dolazio, dozvoliti da 
krši Poslovnik, jer je on zadužen sukladno zakonu voditi Skupštinu. Zamolio je S. Ćaćića 
da prijeđe na temu. 

S. Ćaćić je dodao da kada smo već kod uzbuđenosti, onda misli da bi netko drugi 
trebao biti uzbuđeniji nego on, a to će se vrlo skoro znati. 
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Što se tiče Izvješća o radu Župana, prije svega je odao priznanje njegovim 
suradnicima koji su izradili vrlo dobar materijal, ali isto tako zna da oni urade ono što 
njihov naredbodavac ili nalogodavac zatraži od njih. Ali izgleda da nije zatražio baš 
nešto posebno dobro, jer smo dobili na klupe, kako je on nazvao, jedan dječji rad, koji 
ništa ne govori konkretno o programu što ga je Župan trebao izvršiti. 

Nigdje ne vidi da je Župan previše obilazio gradove i općine u Ličko-senjskoj 
županiji i ima osjećaj iz Izvješća da je njegovo jedino radno mjesto bilo u Gradu Gospiću, 
jer osim što je obilazio po Slavoniji i okolo, ništa drugo nije učinio. 

Dodao je da je navedena jedna neistina, koja se lako može dokazati, budući je 
napisano da su potpisani ugovori s korisnicima Programa javnih potreba u oblasti 
društvenih djelatnosti. Bio je u sportu i koliko zna taj ugovor nije bio potpisan do 
9.10.2014. godine. Ako griješi, ispričao se. 

U svezi lika i djela Župana Ličko-senjske županije, jer je ovo Izvješće o njegovom 
radu, S. Ćaćić je istakao kako je Župan ne samo grobar sporta, nego će biti i grobar 
Županije, s obzirom kako radi svoj posao. Župan i njegov kolega M. Kustić jednostavno 
ne znaju računati. Ne zna i zamolio je da mu objasne tu matematiku po kojoj 17x7000 
iznosi 1.000.000,00 kn, a pretpostavlja da će predsjednik Skupštine isto tako pomoći da 
dođe do te brojke od 1.000.000,00 kn. Bit će zahvalan, jer će onda moći svome odvjetniku 
sugerirati kako da dođe do te brojke, ali izgleda da je matematika teža strana dodao je. 

Dodao je i da su Župan i M. Kustić neupućeni, budući ne znaju da postoje dva 
stupnja u donošenju rješenja i da je ovo tek prvostupanjsko rješenje. 

Predsjednik Skupštine je S. Ćaćiću dodijelio drugu opomenu i  istakao da će mu 
nakon sljedeće oduzeti riječ jer opet govori o nečemu što nije tema, te ga je još jednom 
podsjetio da se raspravlja o Izvješću o radu Župana, koji nije njegov odvjetnik, niti bilo 
čiji drugi, kao ni M. Kustić. 

S. Ćaćić je upitao kako su došli do toga iznosa. 
Predsjednik Skupštine mu je odgovorio da sazove tiskovnu konferenciju, gdje će to 

demantirati, a Župan ili M. Kustić će zatim organizirati svoju tiskovnu i odgovoriti mu. 
Ova Skupština neće biti poligon za njegove obračune s bilo kim. Ima aktualni sat kada 
može reagirati ili kada bude točka dnevnog reda s temom o kojoj želi pričati, pa u sklopu 
nje neka govori o ovome što je sada govorio, ali mu neće dozvoliti da o tome govori 
prilikom Izvješća o radu Župana. Još je jednom upozorio S. Ćaćića da prijeđe na temu. 

S. Ćaćić je dodao kako mu je žao što Župan nije ništa progovorio o koaliciji dijela 
SDP-a i dijela HDZ-a i to je ujedno i odgovor A. Franiću kada je pitao kako je zaposlen 
Zamjenik župana S. Rukavina. 

T. Zrinski smatra kako je  nekorektno od S. Ćaćića da s ove govornice optužuje SDP 
da koalira s HDZ – om. To će biti moguće onoga trenutka kada SDP ili HDZ na nivou 
države sklope veliku koaliciju, a to neće biti nikada. Prema tome, u Ličko-senjskoj 
županiji,  dok je on predsjednik SDP-a Ličko-senjske županije, SDP nije i  neće koalirati 
sa HDZ –om i to je obična laž. 

S. Ćaćić se u replici ispričao što ovako nastupa, ali do sada je imao respekta prema 
nekim ljudima, međutim sada stvarno više nema i vrijeme je da se počne govoriti 
imenom i prezimenom. Ne zna zašto se T. Zrinski odmah ljuti kada je spomenuo tu 
neprincipijelnu koaliciju, ali će govoriti o konkretnim djelovima gdje ćemo vidjeti da je to 
istina. Naredbodavac za uništenja NK „Croatie“, gdje je on predsjednik je M. Kustić, 
vijećnik HDZ-a, a egzekutor je D. Banić, vijećnik SDP-a rekao je. 

Predsjednik Skupštine je upozorio S. Ćaćića da ne može terorizirati članove 
Skupštine, koje je ovom prilikom uspio i ujediniti, svojim osobnim ratovima. Neće mu 
dozvoliti da zlorabi ovu Skupštinu, na kojoj je izgovorio jednu vrlo opasnu tezu i to neka 
uđe u zapisnik, o tome da je netko nervozan, a uskoro će se vidjeti tko treba biti 
nervozan i to će se vrlo skoro znati. Znači li to da ima nekakvih posebnih informacija 
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koje ne bi smio imati, jer je ovdje zaprijetio, samo se ne zna kome, da će se uskoro znati 
više tko treba biti zabrinut. Predsjednik Skupštine smatra da možda ima nekakvu 
informacije koju ne bi smio imati, što  će javnost uskoro i saznati. Zahvalio se S. Ćaćiću i 
oduzeo mu riječ.  

 Što se tiče obilaska gradova i općina, a poglavito gospodarstvenika, Župan je  
podsjetio S. Ćaćića da su ne tako davno skupa bili i u Senju i u Bjelopolju i upozorio ga je 
da je  to prvi i zadnji put da će na takav način sudjelovati u posjetu gospodarstvenicima. 
Bio je nazočan kompletnom predsjedništvu HNS-a u toj posjeti, što je  nepotrebno i HDZ 
se nikad nije koristio svojim resornim ministarstvima za takve stvari. Uvažavajući prije 
svega zamjenika ministra i gospodarstvenike nije napustio radni posjet. 

Što se tiče ostalih posjeta gradovima i općinama, to će procjeniti građani i građanke 
na sljedećim izborima. Što se tiče koalicije HDZ-a i SDP-a, to mu je prvi glas, ali sigurno 
zna da postoji u gradu Gospiću jedna, nažalost stranačka, prilikom zapošljavanja, jer ako 
nisi u HNS-u ne možeš dobiti posao, a to mogu potvrditi ne samo mnogobrojni članovi 
HDZ-a, nego i drugih stranaka. 

Predsjednik Skupštine je naglasio kako neće više dozvoliti raspravu u ovom smjeru, 
poglavito jer je S. Ćaćić sam inicirao, optužujući D. Banića da je zajedno s HDZ-om 
uništio tko zna koga. 

S. Ćaćić je upitao može li ispraviti netočan navod. 
Predsjednik Skupštine je odgovorio da može i napomenuo da kada su ugledni i 

istaknuti članovi HDZ-a njemu pomagali da ostane na određenim funkcijama, onda nije 
govorio da su HDZ i HNS u pitanju. Kada je D. Banić, vjerojatno, jer ne zna o čemu je 
riječ, glasovao u interesu sporta, onda su HDZ i SDP u koaliciji. Koalicije nema, to mogu 
potvrditi i SDP i HDZ, te je upozorio S. Ćaćića da svoje osobne frustracije ne rješava 
preko stranaka. Što se tiče ovoga oko zapošljavanja i to bi moglo biti predmet istrage, je li 
istina o čemu se priča, jer je i osobno nebrojeno puta čuo kako se netko može zaposliti, ali 
samo ako se ta osoba učlani u HNS. 

S. Ćaćić je upitao može li dobiti riječ i ispraviti netočan navod Župana. 
Predsjednik Skupštine mu je dao riječ. 
S. Ćaćić je istakao da je Župan rekao kako je on rekao da su HDZ i SDP u koaliciji. 

Nije točno, budući je rekao da su dio SDP-a i dio HDZ-a u koaliciji. 
Drugo, što je netočno i ne zna odakle ti podaci, a može se i provjeriti, da je HEP 

HNS-ova tvrtka i nisu samo HNS-ovci zaposleni tamo, nego ima nešto i HDZ-ovih i 
SDP-ovih i nestranačkih zaposlenika. Ako treba, to se može i provjeriti. 

Predsjednik Skupštine je primijetio da je zanimljivo kako S. Ćaćić zna te podatke, a 
da nitko nije spominjao HEP. 

S. Ćaćić je dodao da mu je Župan to spomenuo. 
Predsjednik Skupštine je odgovorio da nije i da je previše uzbuđen, ali ga razumije, 

te neka u zapisnik uđe da Župan nije ni spomenuo HEP. 
G. Majetić također smatra da nema potrebe da se o Izvješću Župana donosi 

zaključak, ali ako je Skupština tako odlučila, neka se donese. Istina je da ovo Izvješće ima 
svoju političku konotaciju, to je razumljivo i tome ne daje nikakvo posebno značenje, jer 
na kraju krajeva preko Župana se i provodi jedna politika. To je sasvim legitimno i tu 
nema nikakvih primjedbi. Smatra da je problem u tome što svi stalno vidimo nešto loše. 
Trebali bi gledati ono što je dobro, pa to dobro istesati, da bude još bolje i uvijek se 
zalaže, jer je to zajednička korist, da naši zaključci budu na opće dobre, a ne samo 
pojedinačno. U tom kontekstu zalaže se za jedno jedinstvo, bez obzira što se radi o 
političkom duelu, ali na jednom nivou koji bi trebao dati odgovarajuće rezultate. Istakao 
je da je ovo najbolje Izvješće koje je vidio u zadnjih osam godina. U svim dosadašnjim 
izvješćima navodilo se da je otvarano ovo ili ono, međutim iz ovog Izvješća, ako malo 
bolje pogledamo, imamo masu podataka koji se mogu koristit za bilo koju drugu svrhu. 
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Neki podaci koje je tražio na ovoj Skupštini i koji mu se nisu dali, ovdje se mogu naći, 
ako se malo pomnije čita tekst. Na početku mu čak nije ni predavao neko značenje, već 
ga je na kraju vidio. Podržao bi Župana u nastojanju da se sredstva od države za 
prenesene funkcije trebaju vratiti u Županiju. Isto tako smatra da Župan nije u pravu 
kada konstatira da od legalizacije nema efekta. Trebalo bi poraditi na ažuriranju 
podataka, ne samo radi dobivenih sredstava, nego i radi građana i svega ostalog. U 
cjelosti prihvaća Izvješće bez obzira na političke dimenzije koje unutra stoje, jer smatra 
da je ovo korektan i dobar izvještaj.  

Župan je odgovorio da je teško ispuniti obvezu dati dva puta polugodišnje izvješće, 
kao što je zakonom propisano i zajedno sa službama koncentirao se na to da u Izvješću 
bude napisano ono što zanima članove Skupštine i što se dešavalo na Skupštini, te su 
pokušali prikazati sam rad djelokruga izvršne vlasti Županije. Izbacio je iz Izvješća 
protokolarne obveze i slično, jer je smatrao da članove Skupštine ni u najmanju ruku ne 
treba zanimati s kim je on u uredu imao sastanak i s kim je bio na domjenku, nego 
životna pitanja. Dakako da Izvješće ima svoju političku dimenziju, jer su na toj dimenziji 
i dobili izbore i tu platformu provode. U potpunosti podržava raspravu članova 
Skupštine i očekuje od njih i dalje prijedloge koje će razmotriti i upućivati na Županijsku 
skupštinu, a sve za boljitak Ličko-senjske županije. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupština je s 19 glasova „za“, 1 „protiv“ i 3 „uzdržana“ glasa  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2014. godine 

 
AD/4 Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, 

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

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke 

Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 
Proračun i financije i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport. 

Članovi Županijske skupštine složili su se s prijedlogom predsjednika Skupštine da 
nije potrebno davati obrazloženje za ovu točku. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali G. Majetić, D. Banić, S. Ćaćić, M. Kustić, D. Milinović, A. 

Franić, L. Pemper i Župan. 
G. Majetić je istakao da smo sada na jednom setu pitanja koji se odnose na Proračun 

i pročunske stavke. Klub SDP-a smatra da su one usuglašene s korisnicima sredstava i u 
to ne sumnjaju. Međutim, isto tako smatraju da su se ti korisnici sredstava postavili kao 
poslovni ljudi i menadžeri koji štite svoje ustanove i da su zaštitili svoje interese ili su na 
najbolji način preraspodjelili sredstva kojima raspložu. Klub SDP-a nije protiv, ali budući 
nisu učestovali u tome, nisu konzultirani, niti su surađivali s vladajućima bit će uzdržani 
po ovim točkama dnevnog reda.  

D. Banić se nadovezao na riječi S. Ćaćića, koji ga je proglasio egzekutorom i istakao 
da bi po tom ključu, a radi se o sportu, i B. Gržanić bio teški ljevičar ili B. Peranić isto 
tako, te da su te stvari naprosto smiješne. Inače je disciplinski sudac te lige, a s M. 
Kustićem ima kakvu takvu suradnju što se toga tiče, a o politici se ne razgovara. 
Napomenuo je da Župan možda najbolje zna njegovo djelovanje, možda i bolje nego neki 
članove njegove stranke. Što se tiče ovoga dijela, obrazovanja,kulture i sporta, to su 
stvari koje su više tehničke prirode i odnose se na nedostak sredstava, što je uvijek 
problem. U kasnijim dijelovima ćemo vidjeti i neka povećanja, pa se ne može uvijek 
govoriti protiv ove Vlade, jer se više na ovoj Skupštini čuje o Vladi nego u medijima. Kao 
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ljubitelj sporta zalagat će se i na Skupštini i na Odboru za prosvjetu, kulturu, znanost i 
sport da sport dobije više novca, a po nekom zakonu, pravilniku ili ne zna točno čemu, 
trebalo bi u sport na nivou Županije ulagati 5% od izvornih prihoda. To bi iznosilo oko 
1.000.000,00 kuna, a sada vidimo da iznosi 460.000,00 kn. Smatra da sport svakako treba 
poticati i kada neko dijete igra za neki klub, nije bitno u kojoj mu je stranci otac, nego je 
bitno da to dijete ima zdrav život, umjesto da ide po kafićima ili da je incidentan.  

Župan je odgovorio G. Majetiću da je problem u tome što se povećanjem 
legaliziranih kuća nalaze u još većem minusu, što je apsurd, jer su naši troškovi veći od 
20%. 

Nadalje je istakao da je Vlada RH tijelo koje ne mogu zaobići, jer mi kao regionalna 
samouprava funkcioniramo sukladno zakonima koje Vlada i Sabor RH donose. Govorio 
je i o tome da smo dobili jedan dio poslova od državne uprave, ali nisu osigurana 
financijska sredstva i drži da je to protuustavno. Sportski savez je za sport transferirao 
60.000,00 kn, a Županija je planirala preko 500.000,00 kuna.  

S. Ćaćić je naglasio da će ponovno postaviti pitanje na koje mu maloprije nitko nije 
odgovorio. U Izvješću o radu Župana je pisalo da je potpisan ugovor s korisnicima 
Programa iz društvenih djelatnosti za 2014. godinu. Pitao je je li to potpisano ili nije i 
posebno ga zanima je li potpisano što se tiče sporta. Koliko on zna do 9. 10.2014. godine 
nije bilo potpisano ništa. Istakao je da želi dobronamjerno upozoriti Župana, jer nikada 
ne želi da se nekome drugome desi ono što ne bi želio da se njemu desi. Sredstva sporta 
se ne mogu upotrebljavati za nekakvo Hrvatsko fizikalno društvo. Možda tu ima neke 
svrhe što se tiče fizike i sporta, ali koliko zna to nije u Programu. Župan je nanamjenski 
utrošio sredstva, zloupotrijebio je položaj i postoje dokazi koji mogu biti predmetom 
kaznene prijave. Istakao je da nikada protiv Župana nije podnio nikakvu kaznenu 
prijavu i da je to obična laž koja se plasira, isto tako kao što je laž i neistina kada je Župan 
maloprije govorio da je protiv njega podneseno više kaznenih prijava. Možda nekakav 
psihički bolesnik podnosi kaznene prijave i protiv njega, kao i protiv Župana i 
predsjednika Skupštine, ali on na to ne može utjecati.  

Nadalje je istakao da su za radijsku djelatnost navedena određena sredstva i zanima 
ga jesu li to donacije ili subvencije, odnosno financira li se tu program ili se subvencira 
djelatnost kao suosnivača.  

Župan je odgovorio kako ne zna je li se Hrvatsko fizikalno društvo financiralo 
sredstvima sporta i da mora provjeriti, samo zna da dva programa S. Ćaćica nisu 
prihvaćena i stoga nije potpisan ugovor. Ne zna je li to već primjenjeno, ali od 2014. 
godine za Radio Gospić neće biti niti donacija niti subvencija, nego će sve ići po 
ispostavljenim fakturama.  

M. Kustić je istakao da se ova govornica koristi za nekakve privatne obračune. 
Osobno nije prozvao S. Ćaćića, već se on sam nazvao prozvanim i slaže se s D. Banićem 
da je i 1.000.000,00 kuna za sport malo, ali se prilagođavamo gospodarskoj situaciji kakva 
je trenutno i vjeruje da ćemo iz godine u godinu ići prema boljem. Sigurno da nije bilo 
svejedno smanjiti sredstva za sport za 100.000,00 kn, ali je dobro to što Županija, koliko 
on zna, uredno isplaćuje sredstva. To što ga S. Ćaćić proziva za uništavanje NK 
„Croatie“ preko D. Banića je dno dna što je netko mogao izreći za ovom govornicom, jer 
svi znaju koliko se zalaže za sport, što je sve napravio za nogomet i otvoreno može reći 
da Nogometni savez otkada je on predsjednik i otkada je S. Ćaćić otišao iz njega nijednu 
jedinu lipu nije dužan i nije išao u minus, a od Saveza sportova nisu dobili ništa dok je S. 
Ćaćić bio u njemu.  

Što se tiče usmjeravanja novca, M. Kustića zanima kakve veze ima braniteljska 
zadruga „Lika AS“ sa sportom u koju je usmjereno 22.289,72 kn. Isto tako je u MNK 
„Lika sport“ usmjereno 21,100.00 kn, a koliko zna S. Ćaćić je sam odustao od natjecanja u 
malom nogometu, kada su u pitanju seniori, a još će se vidjeti što će biti s juniorima. Isto 
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tako je spomenuo Udrugu „Solidarnost“ u koju je usmjereno 7.500,00 kn. Pita se gdje su 
tu nogometni, košarkaški i ostali savezi i koga je to S. Ćaćić zastupao, ako ne svoje 
osobne firme. Koliko on zna, S. Ćaćić je u svim ovim sportskim udrugama osoba 
ovlaštena za zastupanje. Savezu sportova novac daje Županija, odnosno porezni 
obveznici i ljudi moraju znati kuda je taj novac otišao. Osobno ga Savez sportova ne 
interesira niti malo, već ga interesira Nogometni savez i sve ostale sportske udruge na 
prostoru Ličko-senjske županije i normalno je da će istupati kao vijećnik i zastupati 
interese sporta.  

M. Kustić je naglasio kako želi pojasniti kako se došlo do iznosa od 1.000.000,00 
kuna, koje bi S. Ćaćić trebao dobiti kao otpreminu. Istakao je da njegova bruto plaća 
iznosi oko 10.000,00 kn, te stoga proizlazi da tri prosječne plaće, kao što stoji u ugovoru, 
iznose oko 30.000,00 kn. Kada se to pomnoži s godinama radnog staža, a smatra da S. 
Ćaćić ima najmanje 20 godina radnog staža, onda se dolazi do cifre od 700, 800 ili 
900.000,00 kuna. Smatra kako je sramota da se radi i o 100.000,00 kn, a u Nogometni 
savez, u koji se S. Ćaćić toliko kune, nije dao niti jedne lipe. 

S. Ćaćić se javio za ispravak netočnog navoda i upozorio da je ovdje povrijeđen 
Poslovnik, jer tema dnevnog reda nije izvješće o radu Saveza sportova Ličko-senjske 
županije. 

Predsjednik Skupštine ga je upitao koji je članak Poslovnika povrijeđen.  
S. Ćaćić je dogovorio da je povrijeđen članak 109. Poslovnika. 
Predsjednik Skupštine ga je upitao što članak 109. ima s ovom temom. Zamolio ga je 

da se ne blamira, jer članak 109. govori o tome kako ima pravo na ispravak netočnog 
navoda, što je i dobio, a ne o temi. 

S. Ćaćić je dodao da će s obzirom da je nekim ljudima teško nešto dokazati pokušati  
pročitati što piše u članku 109. Poslovnika. 

Ispravio je to da se govornik obavezno mora držati točke dnevnog reda. U 
Poslovniku piše da govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema 
utvrđenom dnevnom redu. Budući da su sada na redu Izmjene i dopune Programa 
javnih potreba, smatra da je tu povrijeđen Poslovnik. 

Isto tako je istakao da se ovdje iznosi i poslovna tajna. Nema ništa protiv toga da se 
iznese plaća svakoga od njih, a njegova je sada  nula kuna, zahvaljujući ovim ljudima koji 
tako djeluju. Naglasio je da onaj tko se zadnji smije, najslađe se smije. Nije mu jasno 
zašto se predsjednik Skupštine našao uvrijeđen kada je rekao da ako je on uzbuđen, 
može biti i netko drugi uzbuđeniji od njega. Ne vidi što je tu bilo strašno, niti da je tim 
nekoga prozvao ili da nešto zna što netko drugi ne zna. Ispričao se ako je time bilo koga 
uvrijedio.  

Predsjednik Skupštine je dodao da će se iz fonograma zapisnika vidjeti zahtijeva li 
to nešto više, jer je po njegovim saznanjima to bila prijetnja, da će netko biti uzbuđeniji i 
da će se to uskoro znati. M. Kustić nije povrijedio Poslovnik, jer je govorio o temi koju je 
S. Ćaćić počeo, gdje je kritizirao Župana i sredstva koja su namijenjena sportu. Svi bi 
htjeli da za sport ima više sredstava, ali je situacija takva kakva je i onda je M. Kustrić 
govorio u kontekstu, kuda su sredstva za sport otišla, zašto nisu usmjerena na sport i 
izrazio svoju bojaznost u slučaju ako se ostvari spomenuta otpremnina. Predsjednik 
Skupštine također smatra amoralnim dobiti otpreminu u iznosu od 700 ili 800.000,00 
kuna. 

A.  Franić je istakao da u ovom Izvješću, koje je vezano na rebalans Proračuna, 
vidimo da se prema informiranju nisu mijenjale stavke. Kada smo donosili Program 
javnih potreba za društvene djelatnosti, bila je rasprava i Župan je rekao da će se 
mijenjati vlasnička struktura Grada Gospića, gdje je Županija suvlasnik s 25% udjela. 
Budući po njegovim informacijama Radio Gospić ima velikih problema u poslovanju, 
interesira ga bi li ovim rebalansom, kao suvlasnici, mogli pomoći ili spriječiti daljnji 
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financijski problem Radio Gospića, budući i plaće kasne djelatnicima i upitno je kako će 
se dalje isplaćivati. Ako se Radio Gospić, s obzirom na probleme mora ugasiti, zanima ga 
kakve su naše financijske obveze, s obzirom da imamo 25% udjela, zajedno s Gradom 
Gospićem koji ima također 25% udjela, a 50% firme koje ne funkcioniraju. S obzirom da 
je na Radiju zaposleno devet djelatnika, zanima ga može li se iz strukture Proračuna, s 
obzirom da tamo ima kreditnih sredstava i svega ostaloga, pomoći da se ta situacija na 
nekakav način riješi. 

Župan je odgovorio, da su PBZ i GP Vrkljan koji imaju udjela u Radio Gospiću 
dobrostojeće firme i da je jedino Tiskara bila u stečaju, koja je sada i prodana. Radi se na 
pregovorima kako bi Grad Gospić i Županija postali većinski vlasnici. U prošlosti to nije 
bilo moguće, a sada lokalna zajednica i Županija mogu biti monopolisti i misli  da su na 
dobrom putu da se spomenuti udjeličari odreknu svojih udjela. Obavili su i razgovor s 
direktorom Radija i za sljedeću godinu mu naložili novi financijski program, koji mora 
biti značajno manji, bez bilo kakvih velikih rezova i otpuštanja. Postoji jedan veliki 
problem u financiranju, ali će sve učiniti da pomognu ne samo Radio Gospiću, nego i 
Radio Otočcu i Senju i svim ostalim medijima na području Županije. Čine sve da Radio 
Gospić i dalje bude stabilan i još više slušaniji, a što se tiče plaća, one su osigurane do 
kraja ove godine.  

L. Pemper je zanimalo hoće li od ovih 460.000,00 kn što dobiti Savez malih sportskih 
ribolova na moru u Novalji, s obzirom da prijašnjih godina nisu dobili ništa, a ove su 
godine osvojili prvo mjesto na natjecanju juniora. Zamolila je i M. Kustića, koji se jako 
zalaže za sport, da se malo založi i za Novalju iz koje dolazi i za spomenuti ribolovni 
savez.  

Župan je uputio čestitke spomenutom Savezu i istakao da finaciranje svih sportskih 
udruga ide preko Saveza Sportova, odnosno Skupštine saveza, koja na svojoj sjednici 
donosi odluke oko davanja sredstava određenim sportskim udrugama na području 
Ličko-senjske županije, a Župan može eventualno kod nekih uspjeha podijeliti sredstva 
iz pričuve. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba na glasovanje. 

Županijska skupština je s 21 glasom „za“ i 4 „uzdržana“ glasa  donijela 
 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, 

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

 
AD/5 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2014. 
godini 

AD/6 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2014. godini 

AD/7 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu 
financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova 
Ličko-senjske županije u 2014. godini 

AD/8 Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za 
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na 
području Ličko-senjske županije 
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Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluka 
Župan te da su o istima raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 
Proračun i financije i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 21 glasom „za“ i 4 „uzdržana“ glasa  donijela 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i 

učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2014. godini 
 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 21 glasom „za“ i 4 „uzdržana“ glasa  donijela 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 
školstva 

Ličko-senjske županije u 2014. godini 
 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 21 glasom „za“ i 4 „uzdržana“ glasa  donijela 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 
županije 
u 2014. godini 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s je s 21 glasom „za“ i 4 „uzdržana“ glasa  donijela 
 

ODLUKU 
o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u 

djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Ličko-senjske 
županije 

 
AD/9 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka III. 

ugovora o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb 
AD/10 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje 

Županije kod Privredne banke Zagreb 
AD/11 Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 

2014. godinu 
AD/12 Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-

senjske županije za 2014. godinu 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ovih točaka 

Župan te da je o istima raspravljao Odbor za Proračun i financije, dok je o točkama 9., 10. 
i 12. raspravljao i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Obrazloženje je dao M. Dešić, pročelnik Službe za financije. 
Što se tiče dugoročnog kredita, naglasio je da se radi o dodatku III. ugovoru, gdje se 

samo reprogramira dugoročni kredit za poslovni prostor u Senju u iduće 4 godine. S tim 
se postiže dugoročna financijska stabilnost Županije u iduće 4 godine, kako se prolongira 
rok otplate kredita. 
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Što se tiče kratkoročnog kredita od 1.000.000,00 kuna po kamatnoj stopi od 5.50%, 
ovim kratkoročnim kreditom Županija praktički dobiva kratkoročnu solvetnost i 
likvidnost u idućih godinu dana zbog dospjelih nepodmirenih obveza. Odluku o 
kratkoročnom zaduživanju daje Županijska skupština. Izmjenama i dopunama 
Proračuna Ličko-senjske županije prihodi i primici s jedne strane i rashodi i izdaci s 
druge strane povećani su za 2%, odnosno za 1.918.977,00 kn. S prihodovne strane imamo 
prije svega povećanje namjenskih sredstava za pojedine programe u koje spada Fond za 
energetsku učinkovitost, turistička sezona, asistenti u nastavi i ovaj dio koji se odnosi na 
regionalni jamstveni instrument. Drugi momenat je kratkoročno zaduživanje i izvorni 
prihodi Županije po ovom rebalansu se nisu mijenjali. 

Što se tiče rashodovne strane, ona je detaljno navedena i ono što je bitno je postizanje 
značajnih ušteda, prije svega materijalnih troškova i kapitalnih rashoda Županije u 
ukupnom iznosu od 415.000,00 kn. Plaće su povećane samo za 4 djelatnika, koji rade na 
predmetima legalizacije nelegalnih objekata u Odjelu za graditeljstvo. Što se tiče 
rebalansa, treba samo napomenuti još i ono što će se vidjeti u Odluci o izvršavanju 
Proračuna, odnosno da je ukupno zaduživanje Županije po ovom rebalansu smanjeno za 
545.000,00 kn. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna, u članku 4. stoji da je ukupno zaduživanje 
Županije do 31.12.2013. godine bilo 2.883.940,00 kn. Uz otplatu kamate i kredita i nove 
kratkoročne i dugoročne kredite u ovoj godini i prolongaciju dugoročnih kredita stanje 
kredita 31.12.2014. godine je 2.338.940,00 kn. Županija je manje zadužena za 545.000,00 
kn nego prošle godine i kada se na to doda smanjenje materijalnih i financijskih raznosa 
u iznosu od 415.000,00 kn, imamo ukupno smanjenje od gotovo 1.000.000,00 kuna. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali A. Franić u ime kluba HSLS-a, N. T. Čorak u ime kluba 

HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU, M. Šuljić, L. Pemper, D. Banić, T. Zrinski, S. Ćaćić, D. 
Milinović i Župan. 

A.  Franić je u ime kluba HSLS-a istakao da je u prvom, općem dijelu Proračuna, 
evidentno da je Proračun, koji je bilo planiran za 2014. godini u iznosu od 65.282.017,00 
kn, sada uvećan na 66.993.000,00 kn. U osnovi ispada, da je s kreditnim zaduženjima ta 
stavka dignuta. Ako je dobro razumio osnova za podizanje prihodovne strane je 
66.993.000,00 kn i moli da mu se to kasnije pojasni. Ako pogledamo rashodovnu stranu,  
tu nema uštede, jer imamo 1.000.000,00 kn više u rashodu, a M. Dešić je maloprije rekao 
da je 1.000.000,00 kn ušteđeno. Istakao je da o tom dijelu neće toliko govoriti, iako je 
napomenuo da su mu nejasne stavke oko kredita. U općem dijelu Proračuna imamo 
definiranu stavku, gdje su planirani primici od financijske imovine u iznosu od 
300.000,00 kn uvećani za 2.185.000,00 kn, što ukupno iznosi 2.485.00,00 kn. Po starom 
Proračunu je bilo planirano 300.000,00 kn, dignut ćemo kredit do kraja godine u iznosu 
od 2.185.000,00 kn i ukupno biti zaduženi za 2.485.000,00 kn. Međutim, u projekciji za 
2015.-2016. godinu, također se planira isti iznos i prihod. Znači da ćemo se zadužiti još za 
2.5 mil. kuna, pa onda za još 2.5 mil. kuna. Ako je on dobro razumio ovu stavku, to bi 
ukupno bilo zaduženje za iduće tri godine u iznosu od 7.5 mil. kuna. 

Izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova iznose 1.200.000,00 kn, bilo je 
planirano da ćemo vratiti 1.370.000,00 kn zaduženja u ovoj godini, odnosno da ćemo u 
ovoj godini vratiti ukupno 2.570.000,00 kn. Ako je dobro razumio, isto tako je planirano 
za dvije godine unaprijed. Muči ga i ne razumije zašto se u iduće dvije godine planiramo 
toliko zaduživati, ako kažemo da radimo ovaj rebalans da bi stabilizirali Proračun. Iduće 
godine ćemo morati vratiti ovu kratkorčnu obvezu, vjerojatno s reprogramiranjem, 
odnosno s ponovnim zaduživanjem od 1.000.000,00 kn.  

A. Franić smatra da službene zabilješke nisu dobro napravljene. U zaglavlju je 
konstatiran prihod u iznosu od 66.864,248,00 kn, rashod iznosi isto toliko i drugim 
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riječima koliko smo prihodovali, toliko smo i rashodovali. Kada se u zabilješkama pravi 
analiza, prvo se stavlja da je porez na dohodak smanjen na 200.000,00 kn, ali se ne pravi 
ozbiljna analiza u kojoj će se reći koliko je to u odnosu na stavku, kao što je to u drugim 
dijelovima napravljeno. Navedene su potpore u ukupnom iznosu od 43.835.773,00,kn i 
onda je napravljena analiza potpora. 

Županijski primici od financijske imovine iznose 2.185.000,00 kn, koje kreditnim 
zaduženjem zadužujemo. Kada se u zadnjem dijelu govori o analizi vlasitih prihoda 
Županije, ispada da oni iznose 24.448,748,00 kn. Ispod toga piše da se izvorni prihodi 
Županije dobiju kada se od ukupnih planiranih prihoda koji iznose 66.864.248,00 kn u 
tekućoj godini oduzmu sve planirane tekuće potpore i namjenska sredstva Državnog 
proračuna u iznosu od 43.835.773,00 kn, kao i primici od zaduživanja u iznosu od 
2.185.000,00 kn,a tada ispada da vlastiti prihodi Županije ne iznose 24.000.000,00 kn, 
nego 20.843.000,00 kn. Ako je on to dobro analizirao, tu se nešto pobrkalo i ne razumije 
zašto je ovakav dokument došao pred njih ili je on možda pogriješio u nekakvoj analizi. 
Na stranici 5. zabilješke piše da Ličko-senjska županija ovim I. izmjenama i dopunama 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu nije u mogućnosti zbog vlastite 
zaduženosti davati jamstva, niti suglasnost za eventualno zaduživanje proračunskih 
korisnika kojima je osnivač i vlasnik. Drugim riječima, ako je on dobro razumio ispada 
da pravimo rebalans kako bi onemogućili ostale korisnike Proračuna.  

N. T. Čorak je u ime kluba HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU istakla da se efekt 
smanjenja plaća i uštede na materijalnim troškovima vidi u ovim Izmjenama i dopunama 
Proračuna i uspjelo se smanjiti zaduživanje, odnosno podmiriti prenesene nepodmirene 
obveze iz prošlih godina u iznosu od 614.000,00 kn. Isto tako u ovom rebalansu vidimo i 
odnos države prema Županiji, jer preraspodjeljujemo unutar stavaka, gdje je prijeko 
potrebno zatvoriti financijsku konstrukciju zbog nedoznačenih, a planiranih sredstava iz 
državnog proračuna koje naša Županija u ovom slučaju namiruje iz vlasitih sredstava. 
Ova godina je odmah započela u minusu od 700.000,00 kn za preuzete djelatnike od 
državne uprave, koji danas obavalju poslove izdavanja građevinskih dozvola. Agencija 
za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada preuzela je dio tih predmeta i na taj način 
htjela pomoći Županiji u rješavanju posla, ali je država prilikom osnivanja te Agencije 
trebala osigurati i sredstva za njezino funkcioniranje, a ne da se i ovako mali postotak 
koji ostaje Županiji od obavljanja tih poslova oduzima. Mišljenja je da je Županija 
osigurala ljudske kapacitete da bi i sama mogla rješavati te predmete. Uz tih 700.000,00 
kn, smanjena su i ostala namjenska sredstva koja je Županija planirala, poput sredstava 
za navodnjavanje u iznosu od 200.000,00 kn, a isto tako su smanjena i sredstva za 
turističku sezonu, odnosno za hitnu pomoć za vrijeme turističke sezone. Znamo da je to 
osjetljivo i vrlo bitno kada je u pitanju spašavanje ljudskih života i tu nema spuštanja 
ljestvice, te je stoga Županija to namirila iz vlastitih sredstava. Zbog ovakvih i sličnih 
situacija, poput prijevoza učenika i namirenja decentralizranih sredstava za Dom za 
starije i nemoćne, gdje je Županija izdvojila vlastitih 200.000,00 kn, primorani smo ići na 
ovo kratkoročno zaduživanje.  

Zbog zakonskih promjena koje idu od iduće godine, Županija će po projekcijama 
izgubiti oko 1.165.000,00 kn. Zbog strateškog  i odgovornog poslovanja Županije i zbog 
stručnih ljudskih kapaciteta idemo i na izmjene prihodovne strane Proračuna i to za 
nekih 1.8 mil. kn. Razlozi tome su i kvalitetno napravljen Program za ostvarenje prihoda 
za uređenje plaža, jamstvenog fonda za poduzetničke kredite, zbog kvalitetne prijave na 
natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, kojim smo dobili sredstva za 
uređenje pročelja stambenih zgrada naših sugrađana i zbog kvalitetno izrađene 
aplikacije prema EU fondovima za osiguranje pomoćnika učenicima u nastavi. Uvođenje 
pomoćnika u nastavu učenicima s teškoćama osiguralo se 17 novih radnih mjesta u 
Županiji i ta radna mjesta se 100% financiraju iz Europskog socijalnog fonda, a da se ne 
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govori o društvenoj koristi za djecu koja su dobila te pomoćnike. Naspram toga 
kapitalna ulaganja u odgojno obrazovne ustanove su stopirana zbog nedostatnih 
sredstava za materijalne i financijske rashode škola, te se stoga ove godine nije išlo u 
kapitalna ulaganja, nego su ta sredstva prenamjenjena za tekuće održavanje. Vezano za 
pomoćnike u nastavi, Županija je uz ovih 200.000,00 kn koje bilježi mogla zabilježiti i više 
da natječaj za asistente nije riješen tek početkom listopada, umjesto u rujnu. Za Županiju 
je vrlo važno da se donesu novi razvojni programi koji bi se primjenili, a njihova 
refleksija primjene bi se posredno odrazila na rast i povećanje sredstava Proračuna i ne bi 
u zadnji tren dolazilo do smanjenja decentraliziranih sredstava.  

N. T. Čorak je na kraju istakla da klub HDZ-a s koalicijskim partnerima podržava I. 
izmjene i dopune Proračuna i nastojanje Županije da stabilno vodi poslovanje. 

Što se tiče donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje 
Županije kod PBZ-a radi solvetnosti, M. Šuljića je zanimalo kolika su trenutno 
potraživanja Županije i koje se aktivnosti vrše u naplati tih potraživanja.  

Što se tiče sredstava iz kapitalne dobiti, L. Pemper je zanimalo je li što sredstava 
planirano za Grad Novalju za ovu godinu, s obzirom da prošle godine nije ništa 
dobiveno. Upitala je radi li možda Grad Novalja nekakav propust ili je problem u 
Županiji. Smatra da se i sredstva za hitnu pomoć trebaju povećati s obzirom kako znamo 
koliko je preopterećena u ljetnim mjesecima zbog Zrća, a i zbog sukoba hitne službe 
Novalje i Gospića, te je i prošli put zamolila i na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb da 
svi skupa poradimo na tome da se taj sukob malo izgladi i da Novalja dobije više tih 
sredstava. S obzirom da ima velikih problema u hitnoj pomoći i u Domu zdravlja u 
Novalji na idućoj sjednici bi mogla o tome opširnije govoriti. Nemoguće je u takvim 
uvjetima raditi, jer misli da nitko u Županiji nema toliko posla koliko hitna pomoć u 
ljetnim mjesecima u Novalji, pošto imamo dva najveća brenda Ličko-senjske županije, 
planetarno popularno Zrće, a isto tako i Plitvička jezera. Istakla je da bi trebalo poraditi 
na tome da i Memorijalni centar „Nikola Tesla“ bude tako planetarno popularan i da bi 
Grad Gospić mogao imati puno dobiti od toga.  

M. Dešić je odgovorio da je Ministarstvo turizma smanjilo sredstva za hitnu pomoć 
u gradu Novalji s 90.000,00 kn na 50.000,00 kn i da se L. Pemper obraća na krivu adresu. 
Nadalje je istakao da Grad Novalja nije do sada podnio ni jedan zahtjev za tekuću 
potporu i da su to jedino učinili Općina Perušić i Općina Senj.  

Potraživanja Županije uglavnom se odnose na potraživanja od Porezne uprave 
prema dugovima iz prethodnih godina, dok se 1.907.000,00 kn odnosi na nepodmirene 
obveze.  

Tvrditi da službena zabilješka koja se ovako radi već 19 godina nije dobro 
napravljena je neozbiljno. Istakao je da A. Franić zbraja kruške i jabuke, pogotovo kada 
govori o izvornim prihodima. Zamolio ga je da dobro isčita Proračun, pa da vidi o čemu 
se radi. Što se tiče projekcija za 2015. i 2016. godinu, one su jednostavno tehničke 
projekcije, koje neće biti takve. Sada ćemo imati Proračun za 2015. godinu, pa će se 
vidjeti točna zaduženja za dalje. Nisu to ni trebali raditi, ali je napravljeno po 
metodologiji Ministarstva financija i uopće nije potrebno gledati 2015. i 2016. godinu.  

D. Banić je istakao kako su u službenoj zabilješki, u točki 1.2. povećane tekuće 
potpore županijskom proračunu za 4% i da to opet naglašava u kontekstu. Sredstva 
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije su Odlukom Vlade o minimalnim 
financijskim standardima povećana za 1%. Naglasio je da je Proračun u krizi ukupno 
povećan za 2%. Dok je bio u Gradskom vijeću svi proračuni su se temeljili na bazi da će 
biti na nuli, kao što vidimo da će biti i ovaj Proračun. To se nikada nije dogodilo i budući 
da zna metodologiju kako se to radi i zašto se radi, apelirao je na vijećnike da zapamte 
ovaj podatak. Kod Obračuna proračuna koji će biti na ljeto iduće godine vidjet ćemo hoće 



24 

 

li se ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu realizirati planirano da 
Županija posluje na nuli. Kada smo sjeli u ove klupe dug je bio 4 mil. kuna.  

T. Zrinski je mišljenja da su I. izmjene i dopune Proračuna došle sa zakašnjenjem jer 
do kraja godine imamo još mjesec i pol dana, međutim to je pravo vladajućih da 
pokušaju iznivelirati postojeće stanje. Pozdravio je nosioce izrade I. izmjena i dopuna 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu i tu je vidljivo kako je stručna služba 
uspjela izbalansirati Proračun za 2014. godinu, izravnati prihodovnu i rashodovnu 
stranu i doći do pozitivne nule. Je li to stvarno stanje i hoće li to tako biti do kraja godine 
će se još vidjeti. Dobio je podatak da je osnova za izračun rebalansa bila 31.10. i na taj 
način se uspio pokriti manjak iz 2013. godine, koji je iznosio 2.614.566,00 kn. Ono što 
misli da nije dobro i što ne podržava je ponovno zaduženje kratkoročnim kreditom od 
1.000.000,00 kuna i ovom kratkoročnom pozajmicom u iznosu od 1.185.000,00 kn. Tu stoji 
i obećanje vraćanja istoga do kraja godine. Upozoravano je i na početku donošenja ovoga 
Proračuna da će on biti teško ostvariv u iznosima koji su bili postavljeni, što na koncu 
pokazuje i ovo novo zaduženje. Očekujemo uskoro na klupe prijedlog Proračuna za 
2015. godinu i da ćemo zajedno biti svjesni duboke krize u društvu u kojem živimo 
dodao je. 

S. Ćaćić se osvrnuo na pitanje A. Franića i na obećanje da će se Proračun donositi u 
dva čitanja i zanima ga hoće li to biti tako ili neće. 

Nadalje je istakao da se u Skupštini stalno provlači nekakva tvrdnja kako Vlada RH 
ne pomaže Ličko-senjskoj županiji, a ako je dobro pročitao, ovdje piše da su ostale 
potpore iz državnog proračuna povećane za 1.562.225,00 kn. Konstatirao je da Vlada RH 
itekako pomaže Ličko-senjskoj županiji i da su to jednostavno političke floskule koje nisu 
dobre.  

Predsjednik Skupštine je dodao kako je S. Ćaćiću u pravu kada kaže da Vlada RH 
pomaže Ličko-senjskoj županiji s 1.570.000,00 kn, ali je prije tri godine pomagala s 
6.325.000,00 kn i u tome je razlika. 

Župan je naglasio da su dobili informaciju koja se može transparentno prenijeti na 
ovaj Proračun, koji će biti objavljen na web stranici županije i u svim ostalim službenim 
glasilima. Radi se o istraživanju GONG-a i Udruge gradova koje je predstavljeno u 
Šibeniku o transparentnosti i odgovornosti lokalne i regionalne samouprave u 2014. 
godini i Ličko-senjska županija se po transparentnosti nalazi na visokom drugom mjestu 
i jedino je Varaždin ispred nas. 

Predsjednik Skupštine je mišljenja da ovo može biti svima na ponos, jer kada vas 
pohvale GONG i gradanska incijativa onda to nešto znači. Na zadnjem proračunu koji je 
donešen je obećano, a i nedavno je razgovarao sa Županom oko donošenja proračuna u 
dva čitanja. Nažalost, to neće biti moguće, zbog toga što još nemamo Smjernice Vlade RH 
koje su input za donošenje proračuna. U dogovoru s oporbom napravit će se jedan 
iskorak u svezi dostave materijala i podnošenja amandmana.  

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 21 glasom „za“ i 6 „uzdržanih“ glasova  donijela 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka III. ugovora o dugoročnom kreditu s 

Privrednom bankom Zagreb 
 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 21 glasom „za“, 1 „protiv“ i 5 „uzdržanih“ glasova  

donijela 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije kod 
 Privredne banke Zagreb 
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Zatim je predsjednik Skupštine dao 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 18 glasova „za“, 5 „protiv“ i 4 „uzdržana“ glasa donijela 
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s  18 glasova „za“, 6 „protiv“ i 3 „uzdržana“ glasa donijela 
 

ODLUKU 
o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. 

godinu 
 
AD/13 Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije  

Novalja 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Gradsko vijeće Grada Novalje i Općinsko vijeće Općine Kolan te da su o istoj raspravljali 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za gospodarska pitanja i Odbor za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Župan je, sukladno članku 60. stavku 2. Poslovnika, dao pozitivno mišljenje na 
prijedlog Odluke. Kako u postupku usuglašavanja teksta sa Zadarskom županijom, 
nakon slanja materijala, treba izvršiti neke tehničke izmjene, Župan je sukladno članku 
78. Poslovnika te ispravke podnio u obliku amandmana.  

 
AMANDMAN 

- U Uvodnom dijelu Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije 
Novalja treba dodati vrijeme održavanja sjednice Županijske skupštine Zadarske 
županije i na kraju Odluke potpis predsjednika Županijske skupštine Zadarske županije 
Željka Lončara nasuprot potpisu predsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske 
županije mr. Darka Milinovića, dr. med. 

  - U članku 3. st. 1. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije 
Novalja iza riječi „ Zubovići“  briše se točka i stavlja zarez te dodaje tekst „ a nalazi se na 
području Ličko-senjske županije“. 

 Amandman je sastavni dio Odluke. 
Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi je sudjelovao M. Šuljić.    
M. Šuljić je istakao da u članku 1. stavak 1. prva rečenica kaže da se ovom Odlukom 

utvrđuje način odvodnje otpadnih voda na području Grada Novalje i Općine Kolan. To i 
nije točno, jer cijela Odluka kasnije spominje da se radi samo o dijelu Općine Kolan, 
odnosno o jednom naselju. Zamolio je, ako bi se moglo nekako staviti u zagradu da se 
odnosi samo na dio.  

Predsjednik Skupštine je odgovorio da je Odluka usuglašena sa Zadarskom 
županijom i da oni imaju identičan tekst. 

M. Šuljić je dodao kako Općina Kolan nema kanalizacijski sustav i misli da je tako 
preciznije. Istakao je da zna zbog čega se donosi ova Odluka. Dobili su i nacrt kako to 
izgleda i malo je nejasno u članku 3. da naselje Metajna ima svoje područje aglomeracije i 
da bi bilo bolje da je spojena prema naselju Zubovićima i sve zajedno u aglomeraciju 
Novalja.  

Predsjednik Skupštine je istakao da je to i rađeno na prijedlog Grada Novalje i 
Općine Kolan. 
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M. Šuljić je još istakao kako u članku 34. stoji da septičke taložnice i sabirne jame 
prazni javi isporučitelj, odnosno koncesionar. Zanima ga može li to stajati u množini, jer 
misli da na području Novalje to radi nekoliko osoba. Kada se provede ova Odluka, pa 
javni poziv dvoje ljudi bi moglo ostati bez posla. 

Predsjednik Skupštine je naglasio kako se u pravilu piše u jednini, ali da ne mora 
značiti da tako mora i biti.  

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“  donijela 
 

ODLUKU 
o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije  Novalja 

 
AD/14 Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o 

koncesijama na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog 
korištenja u 2014. godini  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da su o istom raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 
gospodarska pitanja i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Zatim je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali L. Pemper i T. Zrinski.       
U ovom Izvješću Komisije dobili smo informaciju da su u stvari koncesionari 

ispunili sve uvjete. Dužni su omogućiti prohodnost duž javnog obalnog pojasa, a s 
obzirom da je u dijelu između vrtića i kampa „Straško“ podignut zid koji ulazi u more, 
nije točno da je omogućena prohodnost tog javnog dijela. Oni su ustvari dobili koncesiju 
na gospodarski dio, a pitanje je jesu li dobili na sam ulazak u plažu jer taj zid ulazi u 
more. S obzirom na to nije ispoštovana prohodnost duž obalnog pojasa. 

T. Zrinski se osvrnuo na točku 3. Odluke, s obzirom da je i sam svojevremeno bio 
uključen u Povjerenstvo za praćenje i izvršenje Odluke po ugovoru o koncesijama na 
pomorskom dobru. Ovdje vidimo i Povjerenstvo je konstatiralo da nisu ispunjene obveze 
iz ugovora koncesionara prema Županiji i da se zbog toga predlaže raskidanje ugovora. 
Njegova sugestija i prijedlog Povjerenstvu je da se radi o jednom vremenskom periodu s 
obzirom da smo počeli 2010. godine, a preuzete obeze bivše firme datiraju još iz 2008. 
godine i misli da je napravljeno premalo nadzora korištenja tih uzgajališta na tom 
području. Predložio je Povjerenstvu da ubuduće češće obavlja taj nadzor, jer kada su 
davali suglasnost za koncesiju, dobro se sjeća da su svima bila puna usta novog 
zapošljavanja i mislili su dalje napraviti jedan mali pogon. Međutim četiri godine nakon 
praktički isteka ugovora, vidimo da se nije ništa od toga ostvarilo i da nemamo nijedno 
radno mjesto.  

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupština je s 20 glasova „za“ i 6 „uzdržanih“ glasova  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru 

danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2014. godini 
 
AD/15 Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi Programa mjera za 

unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske županije od 
2012.-2015. godine, za 2013. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o istom raspravljao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo. 
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Zatim je otvorio raspravu, a pošto rasprave nije bilo, prijedlog Zaključka dao je na 
glasovanje. 

Županijska skupština je s 20 glasova „za“ i 6 „uzdržanih“ glasova  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po Izvješću o provedbi Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne 

proizvodnje 
na području Ličko-senjske županije od 2012.-2015. godine, za 2013. godinu 

 
AD/16 Donošenje Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske 

razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine  
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  

Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 
gospodarska pitanja i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Zatim je otvorio raspravu, a pošto rasprave nije bilo prijedlog Odluke dao je na 
glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

ODLUKU 
o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne strategije 

 Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine 
 
AD/17 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina – kulturnog dobra na 

području k.o. Karlobag, vlasništvo Marice Trogrlić iz Splita, Ante Došena i Josipa 
Došena iz Hamiltona – Kanada 

AD/18 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području 
Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ vlasništvo Milana Grbića iz Plitvica sela 

AD/19 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području 
Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ vlasništvo Drage Šikman iz Zagreba 

AD/20 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području 
Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ vlasništvo Zvonka Prce iz Korenice 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka  

Župan te da su o istima raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 
Proračun i financije, dok je o točki 17. raspravljao i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i 
sport. 

Zatim je otvorio raspravu, a budući rasprave nije bilo, dao je 17. točku dnevnog reda 
na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po pravu prvokupa nekretnina – kulturnog dobra na području k.o. Karlobag, 

vlasništvo Marice Trogrlić iz Splita, Ante Došena i Josipa Došena iz Hamiltona – 
Kanada 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 18. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ 

vlasništvo Milana Grbića iz Plitvica sela 
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Zatim je predsjednik Skupštine dao 19. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ 

vlasništvo Drage Šikman iz Zagreba 
 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 20. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ 

vlasništvo Zvonka Prce iz Korenice 
 
AD/21 Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u 

Gospiću 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Gradsko vijeće Grada Gospića te je dao kratko obrazloženje.  
Istakao je da je Gradsko vijeće Grada Gospića 26. rujna 2014. godine predložilo 

imenovanje 5 kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Gospiću.  
Za suce porotnike Općinskog suda u Gospiću, uz suce porotnike imenovane 

Odlukom o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću s prošle sjednice 
skupštine imenuju se i:  

1. Anku Pađen, Gospić, Kralja Petra Krešimira 15 , 
2. Milana Franića, Gospić, Budačka 164 , 
3. Iveriju Filipović, Gospić, Zagrebačka 10 ,  
4. Silviju Petković, Gospić, Jasikovačka 91 , 
5. Antoniju Pavelić, Gospić, Vile Velebita 1. 
Zatim je otvorio raspravu, u kojoj je sudjelovao D. Banić. 
Napomenuo je da smo i zadnji put na sjednici imali polemiku može li sudac 

porotnik biti član političke stranke. S obzirom kako ima informaciju da su suci porotnici, 
koji su izabrani na prošloj sjednici Skupštine položili prisegu, zanima ga ima li 
predsjednik Skuštine kakvih informacija i smiju li osobe imenovane za suce porotnike 
biti članovi političkih stranaka ili ne i potpisuju li kakvu izjavu da nisu članovi niti jedne 
političke stranke. 

Iskoristio je priliku da napomene kako je predsjednik Skupštine najavio da će se 
sjednice Skupštine održavati popodne, međutim kao što vidimo ništa od toga.  

Predsjednik Skupštine je odgovorio da su prisegu položila 38 od 52 suca porotnika. 
Oni potpisuju izjavu da nisu članovi nijedne političke stranke, a problemi koji su 
postojali se rješavaju. U HDZ-u, ako i saznaju za takve slučajeve odmah reagiraju, pa je 
zamolio i ostale stranke da regiraju ako netko nešto sazna.  

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 

 
ODLUKU 

o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću 
 
AD/22 Donošenje Odluke o razrješenju člana i imenovanju članova Odbora za 

poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo    
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Odbor za izbor i imenovanje. 
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Umjesto preminulog Milana Matasića i Ilije Obradovića za članove Odbora za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo predlažu se Božidar Nikšić, dipl. ing. 
agr. i Milan Uzelac, dipl. ing. agr.  

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je s 25 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela 
 

ODLUKU 
o razrješenju člana i imenovanju članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i 

vodno gospodarstvo 
 
AD/23 Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika  Odbora za 

pitanja nacionalnih manjina    
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Odbor za izbor i imenovanje. 
Ilija Obradović razrješava se dužnosti predsjednika Odbora za pitanja nacionalnih 

manjina, a umjesto njega imenuje se Željko Obradović. 
Zatim je Predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ glasom donijela 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju predsjednika  Odbora za pitanja nacionalnih manjina 
 
AD/24 Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za pitanja hrvatskih 

branitelja   
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Odbor za izbor i imenovanje. 
U odbor za pitanja hrvatskih branitelja umjesto preminulog Milana Matasića 

predlaže se M. Kustić. 
Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
U raspravi je sudjelovao S. Ćaćić. 
Pretpostavlja da bi onaj tko je član Odbora za pitanje hrvatskih branitelja trebao biti 

branitelj i imati ratnog staža. Ako je moguće, htio bi da se sazna ima li M. Kustić 
evidentiran braniteljski staž.  

Predsjednik Skupštine je odgovorio da je za vrijeme Domovinskog rata M. Kustić 
bio u hrvatskoj policiji, ali da inače nije potrebno da član Odbora za pitanja hrvatskih 
branitelja bude i branitelj. Mišljenja je da je M. Kustić napravio puno toga za hrvatske 
branitelje.   

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je s 25 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela 
 

ODLUKU 
o imenovanju člana Odbora za pitanja hrvatskih branitelja 

 
AD/ 25 Davanje Mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Žičare Zip 

Line 2 u  sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh“ u naselju Rudopolje u 
Općini Vrhovine 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke   

Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 
gospodarska pitanja. 
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Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

MIŠLJENJE 
o interesu Republike Hrvatske za izgradnju Žičare Zip Line 2 u  sklopu „Sportsko 

rekreacijskog centra Bijeli Vrh“ u naselju Rudopolje u Općini Vrhovine 
 
AD/26 Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko- 

senjske  županije 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke   

Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 
gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu, u kojoj su sudjelovali  D. Banić, D. Milinović i Župan. 
D. Banić je protestirao protiv uvrštavanja ove točke u dnevni red budući se nisu 

mogli pripremiti za nju i budući da se radi o Prostornom planu, gdje sutra zbog jednog 
zareza mogu preuzeti neku odgovornost na sebe.  

Župan je naglasio kako je D. Banić u pravu, ali da se ovdje ne radi o cjelokupnim 
izmjenama i dopunama Prostornog plana, nego se radi o zahtjevu Grada Novalje, kojeg 
moraju u roku ispuniti te je dodao da je ovo Odluka o izradi, a tek kasnije će se ići na 
raspravu i donošenje Plana. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

ODLUKU 
o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije 

 
AD/27 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za nabavu vozila putem 

operativnog leasinga 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke   

Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 
Proračun i financije. 

Kao što smo čuli i u obrazloženju Proračuna, Županija je došla do mogućnosti 
uštede određenih sredstava, tako da današnji leasing zamjeni povoljnijim uvjetima i da 
kroz 4 godine uštedi oko 250.000,00 kn. 

Župan je dodao da su do sada za korištenje najma za 2 vozila plaćali oko 15.000,00 
kn, dok će sada za 3 vozila plaćati ispod 10.000,00 kn i kao što je predsjednik Skupštine 
rekao, to je negdje oko 250.000,00 kn uštede u 5 godina leasinga.  

Predsjdnik Skupštine je zatim otvorio raspravu, a budući rasprave nije bilo prijedlog 
Odluke dao je na glasovanje. 

Županijska skupština je  s 17 glasova „za“ i 9 „uzdržanih“ glasova  donijela 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za nabavu vozila putem operativnog leasinga 

 
AD/28 Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Općinsko vijeće Općine Lovinac na osobni zahtjev Dubravke Jakšetić te je otvorio 
raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
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Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju mrtvozornice 

 
AD/29 Donošenje Rješenja o razrješenju  i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Lučke uprave Novalja 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Odbor za izbor i imenovanje te je otvorio raspravu. 
        Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je s 25 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom  donijela 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju  i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja 

 
AD/30    Donošenje Rješenja o razrješenju  i imenovanju  
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Župan, kojim se razrješava predsjednik Stožera i dva člana i imenuju predsjednica i dva 
člana Stožera te je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“  donijela 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju  i imenovanju 

 
XI. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 14,00 sati. 

 
 
 

KLASA: 021-04/14-01/42 
URBROJ: 2125/1-01-14-02 
Gospić, _____________ 2014. godine 
 

 
  ZAPISNIK SASTAVIO 
 
    Nikola Dosen, oec. 

 
 

          T A J N I C A                                                                P R E D S J E D N I K 
 
Ankica Blažević, mag. oec.                                       mr. Darko Milinović, dr. med., v. r. 
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