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 Z A P I S N I K 

s XIII. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 10. ožujka 2015. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

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

 
Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32 člana XIII. sjednici nazočan 31 član i da 

se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Sjednici su nazočni članovi Županijske skupštine: 

Ivan Ažić, Darko Banić, Mićo Bićanić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, 
Vera Francetić, Ante Franić, Berislav Gržanić, Đorđe Gvozdić, Branko Jažić, Mile Jerbić, 
Joso Kregar, Marijan Kustić, Gojko Majetić, Ana Manjerović, Darko Milinović, Katarina 
Milković, Željko Nekić, Željko Obradović, Dragica Rajković, Danijel Ropuš, Milka 
Rukavina, Željko Rukavina, Boško Stapar, Marijan Šuljić, Branislav Šutić, Nikolina 
Tonković Čorak, Mijo Vidović, Jovo Vukša i Tomislav Zrinski. 
 

Sjednici nije nazočna članica Županijske skupštine: Lidija Pemper – ispričala se 
 

Tijekom sjednice bilo je nazočno od 26  do 31 člana Skupštine. 
 

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, Sanja Vladetić 
Pavelić – pročelnica Kabineta župana, Ana Rukavina Stilinović – pročelnica Upravnog 
odjela za gospodarstvo, Valentina Bublić – pročelnica Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti, Mile Dešić – pročelnik Službe za financije, Katica Prpić - pročelnica 
Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo 
Stipe Mudrovčić – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, , Anita Varžak – v. d. 
voditelja jedinice za unutarnju reviziju, Drago Vlainić – ravnatelj Razvojne agencije 
Ličko-senjske županije,  Katarina Fajdić i Nikola Došen – službenici Tajništva županije te 
Iva Alar, Marija Štimac, Igor Bošnjak i Borna Došen - polaznici programa stručnog 
osposobljavanja.  

 
Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 
Pitanja su najavili S. Ćaćić, T. Zrinski, I. Bižanović, K. Milković, D. Banić i B. Šutić. 
S. Ćaćić je naglasio da će postaviti pitanje koje je po njemu pitanje svih pitanja. Riječ 

je o demografskoj obnovi u Ličko-senjskoj županiji, odnosno o naseljavanju područja 
naše Županije, jer sve što god planirali i kakve god programe stvarali neće imati efekta 
ukoliko na području naše Županije ne bude ljudi i ako se nastavi ovakav trend. Strah ga 
je da se neće dobro završiti. Iz tih razloga pitao je Župana imamo li program 
demografske obnove, odnosno misli li se što poduzeti u smislu naseljavanja na području 
Ličko-senjske županije.  

Župan je odgovorio da je Ličko-senjska županija još u siječnju 2008. godine donijela 
Program provedbe mjera nacionalne populacijske politike u Ličko-senjskoj županiji. 
Zbog vremenskog ograničenja navest će samo nekoliko mjera. Kroz mjeru 1. definirano 
je poticanje gradova i općina i poslodavaca na isplatu potpore za svako rođeno dijete. 
Sukladno tome, Ličko-senjska županija prati provedbu navedene mjere, a svi gradovi i 
općine provode ovu mjeru i tako je tijekom 2014. godine isplaćena potpora za 401 dijete. 
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Mjera 2. navedenog Programa odnosi se na odluku iz 2011. godine, koju je donijela 
Županijska skupština, o osiguravanju jednokratne potpore za treće novorođeno dijete, 
sukladno kojoj je osigurana potpora za 43 obitelji. Kroz mjeru 4., koja se odnosi na 
poticanje aktivnog sudjelovanja u osiguranju institucionalnog zbrinjavanja za svu djecu 
predškolske dobi, izrađena je analiza postojećeg stanja i temeljem toga Županijska 
skupština je 2013. godine donijela Mrežu dječjih vrtića na području Ličko-senjske 
županije. Sukladno navedenome, Ličko-senjska županija je tijekom 2014. godine dala 
podršku Gradu Otočcu za projekt dogradnje i rekonstrukcije postojećeg objekta Dječjeg 
vrtića „Ciciban“ i Gradu Gospiću za projekat izgradnje novog Dječjeg vrtića u Gospiću. 
Kroz mjeru 5. osiguran je produženi boravak za djecu u osnovnim školama na području 
Ličko-senjske županije, tako da imamo produžen boravak u Osnovnoj školi dr. Jure 
Turića u Gospiću, a 2013. i 2014. godine uveden je i produžen boravak u Osnovnoj školi 
S. S. Kranjčevića u Senju. Kroz mjeru 6. predložen je i uvršten Program dječje igraonice u 
Donjem Lapcu. U okviru mjere 11. i mjere 13., vezanih uz poticanje razvoja 
poduzetništva na prostorima izloženim iseljavanju i poticanju razvoja poduzetništva 
mladih, Ličko-senjska županija redovito godišnje provodi mjere iz usvojenog Programa 
razvoja poduzetništva, a kreću se od subvencioniranja kamata na kredite do 
stipendiranja deficitarnih obrtničkih zanimanja i slično, a u skladu s godišnjim 
proračunskim mogućnostima. Župan je najavio da će uskoro izaći novi natječaj za 
poticajni program za obrtništvo i poduzetništvo.  

Naglasio je da je od osnutka RH ovo godina s najmanje novorođene djece i zasigurno 
je tome krivac i politika s nacionalne razine prema područjima kao što je naša Županija. 
Novim Zakonom o područjima posebne državne skrbi ili brdsko-planinskih područja 
umanjene su plaće kroz poreze na dohodak, ali i poticaji i subvencije za sve one koji žive 
na takvim prostorima. Gradu Gospiću i Gradu Senju, kao i ostalim područjima koja su 
ušla u drugu i treću grupu, proračun će biti manji za negdje između 20 i 30 mil. kuna i 
svi koji smo bili u lokalnim samoupravama znamo što znače ta sredstva za poticanje 
gospodarstva i opstanak mladih ljudi na ovome području. Župan je istakao da će u 
svome Izvješću o radu govoriti još malo i o obrazovanju i o svim onim ustanovama koje 
pružaju mogućnost ostanka mladih ljudi, a dakako onda i poboljšanju demografske slike. 
Ponovno je istakao da je protekle godine rođen najmanji broj djece u RH od osnutka, 
negdje oko 36000. Kroz nacionalnu politiku mladih, 2006. i 2007. godine, ostvaren je 
najveci porast rođenih u RH i po tome se vidi kako se nacionalna politika odnosi prema 
mladim obiteljima i kako provodi demografsku politiku u RH.   

S. Ćaćić se zahvalio na odgovoru i naglasio da njime nije zadovoljan, te da će reći 
zašto se uopće odlučio za ovo pitanje. Nekidan je slučajno bio na jednom okruglom stolu, 
gdje se govorilo o naseljavanju u RH. To je toliko značajno pitanje, da ga je iz tih razloga 
odlučio postaviti, jer misli da nemamo program naseljavanja i da nemamo pojma tko će 
se kroz neko dogledno vrijeme od 20, 30 ili 50 godina naseliti ovdje, a mogao bi se vrlo 
lako naseliti netko tko ne bi trebao. Sve ovo što je Župan govorio je ono što nam treba 
ako nas ima, ali je problem što ćemo učiniti da nas uopće ima, a tu prvenstveno misli na 
raznorazne poticaje, porezne i druge olakšice kako bi se mladi ljudi iz Zagreba, Splita ili 
Osijeka odlučili naseliti upravo na našem području. Programa nema ni na nacionalnom, 
ni na lokalnom nivou i boji se da naš smjer demografske politike ide u pogrešnom 
smjeru. 

Predsjednik Skupštine je dodao da populacijske politike nema bez nacionalne 
politike i naveo je podatak da je u prvih 11 mjeseci prošle godine rođeno 36000 djece, a 
broj umrlih je dosegao 47000, što znači da je nestao jedan grad veličine 11000 stanovnika. 
Bez jedne sveobuhvatne nacionalne politike niti jedna županija, grad ili općina ne može 
posebno puno napraviti. 
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T. Zrinski je naglasio da je nedavno, javno, putem medija, objavljen podatak koji 
govori da bez pomoći Vlade RH, izuzev tri Županije, u koje između ostalog spadaju 
Primorsko-goranska županija i Grad Zagreb kao cjelina, ne bi mogla samostalno opstati, 
djelovati niti se financirati niti jedna druga županija, pa tako ni Ličko-senjska županija. 

Zanima ga, kao i javnost, koliko je Vlada RH u 2014. godini izdvojila novca za 
funkcioniranje i opstanak Ličko-senjske županije kroz sveukupna sredstva, o kojim 
područjima se radi i kako je to razrađeno po gradovima i općinama. Napomenuo je da 
govori o sredstvima koja su prošla kroz Ličko-senjsku županiju. 

Nadalje je istakao da ga zanima s kojim je to kapitalnim projektima Županija krenula 
prema Državi i zatražila pomoć od nje i jesu li odobrena sredstva za materijalne i 
kapitalne rashode utrošena zakonski, za što su i namijenjena. 

Predsjednik Skupštine je istakao da je T. Zrinski postavio dva ili tri pitanja, a 
Poslovnik kaže da član Skupštine na aktualnom satu može postaviti samo jedno pitanje. 
Apelirao je da se ne krši Poslovnik, jer SDP ima šest članova u Skupštini i mogu postaviti 
šest pitanja. Još danas će dopustiti da se na neki način krši Poslovnik, ali je zamolio da se  
idući put rasporede i da jedan član ne postavlja više pitanja. 

Župan je odgovorio da je T. Zrinski u najavi pitanja istakao da će se ono odnositi na 
područje gospodarstva i ulaganja i da u ovom trenutku nema točne podatke da odgovori 
koliko je do sada kroz kapitalne potpore preko općina i gradova došlo sredstava u Ličko-
senjsku županiju. Odgovorit će na pitanje vezano za investicije koje se trenutno provode 
u Ličko-senjskoj županiji, a na drugi dio će T. Zrinski dobiti odgovor u pisanom obliku, 

kako bi se od gradova i općina dobili podaci o njihovim kandidiranim projektima prema 
Vladi RH. 

U razgovorima su s niz potencijalnih investitora i danas je dobio obavijest da je jedan 
od tih projekata 99% siguran, a radi se o njemačkom ulaganju u izgradnju 
kogeneracijskog postrojenja na biomasu, u nastavku kojeg se planira izgradnja 
plastenika, a koji će koristiti dio proizvedene topline iz tog postrojenja. Druga investicija 
je izgradnja postrojenja za primjenu modernih tehnologija u proizvodnji plovila i 
vrijedne su preko 20 mil. eura, te će se u prvoj fazi zaposliti 50 osoba. To su dva projekta 
koja bi trebala uskoro krenuti u realizaciju, a popis projekata kandidiranih prema 
domaćim fondovima i prema fondovima EU-a dostavit će u pisanom obliku. 

Već je i govorio da smo kroz Razvojnu i kroz Lokalnu agenciju kandidirali projekata 
u vrijednosti od 2,9 mlrd. kuna.  

T. Zrinski je dodao da je tih projekata očito puno i da ćemo sljedeći put vidjeti koliko 
toga imamo u Županiji i koliki je to red veličine. Očito je da je Župan zaboravio 
spomenuti i ulaganja od strane Vlade RH u neke kapitalne projekte, pa će samo 
napomenuti da će sutra u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit doći do potpisivanja 
projekta vrijednog 25 mil. kuna. Vlada RH zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja 
ulaže 30 mil. kuna, sljedeći tjedan ide se u javnu nabavu veličine 10 mil. kuna, 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ulaže 5 mil. kuna i ima toga još dosta, 
ali će pričekati odgovor u pisanom obliku, pa da na sljedećoj sjednici može 
prodiskutirati.  

Predsjednik Skupštine je dodao kako je T. Zrinski rekao da će Vlada uložiti, što je 
veliko pitanje i ono što je bitno za ovu Županiju je da su s nacionalne razine potpore 
smanjene za 4 mil. kuna i da su decentralizirana sredstva smanjena za 4 mil. kuna. S 
nacionalne razine, ova Županija je dobila 8 mil. kuna manje nego prije dvije godine. 
Volio bi da se projekti koje je T. Zrinski spomenuo ostvare i da se ne pojavljuju tek u 
predizbornoj godini. 
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I. Bižanović je istakao da je njegovo pitanje vezano za sredstva tekuće pomoći iz 
državnog proračuna. Ličko-senjska županija donosila je za svaku godinu Odluku o 
raspodjeli sredstava tekuće pomoći iz državnog proračuna RH gradovima i općinama u 
Ličko-senjskoj županiji koji nisu izravni korisnici pomoći iz državnog proračuna. U svim 
tim gotovo identičnim odlukama člankom 2. je propisano da su gradovi i općine koji su 
korisnici tekućih i kapitalnih potpora dužni namjenski koristiti sredstva i o tome 
tromjesečno izvještavati Županiju. Iz ove odredbe proizlazi da bi gradovi i općine trebali 
najprije dobiti sredstva, koristiti ih namjenski, te o tome tromjesečno izvještavati 
Županiju. Grad Otočac je sredstva dobivao sve do 2008. godine. Od 2009. godine iz 
nepoznatih razloga ova je pomoć uskraćena, te za navedeno razdoblje Županija nije 
uplatila Gradu Otočcu iznos od 935.000,00 kn. Grad Otočac je ponovno uputio jedan 
dopis, gdje traži iznos od 321.250,00 kn za redovno funkcioniranje kapitalnih ulaganja. 
Zanima ga zašto Ličko-senjska županija nije isplaćivala Gradu Otočcu sredstva potpore 
za prošli period u ukupnom iznosu od 1.256.250,00 kn, hoće li to učiniti i kada.  

Župan je istakao da će pokušati kratko odgovoriti, jer je ovo pitanje koje je 
problematika, ne samo za Grad Otočac, nego i za druge jedinice lokalne samouprave 
koje se financiraju iz kapitalnih potpora za razdoblje od 2000. do 2012. godine. 
Napomenuo je da je ugovorom Ličko-senjske županije i Grada Otočca financiran rad 
Carinarnice Otočac u ukupnom iznosu od 860.000,00 kn i to za nabavu opreme i 
namještaja u iznosu od 182.000,00 kn i za najamninu i održavanje zgrade u razdoblju od 
2009. - 2012. godine u iznosu od 677.942,00 kn. Osobno je dopisom od 14. ožujka 2014. 
godine Gradonačelniku Grada Otočca dostavio propisanu proceduru za dostavu 
potrebne dokumentacije za isplatu tekućih i kapitalnih potpora Gradu Otočcu, kao što je 
istim dopisom obavijestio i Grad Senj, Općinu Perušić i Općinu Karlobag. Napomenuo je 
da od tog dopisa do 24. prosinca prošle godine nije dostavljen niti jedan zahtjev 
sukladno navedenim zakonskim odredbama i pisanoj proceduri, tako da se tijekom 2014. 
godine nisu mogle isplatiti tekuće kapitalne potpore, a svi znamo da je 2014. godina iza 
nas i da je Proračun izvršen. 

K. Milković je istakla da je Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet 
objavila nazive prvih 150 osnovnih i srednjih škola u RH koje će se u sljedeće 3 godine 
uključiti u pilot projekt e-škole: uspostave sustava razvoja digitalno zrelih škola. Među 
odabranim školama našle su se i Gimnazija Gospić, Osnovna škola Perušić i Osnovna 
škola u Otočcu. S obzirom da je Županija dala potporu cijeloj toj priči, zamolila je 
Župana da ih ukratko upozna o čemu je riječ, kada će ti projekti započeti i što škole s tim 
dobivaju. 

Župan je odgovorio da mu je zadovoljstvo izvijesiti da su Gimnazija Gospić, 
Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac i Osnovna škola Perušić odabrane 
temeljem Javnog poziva za pilot projekt e-škole: uspostava sustava razvoja digitalno 
zrelih škola, te uskoro očekuje potpisivanje ugovora. Ličko-senjska županije je pismom 
namjere dala podršku spomenutim školama za prijavu za navedeni projekt. Od ukupno 
705 prijavljenih škola odabrano je njih 150, a među prvih 20 škola u kojima će na jesen 
započeti provedba projekta nalazi se i Gimnazija Gospić, a preostalih 130 škola, među 
kojima su i Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac i Osnovna škola Perušić, u 
provedbu projekta će se uključiti početkom 2016. godine. Javni poziv za ovaj projekat 
izazvao je veliki interes u školama naše Županije, čime potvrđuju da žele i imaju potrebe 
za informacijskim i komunikacijskim tehnologijama u svojim obrazovnim i poslovnim 
procesima. Cilj projekta je uspostaviti sustav kojim će se podići razina digitalne zrelosti 
škola kroz razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja. Škole će biti 
u prilici prilagoditi načine učenja i poučavanja u novom informatiziranom okružju, s 
ciljem uporabe suvremenih metoda i alata u nastavi,  kao i lakšeg praćenja napredovanja 
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učenika. Sudjelovanje u projektu omogućuje školama opremanje i rad s najsuvremenijim 
tehnologijama. Jedna učionica bit će opremljena s 30 tableta, koje će učenici koristiti u 
nastavi, a svaki učitelj, nastavnik ili profesor dobit će vlastiti tablet ili prijenosno 
računalo. Od škola očekuje visoku predanost projektu, spremnost nastavnog i 
nenastavnog osoblja za trajno usavršavanje, te spremnost ravnatelja da svojim 
zaposlenicima osiguraju optimalnu podršku. 

D. Banić je istakao da je na prošloj sjednici Županijske skupštine predsjednik 
Skupštine iznio u najmanju ruku neke neprovjerene informacije. Izjavio je, što u 
zapisniku s prošle sjednice i piše, da na Veleučilištu imamo 30% manje studenata, što nije 
točno. U drugoj rečenici stoji: „Priča se da ima nekakvih zakonskih promašaja u 
financiranju“, što bi moglo biti točno s obzirom da predsjednik Skupštine nije odredio 
kada je bilo promašaja u financiranju, te bi nadležne institucije mogle dati pravi odgovor 
na ovo.  

Treći citat glasi: „Prilikom biranja dekana opet se moglo vidjeti kako se ide u smjeru 
teške politizacije, jer je istoga biralo Stručno vijeće, tj. birala ga je struka, a sada ga bira 
Upravno vijeće“. D. Banić je istakao da to također nije točna informacija. Dok je SDP bio 
oporba na državnoj razini, niti jednim slovom nitko iz SDP-a nije govorio ili pisao protiv 
Veleučilišta, iako su ga po gradu nazivali stranačkim Veleučilištem, nego naprotiv, 
podržavali su ga. Svjedoci smo da se u zadnje vrijeme na samom Veleučilištu iznose 
zlonamjerne izjave koje štete svima, a najviše studentima, koji tamo pokušavaju steći 
visoko obrazovanje. Činjenica je da pojedinci pokušavaju svojim ponašanjem izvršiti 
pritisak, kako putem medija, tako i prema samoj instituciji, da se Veleučilište prikaže u 
lošem svjetlu. Zbog svega toga je zamolio Župana da se jasno odredi podržava li kao 
čelnik izvršne vlasti u Ličko-senjskoj županiji razvoj Veleučilišta ili je za njegovo 
ukidanje. Vjerovao je i dalje će vjerovati da je Veleučilište zadnja institucija koju bi 
trebalo politizirati i s obzirom da smo govorili o demografskoj obnovi i uvođenju e-
škola, smatra da bi i Veleučilište trebalo biti na tome tragu. 

Predsjednik Skupštine je dodao da bi D. Banić najprije trebao apelirati na 
predsjednika SDP-a Grada Gospića koji je u proteklih pet godina nazivao Veleučilište 
leglom HDZ-a. Takva je bila potpora, ne osobno D. Banića, nego njegovog predsjednika. 

Župan je odgovorio da je D. Banić ispolitizirao svoje pitanje i da je neupitna podrška 
Ličko-senjske županije Veleučilištu. Kao što je i D. Banić konstatirao, Veleučilište je 
uključeno u program demografske obnove Ličko-senjske županije. Svi znamo da je 2006. 
godine Odlukom Vlade RH osnovano Veleučilište „Nikola Tesla“ s više programa u 
Gospiću i Otočcu, gdje se trebalo nastaviti s programima i u Senju i u Novalji. Nažalost, 
vidimo da od novog dekana i upravnog vijeća zasad od toga nema ništa. Možemo 
primjetiti da početak novog obrazovnog dijela, koji bi omogućio studentima jedno bolje 
obrazovanje stoji, iz nepoznatih razloga. Naglasio je da je Ličko-senjska županija 
pokrenula i izgradnju učeničkih domova u Gospiću i Otočcu, kako bi pružili što bolji 
standard studentima. Nažalost, mora konstatirati da neka zbivanja koja se trenutno 
događaju na Veleučilištu sigurno ne doprinose njegovom renomeu u obrazovnoj 
strukturi RH. 

Za vrijeme bivšeg dekana, Veleučilište je u tim godinama pohađalo preko 1200 
studenata, od toga preko 60% iz cijele RH. Danas imamo priliku čitati na portalu 
Slobodna Lika da je bivši dekan dobio otkaz iz nepoznatog razloga. Pitao je B. Šutića je li 
to istina, na što mu je on odgovorio da nema nikakve spoznaje o tome. Toliko o 
transparentnosti rada dekana i upravnog vijeća, a kada se govori o jedinstvenosti mora 
reći da je kod biranja dekan preglasan za samo jedan glas. Pozvao je D. Banića da dođe 
kod njega i da vidi mnogobrojne pritužbe na rad aktualnog dekana i na njegovo 
ponašanje prema kompletnom osoblju na Veleučilištu, od mobinga do discipliniranja 
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kroz stranačku stegu i da ne nabraja sve druge navode. Županije je podržala projekt 
Veleučilišta pod nazivom „Znanjem i suradnjom do prepoznatljivog proizvoda“, čiji je 
cilj poticanje suradnje turističko - ugostiteljskih subjekata i lokalnih proizvođača u Lici, 
te snaženje svijesti o važnosti cjelovitog i doživotnog obrazovanja. Župan je naglasio da 
je D. Banić ispolitizirao pitanje i da će on biti suzdržan i neće politizirati, nego je samo 
rekao činjenice koje su evidentne. Nažalost, politika Veleučilišta ne vodi se u zgradi 
Veleučilišta, nego na ulici, po lokalima i kafićima, bivši dekan dobiva otkaz iz 
nepoznatih razloga, što saznajemo preko Slobodne Like i to sve govori na koji način 
Veleučilište trenutno funkcionira. Suzdržat će se od komentara izjave predsjednika SDP-
a Grada Gospića N. Marasa koji je Veleučilište nazvao leglom kadrova HDZ-a. Vjeruje da 
ne idu u pravcu Kumrovca, koji ne radi, pa da Veleučilište  ne postane novi Kumrovec.  

D. Banić je dodao da je netočno da je kod izbora dekan za jedan glas preglasan. 
Zatražio je da Skupština uputi Veleučilištu jedan zahtjev ili dopis da se očituje na temelju 
zapisnika s ove i prošle sjednice, pa da svi vijećnici vide što je na Veleučilištu 
napravljeno, jer se on nije javio da bi licitirao sve što je tamo napravljeno. Što se tiče 
govora o tome da je bilo nezakonitih radnji, postoje nadležne institucije koje će to riješiti. 
Istaknuo je još jednom da zahtjeva da se od Veleučilišta zatraži pisani odgovor.  

Predsjednik Skupštine je dodao da ne razumije što D. Banić točno želi. 
D. Banić je istakao da s obzirom da je Veleučilište u Gradu Gospiću i u Ličko–

senjskoj županiji, želi da Skupština ili Župan upute na Veleučilište jedan dopis ili zahtjev 
u kojem bi se Veleučilište očitovalo o ovim navodima.  

Predsjednik Skupštine ga je upitao misli li o tome zašto je B. Šutić dobio otkaz ili o 
nekim drugim navodima.  

D. Banić je istakao da ga se očito ne razumije, jer želi da se Veleučilište očituje o 
navodima iz zapisnika s prošle sjednice i s ove sjednice i da se očituje na osnovu 
njegovih izjava o Veleučilištu s prošle sjednice.  

B. Šutić je naglasio da ima pitanje vezano za turizam, ali bi najprije htio reći par riječi 
D. Baniću.  

Predsjednik Skupštine ga je zamolio da se drži Poslovnika i da prijeđe na pitanje.  
B. Šutić je rekao da navodi koje je D. Banić iznio samo pokazuju da su dekanu koji je 

stvorio Veleučilište dali otkaz i to ne kao dekanu, nego kao djelatniku i da to sve govori o 
tome koliko su ispolitizirali ovu našu ustanovu. 

Predsjednik Skupštine je upozorio B. Šutića da prijeđe na pitanje, kako mu ne bi 
oduzeo riječ. 

B. Šutić je istakao da upućuje pitanje Županu, a tiče se razvoja logistike i svega što 
Županija čini za razvoj turizma. 

Znamo da je Ličko-senjska županija na svu sreću, ali i kroz dobra razmišljanja, u 
svom strateškom planu i razvoju stavila razvoj turizma kao jedan od temeljnih razvoja 
naše Županije. Imamo sreću da naša Županija ima mogućnost razvijati kontinentalni, 
morski, ali i kulturni turizam, kojemu u narednom periodu teži cijela Europa. Svake 
godine imamo sve više i više dolazaka u Županiju, sve više je noćenja, počevši od 
Plitvičkih jezera pa do Otočca, Senja i Novalje. Zanima ga je li Županija spremna za 
nadolazeću turističku sezonu, što je učinila u tom pravcu i je li aplicirala na fondove EU 
za sredstva za razvoj turizma u Ličko – senjskoj županiji.   

Župan je odgovorio da je u strateškom gospodarskom razvoju naše Županije 
turistička djelatnost među tri grane koje su nositelji razvoja. Treba napomenuti da je 
Ličko–senjska županija u protekloj godini po povećanju posjeta i noćenja gostiju bila na 
drugom mjestu u RH. U protekloj godini na području naše Županije realizirano je 
nekoliko značajnih projekata u sektoru razvoja turizma financiranih iz EU fondova, a 
nekoliko ih još uvijek čeka odluku o odobravanju od strane nadležnih tijela.  
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Istakao je projekt s područja Grada Senja naziva „Izgradnja Centra za posjetitelje 
Krasno“ Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit ukupne vrijednosti 
30.686.000,00 kn. Za njegovu realizaciju osigurana su  bespovratna sredstva iz Europskog 
fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 
2007. – 2013. godine u iznosu od 95%. Grad Senj pokreće iz europskih sredstava još jedan 
infrastrukturni projekt, a riječ je o projektu izgradnje i razvoja Rekreacijsko – sportskog 
centra u parku Nehaj, te će se njegovo financiranje provoditi iz grand sheme za poslovnu 
infrastrukturu IPA III C Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013. 
godine. Vrijednost projekta je 1,2 mil. eura, od čega 83,3% otpada na EU sredstva,  a 
ostalih 16,67% ulaže Grad Senj. Općina Vrhovine je prošle godine ostvarila bespovratni 
povrat sredstava za izradu projektne dokumentacije za Sportsko – rekreativni centar 
„Bijeli Vrh“ u iznosu od 250.000,00 kn. Ličko–senjska županija osigurala je bespovratna 
sredstva u iznosu od 162.000,00 kn za izradu Regionalnog programa Uređenje i 
upravljanje morskim plažama na području Ličko–senjske županije, a očekujemo 
bespovratna sredstva i za izradu Master plana razvoja turizma Ličko–senjske županije.  

Jedna od institucija s područja naše Županije koja provodi europske projekte je Javna 
ustanova „Pećinski park Grabovača“ s trenutno dva projekta. Prvi je financiran iz IPA 
programa, a odnosi se na pojačanje uloge udruga civilnog društva, povezanih s javnim 
institucijama u održivom korištenju privrednih resursa u zaštićenim područjima. Preko 
tog projekta je na godinu dana zaposlena jedna osoba na mjesto koordinatora, te će se 
kroz projekat pet osoba iz lokalne zajednice educirati za turističke pratitelje u zaštićenim 
područjima. Drugi projekt je „K4U“ - Karst for you koji je financiran iz programa 
Erasmus plus, a cilj mu je omogućiti mladima iz različitih etničkih, kulturnih i religijskih 
sredina da steknu znanja i iskustva na području zaštite okoliša i održivog turizma. Drži 
da ćemo kroz ove programe dodatno ojačati turizam, a kroz njega i gospodarstvo u 
Ličko–senjskoj županiji.             

 
Nakon aktualnog sata predsjednik Skupštine je predložio dopunu dnevnog reda 

točkama: 
 

1. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnih udjela u Hrvatskom radiju – Radio Gospiću 
d. o. o. 

2. Donošenje Odluke o instrumentima osiguranja plaćanja godišnje ugovorene 
lovozakupnine za zajednička otvorena lovišta Ličko-senjske županije 
 
Dopunu dnevnog reda je dao na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 30 glasova „za“ usvojila dopunu dnevnog 

reda XIII. sjednice Županijske skupštine. 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao na raspravu cjeloviti 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje Zapisnika s XII. sjednice Županijske  skupštine 

2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo 

polugodište 2014. godine 

3. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za 

 izračun plaće i naknade te ostvarivanje drugih prava iz rada izvršnih čelnika 

 Ličko-senjske županije 
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5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije 

za 2015. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini  

Ličko-senjske županije  

6. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 
školstva u 2015. godini 

7. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i 
učeničkih domova u 2015. godini 

8. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije u 2015. godini 

9. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i 

troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini 

10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 

županije u 2015. godini 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma 

zdravlja Otočac 

12. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje 

kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

13. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog 

korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka 

(Općina Karlobag) 

14. Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za 

sanaciju potpornog zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – Stara Novalja 

15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 

prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika 

Ilije Ćuića iz Zagreba 

16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 

prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika 

Milana Podnara iz Plitvičkih Jezera 

17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i 

spašavanje Ličko-senjske županije  

18. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije 

(Općina Vrhovine) 

19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i 

imenovanje 

20. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i  

financije 

21. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarska   

pitanja 

22. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za strateško  

planiranje, investicije i fondove Europske unije 
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23. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnih udjela u Hrvatskom radiju – Radio 
Gospiću d. o. o. 

24. Donošenje Odluke o instrumentima osiguranja plaćanja godišnje ugovorene 
lovozakupnine za zajednička otvorena lovišta Ličko-senjske županije 
 
U ime Kluba HSLS-a za riječ se javio A. Franić. Naglasio je da su raspravljali o 

dnevnom redu, te da smatraju da točke: 

19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i 

imenovanje 

20.Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i  

financije 

21.Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarska   

pitanja 

22.Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za strateško  

planiranje, investicije i fondove Europske unije 

 nisu usklađene sa Statutom i Poslovnikom Županijske skupštine.  

Člankom 31. Statuta definirano je da je u Županiji ustanovljeno 10 stalnih radnih 

tijela, među kojima je i Odbor za izbor i imenovanje. N. Šulentić je mandat člana 

Županijske skupštine stavio u mirovanje s danom 17. prosinca 2014. godine, a Odbor za 

izbor i imenovanje je sjednicu održao 27. veljače 2015. godine. Obzirom da je Statutom i 

Poslovnikom definirano da predsjednik Odbora mora biti i član Skupštine, nije mogao 

sazvati i voditi sjednicu Odbora za izbor i imenovanje 27. veljače 2015. godine, ako je bio 

član Skupštine do 17. prosinca 2014. godine. 

Smatraju da se ovdje radi o povredi Statuta i Poslovnika Županijske skupštine i 

da ove točke treba skinuti s dnevnog reda.  

A. Blažević je istakla da je N. Šulentić stavio mandat u mirovanje, on je izabrani 

član Skupštine, na sjednici Odbora za izbor i imenovanje bili su prisutni svi članovi 

Odbora, tako da nije bilo problema oko kvoruma. On je još uvijek predsjednik Odbora za 

izbor i imenovanje, Županijska skupština koja ga je i imenovala, treba ga i razriješiti. 

Predsjednik Skupštine je dodao da ga je Županijska skupština imenovala i da će 

ga danas i razriješiti i imenovati novu predsjednicu Odbora za izbor i imenovanje.  

S. Ćaćić je dodao kako mu se ipak čini da je A. Franić u pravu i predložio da se 

danas izabere predsjednica Odbora za izbor i imenovanje, a da se ostala imenovanja 

skinu s dnevnog reda, jer se radi o povredi Poslovnika. 
Predsjednik Skupštine je zatim predložio, a članovi Skupštine su se složili s time, 

da točka 19. ostane, a da se točke 20., 21. i 22. skinu s dnevnog reda, te je dao na usvajanje 
sljedeći 

 
D n e v n i   r e d 

 
1. Usvajanje zapisnika s XII. sjednice Županijske  skupštine 

2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo 

polugodište 2014. godine 

3. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za 

 izračun plaće i naknade te ostvarivanje drugih prava iz rada izvršnih čelnika 

 Ličko-senjske županije 
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5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije 

za 2015. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini  

Ličko-senjske županije  

6. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 
školstva u 2015. godini 

7. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i 
učeničkih domova u 2015. godini 

8. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije u 2015. godini 

9. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i 

troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini 

10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 

županije u 2015. godini 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma 

zdravlja Otočac 

12. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje 

kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

13. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog 

korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka 

(Općina Karlobag) 

14. Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za 

sanaciju potpornog zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – Stara Novalja 

15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 

prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika 

Ilije Ćuića iz Zagreba 

16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 

prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika 

Milana Podnara iz Plitvičkih Jezera 

17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i 

spašavanje Ličko-senjske županije  

18. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije 

(Općina Vrhovine) 

19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i 

imenovanje 
20. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnih udjela u Hrvatskom radiju – Radio 

Gospiću d. o. o. 
21. Donošenje Odluke o instrumentima osiguranja plaćanja godišnje ugovorene 

lovozakupnine za zajednička otvorena lovišta Ličko-senjske županije 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 30 glasova „za“ usvojila dnevni red XIII. 
sjednice Županijske skupštine. 
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AD/1 Usvajanje zapisnika s XII. sjednice Županijske  skupštine 
 

Predsjednik Županijske skupštine dao je zapisnik s XII. sjednice Županijske 

skupštine na raspravu. 

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

glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 30 glasova „za“ usvojila zapisnik s XII. 

sjednice Županijske skupštine. 
 

AD/2 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za 

drugo polugodište 2014. godine 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 
Župan, koji je dao i obrazloženje. 

Naglasio je da je ovo Izvješće treće po redu u tekućem mandatu podneseno 
Županijskoj skupštini temeljem čl. 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. Kao i prijašnja, nije svedeno na isključivo navođenje aktivnosti Župana 
ostvarenih u izvještajnom razdoblju, već ono uključuje aktivnosti Župana sa 
zamjenicima, te funkcioniranje Župana kao izvršnog tijela i zakonskog zastupnika 
Županije putem upravnih tijela. 

I ovo Izvješće sadržajno nije detaljno izvješće o stanju u svim ili pojedinim 
djelatnostima na području Ličko-senjske županije. 

Tome su namijenjena posebna izvješća, čiju pripremu i podnošenje Župan 
osigurava u rokovima utvrđenim godišnjim Planom rada Župana, odnosno Županijske 
skupštine. 

Svoje ovlasti predlaganja općih i drugih akata Županijskoj skupštini, Župan je u 
drugom polugodištu realizirao predlaganjem Skupštini na razmatranje 69 akata, 
donošenje kojih je bilo predviđeno Planom rada Skupštine za 2014. godinu ili su 
donesene po iskazanoj potrebi.  

Djelovanje županijskih tijela, pa tako i Župana, ograničeno je djelokrugom rada i 
nadležnosti Županije, kao jedinice područne (regionalne) samouprave. 

Županija jednostavno nema na raspolaganju ovlasti i nadležnosti kojima bi 
značajnije utjecala na stanje u pojedinom području. 

No bez obzira na to, inicirana su i dogovarana rješavanja određenih problema u 
cilju poticanja poduzetništva i zapošljavanja, te stvaranje materijalnih uvjeta za 
povećanje standarda u školstvu, zdravstvu i drugim društvenim djelatnostima. 

Da ne ponavlja ono što je napisano u Izvješću, Župan je naglasio samo neke 
projekte.  

Ličko-senjska županija izradila je i prijavila više projekata i to na natječaj 
Ministarstva poduzetništva i obrta pod nazivom „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“ 
raspisan 1. listopada 2014. godine kao nositelj ili partner i to:  

- Projekt Promicanje poduzetništva stvaranjem uvjeta za osnivanje 
poduzetničkog inkubatora u Gospiću (POD-ING), nositelj LIRA, ukupan iznos 
298.862,70 kn, 

- Projekt Modernizacija i razvoj postojeće infrastrukture Strukovne škole 
Gospić, s ciljem uvođenja programa za tri nova zanimanja u području 
obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti škole- 
„L.E.O.- Ličko-senjska energetska održivost“, vrijednost projekta 760.027,54 
EUR-a, 
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- Projekt Promocija obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj 
županiji, vrijednost projekta 299.499,00 kn – za koji je prije nekoliko dana 
stigla informacija da je isti odabran za sufinanciranje sredstvima EU, 

- Projekt Znanjem i suradnjom do prepoznatljivog proizvoda, nositelj 
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, partneri Ličko-senjska županija, LIRA, 
Grad Gospić, ukupan iznos: 238.687,90 kn, za koji imamo informaciju da je 
trenutno na rezervnoj listi projekata koji će biti odobreni za financiranje 
ukoliko neki projekt koji je ostvario više bodova od našeg ne ispuni sve 
tražene uvjete. 

Uz navedene projekte u kojima se Županija pojavljuje kao nositelj projekta, 
Županija je kao partner sudjelovala i u prijavi projekta: 

- „Razvoj ruralnog turizma u Jadranskoj Hrvatskoj“ u sklopu Programa 
prekogranične suradnje IPA CBC Republika Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna 
Gora – čiji nositelj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – vrijednost projekta je 1 
mln. EUR-a, o čijem odobrenju još nemamo informaciju. 

Nastavljena je i provedba projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Ličko-
senjskoj županiji“ financiranog iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Lokalne 
inicijative za poticanje zapošljavanja“ koji se provodi u sklopu IV. komponente 
Programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala, koji je sufinanciran i u fazi II s 30.000 EUR-a. 

U tijeku su i pripreme za realizaciju nekoliko investicijskih projekata na području 
izgrađenih poduzetničkih zona. Prije svega to su dva najavljena ulaganja stranih 
investitora i to: izgradnja kogeneracijskog postrojenja na biomasu u nastavku kojeg se 
planira izgradnja plastenika, a koji će koristiti dio proizvedene topline iz kogeneracijskog 
postrojenja, te izgradnja postrojenja za primjenu modernih tehnologija u proizvodnji 
plovila. Ove investicije vrijedne su preko 20 mil eura, a zapošljavat će u prvoj fazi 
realizacije projekata oko 50 radnika. 

Tri škole iz Ličko-senjske županije odobrene su za pilot projekt e-škole (Gimnazija 
Gospić, Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac i Osnovna škola Perušić). 

Ličko-senjska županija provodi projekt - Pomoćnici za učenike s teškoćama 
ukupne vrijednosti 1.087.978,04 kn, a nositelj je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. 
Europskog socijalnog fonda. Tako je kroz ovaj projekt zaposleno 17 mladih osoba iz 
evidencije HZZ-a, koji pružaju neposrednu potporu za 19 učenika iz pet osnovnih i četiri 
srednje škole kojima je Ličko-senjska županija osnivač.  

Ličko-senjska županija krajem prošle godine bila je domaćin i organizator radnog 
sastanka koordinacije Župana i predstavnika regionalnih koordinatora županija 
Jadranske Hrvatske, tijekom kojeg su razmotrena pitanja provedbe novog Zakona o 
regionalnom razvoju i utjecaja istog na razvoj svih jadranskih županija, te pitanja izrade 
nacrta Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. O zaključcima sastanka 
izvještena su nadležna ministarstva, a u skladu s navedenim razmotreni prijedlog Nacrta 
Zakona o pomorskom dobru i morski lukama je povučen. 

Na narednoj sjednici Županijske skupštine koja bi se trebala održati do kraja 
travnja ili početkom svibnja razmatrat će se izvještaji ustanova u zdravstvu, socijalnoj 
skrbi, školstvu, LIRA-e, ŽUC-a, Zavoda za prostorno uređenje za 2014. godinu, iz kojih 
će se detaljnije vidjeti stanje i problematika u tim djelatnostima. 

U provođenju programskih aktivnosti Županijske skupštine, odnosno Župana, 
doneseno je  niz akata čiji je sadržaj prikazan u samom Izvješću, a svi predloženi akti 
Županijske skupštine su prije održavanja sjednice Skupštine dostupni javnosti na web 
stranici Ličko-senjske županije.  

Županija je u svom radu otvorena prema javnosti, odnosno građanima. 
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S ciljem utvrđivanja razine transparentnosti i otvorenosti jedinica lokalne i 
regionalne samouprave organizacija civilnog društva GONG provodi, već treću godinu 
zaredom istraživanje pod nazivom „LOTUS - Lokalna, odgovorna i transparentna 
uprava i samouprava“.  

Prema rezultatima istraživanja za županije u 2014. godini koje obuhvaća četiri 
istraživane dimenzije: javnost sjednica Skupštine, javnost odluka jedinica regionalne 
samouprave, suradnja s civilnim društvom i provedba Zakona o pravu na pristup 
informacijama, Ličko – senjska županija je zauzela visoko drugo mjesto i time rangirana 
kao transparentna i otvorena jedinica regionalne samouprave.   

      Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
      U raspravi je sudjelovao T. Zrinski. 
  Istakao je da ga zanima je li se pomakao s mrtve točke projekt „Sveto Brdo“. Bilo 

je puno govora o tom projektu i o velikom zapošljavanju, pa ga zanima u kojoj je to fazi.  
  Župan je odgovorio da mu može reći ono što je saznao od načelnika Općine 

Lovinac i od resornih ministarstava, da je projekt živ i da nije odbačen. Prva faza koja se 
odnosi na razminiravanje je dovršena. Radi se projektna dokumentacija i ide se prema 
apliciranju sredstava EU.  

      Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
     Županijska skupština je s 23 glasa „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova  donijela 
 

ZAKLJUČAK 
po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 2014. godine 

 
AD/3 Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

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

Župan te da je o istoj raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
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 je u ime Kluba HSLS-a sudjelovao M. Šuljić. 
Naglasio je da se u ovim izmjenama i dopunama radi praktički samo o 

usklađivanju sa zakonom, temeljem inicijative Grada Novalje. Ako može, istakao je da bi 
predložio jedan mali prijedlog za ubuduće. Izmjene i dopune su prema zakonu 
objavljene na službenim stranicama Ličko–senjske županije i bilo bi dobro da se iste 
objavljuju i na službenim stranicama jedinica lokalne samouprave, čisto da ljudi znaju i 
da ne bi ispalo da se nešto sakriva. Vrlo česti su odgovori na javnim raspravama kod 
izrade prostorno - planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave da se usklađuju 
sa Županijom. Usklađujemo se sa županijskim planom, a ljudi nisu mogli reagirati. 
Podržavaju ove dvije izmjene i glasovat će za njih. Misli da su to dobre stvari, pogotovo 
prva, koja se odnosi na odredbu članka 87. i članka 96. odredbe za provođenje vezano za 
ukidanje obveze određivanja naselja unutar ZOP-a u kojima se manje od 50% postojećih 
građevina koristi za stalno stanovanje. Ovo je vrlo važno za naselje Staru Novalju, koja je 
bila kažnjena prošlim zakonom. U naselju koje je u potpunosti izgrađeno uz obalu 
unutar 100 metara došlo je u jednom trenutku  do zabrane gradnje na desetak parcela. 
Od 500 parcela, ljudi su njih 10-ak ostavili za sebe i nisu ih prodavali, a više nisu mogli 
graditi, tako da je ovo odlična stvar i podržava je. Odredbe koje se odnose na OPG isto se 
usklađivaju sa zakonom. Do sada se moglo na tri hektara graditi do 200m2 prizemno. 
Sada je rečeno da se može graditi do 400 m2 i misli da je to isto dobro za razvoj turizma, 
međutim trebalo je možda sve to biti malo strože, tako da se ti objekti doista koriste za 
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turističke djelatnosti. Možda bi trebalo više pažnje posvetiti kada se nacrti predaju u 
Uredu za graditeljstvo, jer se odmah može ustanoviti o čemu se radi.  

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije 
 
AD/4 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za 

izračun plaće i naknade te ostvarivanje drugih prava iz rada izvršnih čelnika 

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 
Proračun i financije. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
U raspravi je  sudjelovao G. Majetić. 
Uputio je pohvalu što se tiče same Odluke i ispričao se članovima Odbora za 

Proračun i financije, jer je bio protiv prijedloga Odluke, ali zapravo je za ovakvu Odluku, 
jer je dosta lucidna i dosta dobro napravljena. Istakao je da želi reći nešto drugo, vezano 
za komentar ove Odluke. Nema amandmana, pa prema tome ne želi komentirati samu 
Odluku, jer nju podržava, a podržat će je i Klub SDP-a. Međutim, upozorio je na neke 
stvari koje po njemu ne stoje u komentaru ili prilogu iste. Stoji da je plaća smanjivana za 
toliko i toliko, a to nije točno, jer je Župan do sada koristio maksimum i koeficijenta i 
osnovice, a zakon nije rekao da može toliko, nego do te granice. Prema tome, moglo se i 
drugačije postupiti i zato je naša Županija, na temelju objave od 3.3.2015. godine na 
internetskoj stranici, na trećem mjestu u RH po visini plaće Župana. Ne zna koju poruku 
na taj način šaljemo, iako se osobno zalaže da Župan ima visoku plaću, jer to njemu kao 
penzioneru pomaže, zbog doprinosa i svega ostaloga. Ovo nije dobra stvar u političkom 
smislu i trebalo bi dobro razmotriti visinu koeficijenta koji dužnosnici u Županiji imaju, 
da se on uskladi s našim realnim mogućnostima. 

Radi istine i radi javnosti i zbog svega što smo čitali na raznim portalima, Župan 
je odgovorio da se iznos odnosi na bruto plaću i ispravio je G. Majetića zbog netočnog 
navoda, budući je i Skupština donijela Odluku o snižavanju plaće dužnosnika za 10%.  

Bivši Župan je imao neto plaću u iznosu od otprilike 18.000,00 kn i kada se 
oduzme 10%, sadašnja plaća Župana je nešto veća od 16.000,00 kn. To je čista 
matematika i iako je jučer čuo da 2+2 u politici nije 4.    

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za izračun plaće i naknade te 

ostvarivanje drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-senjske županije 
 

AD/5 Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2015. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj 

skupštini  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 
Proračun i financije. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
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U raspravi je  sudjelovao G. Majetić. 
Naglasio je da govorimo o 60.000,00 kn, međutim u članku 3. Zakona je propisano 

da se radi o 0,05 % troškova iz prošle godine. Nije mu jasno zašto se pozivamo na članak 
10., gdje se kaže da političkim strankama pripada pravo na naknadu u visini od 10% 
iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela za svakog izabranog člana 
podzastupljenog spola. Nije na temelju tog članka, nego na temelju članka 3. u kojem se 
kaže na temelju 0,05% plus 10% za one koji su manje zastupljeni u Skupštini, bilo to 
muško ili žensko. Nažalost nema amandmana i samo komentira, te se zalaže da to bude 
0.05%,  ali sada je gotovo i ne može to promijeniti.  

Što se njega osobno tiče političkim strankama treba dati sve ono što je više od 
rashoda, višak prihoda u proračunu neka se podijeli političkim strankama.    

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je s 23 glasa „za“ i 5 glasova „protiv“ donijela 

 
ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini  Ličko-senjske županije 
 
 

AD/6 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 

za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

osnovnog školstva u 2015. godini 

AD/7 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 

za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih 

škola i učeničkih domova u 2015. godini 

AD/8 Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe 

Ličko-senjske županije u 2015. godini 

AD/9 Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za 

socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. 

godini 

AD/10Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 

županije u 2015. godini 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluka 

Župan te da su o istima raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

Proračun i financije, o 6. i 7. točki raspravljao je i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i 

sport, a o 8., 9. i 10. točki i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. 

godini 
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Zatim je predsjednik Skupštine dao 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 

domova u 2015. godini 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano 

financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2015. godini 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 

materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane 

funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2015. godini 

 

AD/11 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti 

Doma zdravlja Otočac 
 

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 
zdravstvo i socijalnu skrb. 

Obrazloženje je dala V. Bublić, pročelnica Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti. 

 Istakla je da Dom zdravlja Otočac pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu s 
područja Grada Otočca, Općine Vrhovine i Općine Brinje, u okviru zdravstvene 
djelatnosti na primarnoj razini.  

S obzirom na specifične potrebe, odnosno pretežno starije stanovništvo, te u 
svrhu unaprjeđenja zdravstvene zaštite na navedenim područjima, postoje potrebe za 
proširenjem djelatnosti na palijativnu skrb bolesnika, medicinu rada i internu medicinu. 

Stoga je Upravno vijeće Doma zdravlja Otočac na sjednici održanoj 9. veljače 2015. 
godine donijelo Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac, sukladno kojoj će 
Dom zdravlja Otočac uz postojeće djelatnosti obavljati i djelatnosti palijativne skrbi 
bolesnika, medicinu rada i internu medicinu. 

U skladu s navedenim predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Odluke o 
davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac. 
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Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Otočac 
 

AD/12 Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi 

praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 

2015. godinu 
 

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 
zdravstvo i socijalnu skrb. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za 

kupanje na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
 
AD/13 Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu 

gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – 

uvala Marasovka (Općina Karlobag) 
 

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 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja za 

marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka (Općina Karlobag) 
 

AD/14 Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog 

dobra za sanaciju potpornog zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – 

Stara Novalja 
 

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 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za sanaciju potpornog 

zida županijske ceste ŽC 6274 u uvali Trinćel – Stara Novalja 
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AD/15 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 

prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, 

vlasnika Ilije Ćuića iz Zagreba 
 
AD/16 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu  

prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, 

vlasnika Milana Podnara iz Plitvičkih Jezera 
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. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo pa je dao 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Ilije Ćuića iz Zagreba 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 16. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 26 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu  prvokupa nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Milana Podnara iz Plitvičkih 

Jezera 
 
AD/17 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i 

spašavanje Ličko-senjske županije  
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Župan 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 članova Stožera za zaštitu i spašavanje Ličko-senjske 
županije 

 
AD/18 Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske 

županije (Općina Vrhovine) 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Općinsko vijeće Općine Vrhovine 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 mrtvozornice na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine) 
 
AD/19 Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i 

imenovanje 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 
Odbor za izbor i imenovanje te je otvorio raspravu. 
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Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanje 
 
 
AD/20 Donošenje Odluke o stjecanju poslovnih udjela u Hrvatskom radiju – Radio 

Gospiću d. o. o. 
 

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 
Proračun i financije i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
U raspravi su sudjelovali A. Franić i Župan. 
A. Franić je istakao da Županija stječe vlasničke udjele temeljem tih poduzeća koja 

su bila u suvlasništvu 50% i ispada da će Županija sada imati suvlasnički odnos od 40%. 
Interesira ga je li rađena revizija i u kakvom je stvarnom financijskom stanju Radio 
Gospić, odnosno što mi uzimamo u slučaju ako se dogodi da se tamo utvrde nekakvi 
dugovi ili nepravilnosti. Po ovom dokumentu koji smo dobili iskazuje se da je temeljni 
kapital upisan kao vrijednost Hrvatskog radija – Radio Gospića u iznosu od 110.000,00 
kn i da temeljem tog vlasničkog udjela stječemo imovinsku vrijednost. Drugim riječima, 
vjerojatno bi i kroz nekakve financijske strukture trebao biti, s obzirom da smo mi u 
suvlasništvu, upisan i u poslovne knjige Ličko–senjske županije. Zatražio je da mu netko 
objasni o čemu se radi i je li rađena revizija i ako nije, kada će se raditi, da se već jednom 
riješi taj cijeli odnos s Hrvatskim radijom – Radio Gospićem.  

Župan je odgovorio da smo na jednoj od prošlih sjednica imali i raspravu oko 
financijskog izvješća Radio Gospića i znamo u kakvoj je situaciji. Dubinska revizija nije 
rađena, te ćemo kod upisa u Trgovačkom sudu prije svega morati napraviti i financijsku 
analizu, jer se bez toga ne možemo ni upisati. Tada ćemo znati koji je temeljni kapital, što 
mi stječemo i koji su financijski odnosi. To je postupak koji moramo provesti i sukladno 
zakonu.  

Kada je u pitanju vlasnička struktura, predsjednik Skupštine je dodao da je dobro 
da se razriješava na ovakav način, jer smo nažalost svi svjedoci da se problem Radio 
Gospića i njegova negativna bilanca i dugovi uvijek svaljivao na leđa Županije i Grada 
Gospića. Čini mu se da su oni bili samo fiktivni vlasnici, koji bi trebali učestvovati i u 
raspodijeli dobiti, ali i u gubitcima. No međutim, koliko on zna, nikada u zadnjih 15   
godina nisu učestvovali ni u jednom ni u drugom. Nažalost, nikad nije bilo nekakve 
dobiti, gubitaka je bilo i misli da je dobro da se na ovakav način razriješava struktura 
vlasništva.    

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 
o stjecanju poslovnih udjela u Hrvatskom radiju – Radio Gospiću d. o. o. 

 
AD/21 Donošenje Odluke o instrumentima osiguranja plaćanja godišnje ugovorene 

lovozakupnine za zajednička otvorena lovišta 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 
Proračun i financije. 
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Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o instrumentima osiguranja plaćanja godišnje ugovorene lovozakupnine za 
zajednička otvorena lovišta Ličko-senjske županije 

 
XIII. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 12,30 sati. 

 
KLASA: 021-04/15-01/08 
URBROJ: 2125/1-01-15-02 
Gospić, ______________ 2015. godine 
 
 

ZAPISNIK SASTAVIO 
 
    Nikola Došen, 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. 

  


