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Z A P I S N I K 

s XV. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 
održane 16. srpnja 2015. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 
Predsjednik Skupštine je u 11,00 sati otvorio XV. sjednicu Županijske skupštine, 

pozdravio sve članove Skupštine, Župana M. Kolića, Zamjenike župana, sve izvjestitelje, 
predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednik Skupštine je utvrdio da su od 32, XV. sjednici nazočna 24 člana i da se 
mogu donositi pravovaljane odluke. 

 
Sjednici su nazočni: 
Ivan Ažić, Mićo Bićanić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Ante Franić, 

Berislav Gržanić, Đorđe Gvozdić, Branko Jažić, Joso Kregar, Marijan Kustić, Gojko 
Majetić, Ana Manjerović, Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Željko 
Obradović, Lidija Pemper, Roža Poznanović, Željko Rukavina, Boško Stapar, Marijan 
Šuljić, Nikolina Tonković Čorak, Mijo Vidović i Jovo Vukša. 

 
Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine:  
 Vera Francetić, Mile Jerbić, Dragica Rajković, Danijel Ropuš, Milka Rukavina i 

Tomislav Zrinski - svi su se ispričali. 
 
Nakon utvrđivanja kvoruma na sjednicu je došao član Županijske skupštine Jovo 

Vukša. 
Tijekom sjednice bilo je nazočno od 24 do 25 članova Skupštine. 
 
Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: 
Milan Kolić – Župan Ličko-senjske županije, Sanjin Rukavina – Zamjenik župana, 

Nikola Lalić – Zamjenik župana, Ankica Blažević - pročelnica Tajništva Ličko-senjske 
županije i tajnica Županijske skupštine, Mile Dešić – pročelnik Službe za financije, Ana 
Rukavina Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Valentina Bublić – 
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Sanja Vladetić Pavelić – pročelnica 
Kabineta župana, Stipe Mudrovčić – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, Anita 
Varžak – v. d. voditelja Jedinice za unutarnju reviziju, Drago Vlainić – v. d. ravnatelja 
Razvojne agencije Ličko-senjske županije, Biserka Polić –voditeljica Odsjeka za zaštitu 
okoliša i prirode te komunalno gospodatsvo, Luka Matijević – ravnatelj Županijske 
uprave za ceste, Željko Devčić – direktor Lika cesta d.o.o. Gospić, Ivan Radošević – 
direktor Turističke zajednice Ličko-senjske županije, Mladen Kranjčević – zamjenik 
načelnika Policijske uprave Ličko-senjske, Milan Radošević – predsjednik Zajednice 
sportova Ličko-senjske županije, Katarina Fajdić, Gordana Pađen i Nikola Došen – 
službenici Tajništva županije i Milan Jurković i Marija Pađen – polaznici programa 
stručnog osposobljavanja. 

 
Predsjednik Skupštine je na početku sjednice istakao da je zamoljen u ime Kluba 

HDZ-HSS-HSP-HSPAS-HSU da odredi pauzu u trajanju od 5 minuta. Razlog tomu je 
odnos Hrvatskih željeznica prema Ličko-senjskoj županiji i putnicima koji prometuju na 
ovom pravcu i da će o tome više reći K. Milković. 

Zatim je upitao traži li još netko pauzu. Budući da nije nitko, predložio je da se 
članovi Skupštine ne razilaze, ako se svi slažu i da nema potrebe čekati 5 minuta, već da 
ih K. Milković odmah izvijesti. 
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U ime Kluba HDZ – HSS – HSP – HSP AS - HSU K.Milković je istakla kako joj nije 
ugodno što će ovo ispričati, ali naprosto mora upoznati, kako članove Skupštine, tako i 
javnost u Ličko-senjskoj županiji i nada se da će mediji prenijeti i ostatku RH s čim se 
susrećemo u Ličko-senjskoj županiji kada je u pitanju željeznički prijevoz putnika. 
Naime, 2.7.2015. godine u „Pećinski park Grabovača“ iz Zagreba  je vlakom krenulo 40 
Belgijanaca, skauta, odnosno djece između 15 i 17 godina, zajedno sa svojim voditeljima. 
Trebali su provesti tjedan dana u Parku i kroz svoj program volontirati 5-6 sati dnevno, a 
ostatak dana uživati u odmoru. Kad su krenuli iz Zagreba vlak se pokvario negdje na 
pola puta. Presjeli su na autobus, zatim su ponovno sjeli na vlak negdje prije Ličkog 
Lešća, da bi im taj isti vlak ostao bez goriva u Studencima. U Perušić su došli nakon 
otprilike 4 i pol sata avanture s Hrvatskim željeznicama. To je sve nekako i prošlo, uspjeli 
su ih kroz šalu izanimirati da zaborave tu cijelu priču. U subotu, 11.7.2015. godine su 
odlazili i tri dana prije su čekirali karte, koje su rezervirali još u Zagrebu. Karte su 
čekirali na Željezničkoj postaji u Gospiću, jer se u Perušiću to, ne zna zašto, ne može. 
Rezervirali su im karte za subotu u 11,40 sati, kada je vlak trebao biti u Perušiću. Uredno 
su platili karte, došli na željezničku postaju, čekali su vlak sat i pol vremena da im se 
nitko od predstavnika Hrvatskih željeznica niti djelatnika niti bilo koga nije udostojio 
izaći van i reći im da vlak taj dan ne vozi. Rezervirali su zatim autobus, koji ih je 
prevezao nakon dva sata čekanja. Nitko im nije bio u stanju reći da će ih prevesti autobus 
i da se ne trebaju brinuti, što je sramota. Nemoguće je da Hrvatske željeznice prodaju 
željezničke karte za 42 osobe, za vlak koji ne vozi i za koji se zna da neće voziti. Može 
razumjeti da se vlak u međuvremenu pokvario i to joj je savršeno jasno, međutim nije joj 
jasno da se Hrvatske željeznice nisu udostojile ispričati tim putnicima i reći im da će 
čekati 1, 2 ili 3 sata i da će ići autobusom za Zagreb, dodala je. Sramotno je da, u jeku 
turističke sezone na relaciji između dva najveća hrvatska grada Zagreba i Splita, 
nemamo redovnu željezničku liniju na koju možemo računati. Zovemo turiste, 
pokušavamo graditi i razvijati turizam u Ličko-senjskoj županiji, a ne možemo im 
osigurati normalan prijevoz.Zamolila je Župana i Predsjednika Skupštine da se očituju 
za sljedeću sjednicu Skupštine i da reagiraju prema HŽ-u, budući se ovo ne smije 
događati. Nalazimo se u srcu Hrvatske, između sjevera i juga i ovo se u našoj Županiji 
naprosto ne smije događati. Ispričavala im se u ime RH, u ime HŽ-a i u ime „Pećinskog 
parka Grabovača“, ali to sebi ne smijemo dopustiti, naglasila je. 

Župan je istakao da nema ništa za dodati, nego samo konstatirati kako je ovo jedna 
nedopustiva situacija da se Hrvatske željeznice tako odnose prema posjetiteljima naših 
prirodnih ljepota. Ovo je samo jedan od pokazatelja na koji se način tretira Ličko-senjska 
županija i dakako da će uputiti prosvjed prema HŽ-u. Vjeruje da će i Predsjednik 
Skupštine u ime Skupštine, zajedno s njime, zahtijevati da se takve stvari više ne 
dešavaju, ne samo u turističkoj sezoni, nego i tijekom cijele godine. 

Predsjednik Skupštine je istakao da je takav tretman nedopustiv prema onima koji 
posjećuju naša prirodna bogatstva i nikako nije zgodno da se to dešava u jeku turističke 
sezone, kada čitava RH, pa tako i Ličko-senjska županija, bilježe dobre turističke 
rezultate te da mu je žao da ga kao saborskog zastupnika, nitko o  tome nije obavijestio, , 
jer bi onda zatražio stanku u Saboru i rekao par riječi o tome, tako da bi tada ta vijest jače 
odijeknula. Zajedno sa Županom uputit će protestnu notu, iako moramo biti svjesni da 
tu ne možemo puno učiniti, budući su željeznice u stanju kakvom jesu.  

Uputit će protestno pismo i zatražiti da nam se obrazloži što se dogodilo, a budući 
K. Milković posjeduje podatke i adrese spomenutih osoba, bilo bi dobro da se i njima 
osobno uputi pismo isprike, s tim da im objasnimo kako lokalna zajednica tu nije ništa 
kriva. 

 
Predsjednik Skupštine je zatim otvorio aktualni sat.  
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Pitanja su najavili K. Milković, A. Franić, I. Ažić, N. T. Čorak, S. Ćaćić i M. Šuljić. 
K. Milković je istakla da je njezino pitanje vezano za turizam i da je zanima kako će 

predložene izmjene paketa zakona iz područja turizma, tj. Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi te Zakona o 
turističkoj članarini utjecati na sustav turističkih zajednica u Ličko-senjskoj županiji i 
razvoj turističkog proizvoda. Znamo da je to vrlo aktualna i bolna tema pa je zamolila 
Župana za kratko objašnjenje. 

Župan je odgovorio da je održao konferenciju za tisak, sukladno namjerama 
resornog ministarstva, odnosno Vlade RH da donese po hitnom postupku paket zakona 
iz područja turizma, pod izlikom potrebe žurnog smanjivanja parafiskalnih nameta. Riječ 
je o postupku suprotnom demokratskoj praksi. Pripremio je kompletan tekst koji su 
uputili resornom ministarstvu i određenim klubovima u Saboru. Jučer smo vidjeli da je 
paket odgođen za jesen, a donesen je samo Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Koliko ima 
spoznaja od određenih klubova, prije svega Kluba HDZ-a i koalicijskih partnera, da neće 
podržati ovaj prijedlog i uvjeren je da će Vlada RH i resorno ministarstvo prepoznati 
značaj lokalnih turističkih zajednica, poglavito u ruralnom području. Ako bi se 
smanjivale takse, boravišne pristojbe i ostalo, došlo bi do značajnog smanjenja djelatnika 
koji rade na promociji turizma u određenim jedinicama lokalne samouprave, a vrlo 
dobro znamo što to znači za ruralna područja, poglavito za mala mjesta u priobalju. Tu 
bi samo profitiralo Ministarstvo turizma, budući bi svega 25% sredstava ostalo lokalnim 
turističkim zajednicama i mišljenja je da npr. Dubrovnik ne treba potporu, nego Lika ili 
neka druga ruralna područja u RH. 

A. Franić je pitanje uputio Županu, a odnosi se na izvješće oko završetka radova na 
trajektnoj luci Prizna. Prošle godine, u devetom mjesecu, Skupština je donijela odluku da 
se ide u sanaciju luke Prizna, zbog pristaništa velikih trajekta. Dana je suglasnost Lučkoj 
upravi Senj na kreditno zaduženje.  Međutim, ove godine u četvrtom mjesecu, pri kraju 
završetka radova, na sjednicu Skupštine je došla izvanredna točka o suglasnosti na 
daljnje zaduženje, kada je ravnatelj Lučke uprave Senj P. Dešić s ove govornice rekao da 
su potrebna sredstva u biti puno veća od 25%, kolika je zakonska regulativa da mogu 
sklopiti ugovor s jednim dobavljačem, odnosno da ne bi raspisivali natječaj spustili su na 
24,98%. Predsjednik Skupštine je tada naložio da moramo dobiti to izvješće, budući je 
Skupština zbog upitnosti turističke sezone i otvaranja luke dala suglasnost na to 
zaduženje. Izvješće koje je ravnatelj Lučke uprave Senj bio dužan dostaviti Skupštini 
nikada nije došlo pa ga zanima što je s njim i koji je razlog da isto još nije stiglo. 

Župan je odgovorio da u pregledu materijala nigdje nisu mogli pronaći zaključak da 
je Lučka uprava obvezna dati izvješće Županijskoj skupštini. Osobno je zatražio podatke 
i pročitat će dopis od predsjednice Upravnog vijeća B. Šarenić. Prema podacima 
dobivenim iz stručnih službi Lučke uprave Senj, vrijednost građevinskog dijela 
investicije rekonstrukcije trajektnog pristaništa u luci Prizna iznosi 8.900.350,00 kuna. Uz 
troškove na rekonstrukciji, Lučka uprava Senj je imala troškove u iznosu od 764.000,00 
kuna, koji su se odnosili na reviziju projekta, geomehaničko istraživanje, sufinanciranje 
goriva brodaru, regulaciju prometa, asfaltiranje platoa, nadzor i drugo. Stoga ukupni 
troškovi rekonstrukcije trajektnog pristaništa u luci Prizna iznose 9.700.000,00 kuna, od 
čega je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dalo 4.994.000,00 kuna, dok je 
Lučka uprava Senj trebala dati 4.700.000,00 kuna. Kada se ponovno radilo geomehaničko 
istraživanje, došlo je do povećanja troškova  izgradnje pristaništa, iz razloga što je 
geomehaničko istraživanje pokazalo da je dno mora bilo zamuljeno od prvog projekta. 
To nisu bili konstatirali i morali su se raditi dodatni radovi u stabilizaciji tog dijela. 
Ministarstvo je to odobrilo i sufinanciralo i iz tog je razloga došlo do tih dodatnih 
troškova. 
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I. Ažić je istakao da će postaviti dva pitanja koja se odnose na ŽUC-e. Prvo pitanje 
odnosi se na problematiku ostanka ŽUC-e zbog kontinuiranog smanjenja prihoda iz 
Državnog proračuna. Drugo pitanje je vezano na prvo, a odnosi se na prijedlog 
smanjenja cestarina koje ubiru ŽUC-e, što znači da se radi o jednom pitanju, a odnosi se 
na smanjenje prihoda. 

 Župan je u odgovoru istakao da će pokušati dati jedan suvisao odgovor, konkretno, 
u svezi stanja županijskih uprava za ceste Ličko-senjske županije. Izmjene Pravilnika o 
raspodjeli sredstava Hrvatskih cesta županijskim upravama za ceste već su donijete. 
Nakon 2013. godine, kada su županijskim upravama za ceste u RH smanjena sredstva za 
120 mil. kuna, novim izmjenama Pravilnika sredstva županijskim upravama za ceste su 
smanjena za dodatna 82 mil. kuna, što ukupno iznosi 202 mil. kuna manje nego u 2013. 
godini. Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije sredstva su smanjena za 13,9 
mil. kuna. Sve županijske uprave za ceste su putem Udruge županijskih uprava za ceste 
i Hrvatske zajednice županija reagirali i upozoravali da daljnje smanjenje sredstava za 
održavanje javnih cesta vodi povećanju nesigurnosti na cestama, međutim, upozorenja i 
primjedbe nisu prihvaćene. Osim toga, navedeno je i smanjivanje naknade za 10%, pod 
izlikom nužnog smanjenja parafiskalnih nameta. Ta činjenica, ako se ostvari, dodatno će 
ugroziti rad svih županijskih uprava za ceste. Većina županijskih uprava za ceste već je 
raspisala natječaj za korištenje sredstava, koja su im izmjenama Pravilnika oduzeta i sada 
su u velikim problemima. Mi smo imali sreću da je ravnatelj naše Županijske uprave za 
ceste bio vrlo oprezan i odlučeno je da se ne ide u prethodno raspisivanje, budući smo 
imali saznanja da će se sredstva umanjiti. Da smo raspisali natječaj u visini ovih 
smanjenih sredstava, u velikim problemima našli bi se i Lika ceste i kooperanti, budući 
se ne bi mogla osigurati sredstva koja su umanjena. Županijske uprave za ceste su 
osnovani s ciljem osiguranja protočnosti i sigurnosti prometa na cestama, pri čemu 
Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije brine o razvoju i održavanju 1150 km 
mreže cesta. Najnovije smanjenje prihoda od 4 mil. kuna Županijskoj upravi za ceste 
Ličko-senjske županije, uz već postojeće smanjenje prihoda od 10 mil. kuna, značajno će 
dovesti u pitanje sigurnost i odvijanje prometa, a time i kvalitetu života stanovništva. 
Neke županije, u nemogućnosti odgovaranja za sigurnost prometa na cestama, 
razmišljaju o ukidanju županijskih uprava za ceste, pa neka Vlada RH i Hrvatske ceste 
same preuzmu tu odgovornost. Koliko je stanje loše govori podatak da je županijskim 
upravama za ceste na razini RH, za ispunjavanje zakonskog minimuma glede 
održavanja cesta, bez ikakvog izvanrednog održavanja i gradnje potrebno nešto više od 
1 mlrd. kuna, a na raspolaganju im je oko 80 mil. kuna za sve vrste radova i aktivnosti. 
Zaključak je da u ovom trenutku imamo sredstva koja ne garantiraju normalno 
održavanje cesta. Nažalost, to će se reflektirati i na određene jedinice lokalne 
samouprave, gdje županijske uprave za ceste imaju u nadležnosti održavanje, vlasništvo, 
investicije i sve ostalo. 

N. T. Čorak je postavila pitanje u svezi osiguranja pomoćnika u nastavi za učenike s 
teškoćama u razvoju za narednu školsku godinu. Još nešto više od mjesec dana i gotovi 
su školski praznici, a učenici s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji ponovno provode 
jedno neizvjesno ljeto. U utorak, 14.7.2015. godine raspisan je natječaj od strane 
Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, kao posredničkog tijela 1. razine za sredstva 
iz Europskog socijalnog fonda. Nalazimo se u srpnju, jučer smo čuli u medijima od 
resornog ministra B. Grčića, zaduženog za fondove Europske unije, da se ma s čim ne 
kasni, da sve ide predviđenim tijekom pa onda pretpostavlja da i ovaj natječaj ide po 
planu i da će asistenti biti u školskim klupama 7. rujna, s početkom školske godine. 
Upitala je Župana je li mu poznato je li bilo kakvih problema u financiranju ovog 
natječaja, budući se nadležno ministarstvo za njega sprema punih deset mjeseci. 
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Župan je odgovorio da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta mijenjalo 
prijedlog, od toga tko može biti prijavitelj do načina rasporeda sredstava potrebnih za 
osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u idućoj školskoj 
godini, što je otežalo i samu pripremu projekta. Predloženo je da se uvede podjela 
županija na 4 kategorije, koje bi se razlikovale po maksimalnom iznosu bespovratnih 
sredstava. Prijedlog je bio da Ličko-senjska županija bude prijavitelj svih škola na 
području Županije, dakle i onih škola kojima je osnivač Grad Gospić te da ukupna 
sredstva koja bi se dodijelila Županiji iznose 800.000,00 kuna, što je dakako financijski 
neprihvatljivo. Sukladno natječaju iz 2014. godine, za našu Županiju je bilo odobreno 
1.000.041,00 kuna, a za Grad Gospić 1.142.000,00 kuna, što je ukupno iznosilo 
2.183.000,00 kuna za 37 učenika. Novi prijedlog za iduću školsku godinu nije prihvatljiv 
ni za Županiju niti za Grad Gospić, budući bi bez pomoćnika u nastavi ostalo više od 50 
učenika s poteškoćama u razvoju na području naše Županije. Time bi ti učenici izgubili 
pravo na ravnopravno sudjelovanje u nastavi i nastavnim aktivnostima, kao i pravo na 
ravnopravno stjecanje znanja i vještina usporedno sa svojim vršnjacima. Stoga su 
poduzete i određene konkretne aktivnosti prema nadležnom ministarstvu, a sa svime su 
upoznali i javnost. Ove godine potrebe su još i veće, budući je potrebno osigurati 
pomoćnike za još 11 učenika s poteškoćama u razvoju. Argumenti i napori koji su 
učinjeni potakli su nadležno ministarstvo da promijeni svoj prijedlog, što je potvrdio i 
pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta S. Skendžić gostujući u emisiji 
Hrvatska uživo. Tako je objavljen maksimalni iznos sredstava od 2,5 mil. kuna za sve 
osnivače osnovnih i srednjih škola, ali je novost  obveza sufinanciranja projekta prema 
stupnju razvijenosti.  Ono što nas zabrinjava je kašnjenje objave poziva, koji je bio 
najavljen u svibnju, zatim u lipnju, a vidimo da je objavljen tek polovicom srpnja. 
Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ostvarilo bi se 31.10.2015. godine, 
što znači da bi učenici s teškoćama u razvoju dobili pomoćnike tek u 11. mjesecu. 

S. Ćaćić  je na početku istakao da mu je pomalo neugodno postaviti pitanje, jer će se 
reći da koordinira pitanje s izvršnom vlašću. Nadovezuje se na ono o čemu je maloprije 
govorila K. Milković, a tema je odnos pojedinih javnih poduzeća u državnom vlasništvu 
prema žiteljima Ličko-senjske županije. Kada postavlja ovo pitanje nije mu cilj da se bilo 
što politizira, nego da to pokušamo riješiti, ukoliko se riješiti može. Na ideju da postavi 
ovo pitanje došao je jer mu je nedavno u ruke došao dopis kojeg je tadašnji 
Gradonačelnik Grada Gospića, a današnji Župan uputio žiteljima Ličkog Osika. 
Obavijestio ih je da je Grad Gospić sufinancirao aktivnosti poštanskog ureda u Ličkom 
Osiku i zamolio je žitelje da koriste usluge, kako bi se isti održao. U međuvremenu je M. 
Kolić postao Župan, a Gradonačelnik Grada Gospića netko drugi i poštanski ured u 
Ličkom Osiku je zatvoren. Međutim, dogodilo se još nešto, ne samo u Ličkom Osiku, 
nego i u Ličkom Lešću, da je Grad Gospić iznajmio taj objekt Hrvatskih pošta za potrebe 
Mjesnog odbora. Grad je u neku ruku pomogao Hrvatskim poštama, ali je odmogao 
žiteljima, koji su ostali bez poštanskog ureda. Drugo elaboriranje ovog pitanja je 
nedavno javno pismo koje je uputio načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić. Ne pripadaju 
istoj političkoj opciji, ali se potpuno slaže s njegovim pitanjem. Upitao je zašto Hrvatske 
šume zapošljavaju radnike s drugih područja, a takav profil radnika imamo na području 
Općine Brinje. Potpuno se slaže s tim pitanjem,  jer imamo s druge strane još jednu 
situaciju, gdje se licitacija za šume s područja Ličko-senjske županije odvija u Zagrebu, a 
ne na našem području. Mogao bi još nabrajati i upitati zašto INA u tijeku turističke 
sezone obnavlja svoju benzinsku pumpu u Gospiću, zbog čega se stvaraju velike gužve. 
Zašto se uvijek u tijeku turističke sezone obnavljaju ceste, ne zna jesu li tu odgovorne 
Hrvatske ceste ili ŽUC, ali zna da to donosi velike neprilike žiteljima Ličko-senjske 
županije. Pita Župana može li nešto poduzeti da se to riješi. 
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Župan je u odgovoru istakao kako je S. Ćaćić manje, više i odgovorio na svoja 
razmišljanja. Napomenuo je da zaboravljamo kako je u bliskoj budućnosti ukinuto 
nekoliko ustanova i institucija u Gradu Gospiću i širom Ličko-senjske županije, od 
Carine u Otočcu do statusa Zavoda za zapošljavanje i Croatia osiguranja. S. Ćaćić je 
spomenuo politiku Hrvatskih pošta, što nigdje na svijetu ne postoji, jer znamo ako jedno 
naselje ili selo nema crkvu, učitelja i poštu, može se smatrati da nema nikakav status. 
Hrvatske pošte su se ponijele ucjenjivački, što nije ni sukladno zakonu, jer smo trebali 
sufinancirati oko 200.000,00 kuna za Pazarišta, Ličko Lešće, Brušane i niz drugih mjesta. 
Što se tiče benzinske crpke u Gospiću, trebala je ići u obnovu prije dvije godine, ali tada 
nije bila u prioritetu. Ovo što se događa možemo smatrati čistom provokacijom, da se 
usred turističke sezone ide u obnovu. Istakao je podatak da na dnevnoj razini, s 
autoceste siđe u Gospić u prosjeku oko 13000 vozila, tako da se sada stvaraju kolone i 
dolazi do nervoze i svađa vozača. Isto tako vidimo što donosi i globalizacija, jer da nije 
došao novi investitor, sigurno se crpka ne bi još obnavljala. Ne zna je li S. Ćaćić imao 
prilike čuti njegove tiskovne konferencije i reagiranja u svezi odnosa Hrvatskih šuma 
prema drvoprerađivačima na području Ličko-senjske županije, a dakako i u svezi 
kadroviranja. Istakao je da je Uprava šuma Gospić raspisala natječaj za 17 inženjera, za 
rad na određeno vrijeme, ali su primljena svega 3 s područja Ličko-senjske županije.  

Predsjednik Skupštine je podsjetio da je Skupština donijela Deklaraciju o 
regionalnom razvoju i jedinstvenosti Ličko-senjske županije, koju nažalost nisu podržali 
svi članovi Skupštine. Isto tako je više puta apelirao i prema vijećnicima vladajuće 
koalicije na nacionalnoj razini. Prije 5 ili 6 godina je na tjedan dana ukinuto skladište 
nafte kod željezničke stanice i budući smo tada bili na poziciji izvršne vlasti i imali 
određeni utjecaj situacija je riješena u roku od tjedan dana, dodao je. Svi znamo da je 
benzinska crpka tada radila do 19 ili 20 sati navečer, pa se i tu isposlovalo da radi 24 sata. 
Zamolio je sve koji mogu nešto učiniti na nacionalnoj razini da to i učine, a kada su u 
pitanju izbori, onda Gradonačelnik Grada Gospića nije postao netko drugi, nego P. 
Krmpotić. 

S. Ćaćić je dodao da su Župan i on rekli gotovo iste stvari, samo što se razlikuju u 
nijansama. Ta nijansa je što on smatra da su osim ove Vlade, bile i neke druge i događale 
su se slične stvari. Želi da se nešto konkretnije učini, jer zna za događaje oko poštanskog 
ureda u Ličkom Osiku, gdje je jedna gospodarska jedinica ponudila da će obaviti sve 
poslove koje obavlja pošta i to besplatno, samo da pošta ostane tamo. Nažalost, to nije 
prihvaćeno i ne zna koji su razlozi tomu. Predložio je da Župan i Predsjednik Skupštine, 
kao i u slučaju željeznica, nešto slično upitaju i za ovo što smo maloprije naveli, da nam 
netko odgovori zašto se to baš tako događa. 

M. Šuljić je istakao da je njegovo pitanje isto vezano uz nove izmjene paketa zakona 
o turizmu i promicanju hrvatskog turizma, odnosno Zakona o turističkoim zajednicama, 
Zakona o boravišnim pristojbama i Zakona o turističkoj članarini te da pitanje upućuje 
Zamjeniku župana za gospodarstvo S. Rukavini. Vidjeli smo prijedlog i čitav niz kritika 
na taj prijedlog, između ostalog i našeg Župana, iako misli da ima dobrih stvari koje bi se 
mogle prihvatiti, kao i nekih koje bi se mogle promijeniti. Zanima ga podržava li S. 
Rukavina, kao državni službenik, odnosno službenik Ministarstva turizma paket zakona 
o turizmu koji predlaže Vlada RH ili podržava stavove Župana te bi li možda trebalo 
dati i  koji prijedlog, a ne samo kritiku, s obzirom da je dugogodišnji turistički djelatnik. 

Zamjenik župana S. Rukavina je odgovorio da je Vlada RH uputila u saborsku 
proceduru pet zakona na izmjenu i donošenje: Zakona o pružanju usluga u turizmu, 
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj 
pristojbi, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o članarinama u turističkim 
zajednicama te naglasio kako  ima stvari koje se trebaju izmijeniti. Što se tiče Ličko-
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senjske županije, kao i ostalih županija i župana, Vlada i nadležno ministarstvo povukli 
su iz saborske procedure donošenje zakona i odgodili za jesen, a sve s ciljem kako bi se 
postigla jedna šira rasprava i u koju bi bila uključena šira zajednica i struka, s ciljem 
donošenja kvalitetnog zakonskog rješenja. Što se tiče njegovog osobnog angažmana kao 
Zamjenika župana za gospodarstvo, u okviru svojih ovlasti sudjelovat će u prijedlozima 
kroz Odbor za turizam. 

M. Šuljić je dodao da je interesantno ovo zadnje što je rekao S. Rukavina, da će 
sudjelovati u prijedlozima. Ima stvari koje bi se trebale izmijeniti u tim zakonima i to svi 
znamo, postoje i neki zakoni stari preko 25 godina, pogotvo kada se radi o izboru 
skupština turističkih zajednica, turističkih vijeća i direktora turističkih zajednica. Misli da 
je ova Vlada promijenila način izbora direktora, tako da više ne mora biti djelatnik na 
rukovodećim mjestima u turizmu, nego može biti djelatnik u bilo kojem sektoru. 
Mišljenja je da je prijašnji prijedlog bio bolji, ima tu još sličnih stvari i pita se bi li podržao 
prijedlog koji bi članovi Skupštine poslali. 

 
Nakon zaključenog aktualnog sata Predsjednik Skupštine je izvijestio članove 

Skupštine da je do početka sjednice dostavljen pisani zahtjev člana Skupštine da se točka 
11. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o 
izvršenju Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u sportu za 2014. godinu skine 
s dnevnog reda, a kao razlog navodi se da M. Radošević nema mandat za zastupanje 
Zajednice sportova, kao ni mandat drugih tijela zajednice. Isto je provjereno u Uredu 
Državne uprave i iz Ureda Službe za opće poslove poslan je odgovor iz kojeg je vidljivo  
da je sve u redu, odnosno da je M. Radošević ovlaštena osoba za zastupanje, što je 
upisano i u Registar udruga RH. 

Što se tiče drugih navoda u zahtjevu S. Ćaćića, Predsjednik Skupštine je naglasio da 
će se ovdje raspravljati o Programu javnih potreba i ako u tom dijelu ima primjedbi, neka 
ih slobodno iznese. 

O Izvješću i zahtjevu S. Ćaćića je raspravljao Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i 
sport, koji je zauzeo stav da se točka ne skida s dnevnog reda. 

 
Predsjednik Skupštine je zatim  prijedlog da se točka 11. skine s dnevnog reda dao 

na glasovanje. 
Županijska skupština s 1 glasom „za“ i 24 glasa „protiv“ nije prihvatila prijedlog da 

se točka 11. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije 
o izvršenju Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u sportu za 2014. godinu 
skine s dnevnog reda. 

 
Predsjednik Skupštine je nakon toga predložio dopunu dnevnog reda: 
1. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 
    županije 
2.Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina–kulturnog dobra na 
   području k.o. Novalja, vlasništvo Dubravke Šimatović iz Novalje 
3.Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 
   prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” 
   vlasnika Ivana Mrkobrada iz Lukorana 
4. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke  
    uprave Novalja 
Dopunu dnevnog reda Predsjednik Skupštine je dao na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25  glasova „za“ usvojila dopunu dnevnog 

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

D n e v n i   r e d 
Aktualni sat 

 

1. Donošenje Zaključka po Izvješću Mandatnog povjerenstva 
2. Usvajanje zapisnika sa XIV. sjednice Županijske  skupštine 
3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 

2014.godinu 
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-

senjske  županije za 2014. godinu i davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o 
izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
za 2014. godinu 

5. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 
2014.godinu 

6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
7. Donošenje  Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2015. godinu 
8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu 
9. Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u 

turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije 
10. Donošenje  Zaključka po Izvješću o stanju u gospodarstvu Ličko-senjske županije 

u 2014. godini 
11. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o 

izvršenju Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u sportu za 2014. 
godinu 

12. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema  
dužnicima po kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na 
području Ličko-senjske županije 

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Županijske 
skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine 

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, 
kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih financijskih rashoda Centara 
za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. 
godini 

15. Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Mreže javne zdravstvene službe 

16. Donošenje Odluke o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog 
dobra – uređene javne plaže „Banja” u Senju 

17. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na 
pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže 
„Banja” u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj 

18. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja 
Ličko-senjske županije 

19. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatnog 
povjerenstva 

20. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za 
prosvjetu, kulturu, znanost i sport 
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21. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske 
županije 

22. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina – kulturnog dobra na 
području k.o. Novalja, vlasništvo Dubravke Šimatović iz Novalje 

23. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 
prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnika 
Ivana Mrkobrada iz Lukorana 

24. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke  
uprave Novalja 

 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ usvojila dnevni red XV. 

sjednice Županijske skupštine. 
 
 

AD/1 Donošenje Zaključka po Izvješću Mandatnog povjerenstva 
 
Predsjedatelj Mandatnog povjerenstva Ž. Nekić je pročitao Izvješće Mandatnog 

povjerenstva.  

Istakao je da je Darko Banić iz Gospića, član Županijske skupštine izabran s 

kandidacijske liste SDP-HNS dostavio Predsjedniku Županijske skupštine zahtjev za 

stavljanje mandata člana Županijske skupštine u mirovanje, iz osobnih razloga. Zahtjev 

je dostavljen 20. travnja 2015. godine.  

Županijska organizacija Socijaldemokratske partije Ličko-senjske županije je 30. 

lipnja 2015. godine za zamjenicu odredila neizabranu kandidatkinju Rožu Poznanović iz 

Plitvičkih jezera. 

Branislav Šutić iz Otočca, član Županijske skupštine izabran s kandidacijske liste 

HDZ–HSS–HSP–HSPAS–HSU dostavio je 16. lipnja 2015. godine Predsjedniku 

Županijske skupštine obavijest o mirovanju mandata člana Županijske skupštine, budući 

od 10. lipnja ove godine obnaša dužnost v. d. ravnatelja Doma zdravlja Otočac. 

Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da Darku Baniću, dipl. oec., od 20. travnja 2015. 

godine, a dr. sc. Branislavu Šutiću, prof. od 19. lipnja 2015. godine, miruje mandat te da 

su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata Rože Poznanović zamjenice člana 

Županijske skupštine, što je konstatirao i Predsjednik Skupštine i naglasio da Županijska 

skupština donosi Zaključak po Izvješću Mandatnog povjerenstva, a da je glasovanje o 

Zaključku deklaratorno. 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva 

 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 

Zatim  je R. Poznanović položila prisegu. 
 
 
AD/2 Usvajanje zapisnika sa XIV. sjednice Županijske  skupštine  

 
Predsjednik Županijske skupštine dao je zapisnik sa XIV. sjednice Županijske 

skupštine na raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 24 glasa „za“ usvojila zapisnik sa XIV. 

sjednice Županijske skupštine. 
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AD/3 Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije 
za 2014. godinu  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu Župan te da je o 
materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

Obrazloženje je dao M. Dešić, pročelnik Službe za financije. 
Istakao je da su ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna za razdoblje od 1.1. 

– 31.12.2014. godine ostvareni u iznosu od 62.994.070,02 kuna, dok su ukupni rashodi i 
izdaci Županijskog proračuna za 2014. godinu iznosili 62.575.940,52 kuna, što znači da je 
dana 31.12.2014. godine ostvaren višak prihoda u iznosu od 418.129,50 kuna, koji 
umanjen za prenesni manjak prihoda iz 2013. godine u iznosu od 2.614.566,20 kuna daje 
ukupni manjak od 2.196.436,70 kuna.  

Ukupni prihodi i primici ostvareni su s 94,20% u odnosu na planirani iznos za 2014. 
godinu, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni s 93,60% u odnosu na planirani iznos za 
2014. godinu. Navedeni manjak prihoda obračunski se pokriva dijelom iz potraživanja 
Županije zaključno s danom  31.12.2014. godine, odnosno s iznosom od 704.051,53 kuna, 
dok se dio manjka prihoda u iznosu od 1.492.385,17 kuna ne može pokriti s 
potraživanjima Županije. Preneseni manjak prihoda iz 2013. godine u ukupnom iznosu 
od 2.614.566,20 kuna smanjen je u 2014. godini za 418.129,50 kuna ili za 17% u odnosu na 
2013. godinu. 

M. Dešić je zatim obrazložio prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke. 
Neutrošena sredstva Županije na dan 31.12.2014. godine iznose 5.781.170,48 kuna i 

predstavljaju stanje žiro–računa i glavne blagajne.  
Neutrošena sredstva odnose se na decentralizirana sredstva iz 2014. godine u iznosu 

od 5.690.425,73 kuna, a koja su početkom 2015. godine utrošena u cijelosti, neutrošena 
namjenska sredstva za uređenje morskih plaža u iznosu od 81.600,00 kuna, kao i 
neutrošena županijska sredstva od lovozakupnina u iznosu od 9.144,75 kuna.  

Ukupna potraživanja Ličko–senjske županije na dan 31.12.2014. godine iznose 
1.765.122,73 kuna, dok ukupne nepodmirene obveze Županije na dan 31.12.2014. godine 
iznose 12.029.859,22 kuna.   

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali G. Majetić u ime Kluba SDP-a, Predsjednik Skupštine i 

Župan. 
G. Majetić je u ime Kluba SDP-a naglasio da osobno nema želju puno raspravljati o 

ovom našem proračunu, ali da bi htio podsjetiti na međimursku pjesmu Crni mrak, koja 
kaže da stalno u njega glediš, a nikad ga ne vidiš. U našem proračunu, ako se gleda kroz 
grubu cifru, praktički ništa se nije promijenilo za razliku od 2013. i 2014. godine. Sve je 
gotovo identično. Smatra da ipak nije sve tako crno kako je Župan govorio kada smo 
prihvaćali ovaj proračun, da je Vlada sve kriva i da će sve propasti. Sve je opet došlo na 
to da je Država svoje obveze u cijelosti podmirila, kao i prijašnjih godina. Problem je 
premali fiskalni kapacitet i potencijal Ličko-senjske županije, to je ogroman problem i 
zato mi stalno dižemo, ne samo prednje, nego i zadnje noge kada se nešto smanjuje bilo 
kakav doprinos, jer smo mi protiv uvođenja državnih poreza, ali kada ih treba smanjiti, 
onda je druga priča, jer nas se to jako tiče. U tom kontekstu želi reći da moramo poraditi, 
ako išta uopće možemo, da podignemo fiskalni potencijal Županije i da odnos državnih i 
naših vlastitih sredstava bude što povoljniji za nas. U tom slučaju stabilnost Županije i 
svih gradova i općina fiksira se na jednom potrebnom nivou. To je cilj, a ne samo stresti 
dukat drvo, kao što je zadnji put rekao, kako bi padali dukati, a neće padati, jer mi sami 
moramo to osigurati.  Naglasio je da je Klub SDP-a je bio suzdržan prilikom donošenja 
proračuna i bit će suzdržan i prilikom glasovanja o ovom izvršenju. 
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Predsjednik Skupštine je dodao da je Županija izgubila nekoliko milijuna kuna iz 
decentraliziranih sredstava od središnje vlasti i zato su neke općine i gradovi morali 
posegnuti za nepopularnom mjerom uvođenja prireza. 

Župan je naglasio kako je siguran da nije spominjao nikakav mrak, nego je govorio o 
poteškoćama s kojima se susrećemo. Kada je govorio o najavama porezne reforme, 
dakako da se moglo vidjeti na koji su način smanjeni prihodi Ličko-senjske županije. 
Kada govorimo o decentraliziranim sredstvima, ona se reflektiraju u 2014. godini, jer su 
određeni zakoni donijeti krajem 2013. i početkom 2014. godine. Prenesene obveze iz 
2013. u 2014. godinu su iznosile preko 4 mil. kuna. Županija je kroz svoje reforme, kroz 
poslovanje, osobne dohotke i materijalne troškove smanjila rashode za 2 mil. kuna. Može 
se vidjeti da je na reprezentaciju potrošeno samo 15.000,00 kuna, iz čega se vidi kako se 
moramo odnositi prema proračunu, a sve da bi mogli funkcionirati, jer nas očekuju još 
teže restrikcije od strane Vlade RH. U Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskim dobrima 
može se vidjeti koliko će Županija izgubiti sredstava. Vlada RH će kroz financijske 
namete direktno uzimati od naših izvornih sredstava, koja su do sada pripadala našoj 
Županiji.  

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao Godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 18 glasova „za“ i 7 „uzdržanih“ glasova  donijela 
 
 

G O D I Š N J I  I Z V J E Š T A J 
o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu 

 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu  

prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/4 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-
 senjske županije za 2014. godinu i davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o 
 izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 
 županije za 2014. godinu  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za 
gospodarska pitanja. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba 
dodatno obrazloženje, budući su članovi Skupštine kroz materijale upoznati. 

Zatim je Predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 24 glasa „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom  donijela 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 

2014. godinu i davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog 
plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu 

 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/5 Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 
2014. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 
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Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 

       Županijska skupština je s 24 glasa „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom  donijela 
 
 

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje  Izvješća Uprave o stanju i poslovanju trgovačkog 

društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2014. godinu te se poslovanje Društva u 2014. 
godini ocjenjuje uspješnim 

 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/6 Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. 
 godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj I. Izmjena i 

dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu Župan te da je o materijalu 
raspravljao Odbor za Proračun i financije, 

Zatim  je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali A. Franić u ime Kluba HSLS-a i Župan. 
A. Franić je u ime Kluba HSLS-a naglasio da je na prošloj sjednici Županu 

postavljeno pitanje vezano uz dug Ministarstvu poljoprivrede od 9,7 mil. kuna i da je 
Župan odgovorio da su u tijeku pregovori o načinu otplate duga. Ne zna je li taj dug 
sadržan u rebalansu ovog Proračuna ili će biti u idućem. Ako ga mi priznajemo kao dug 
ne vidi razloga zašto ga ne bi iskazali u strukturi Proračuna, nego ćemo ga opet morati 
iskazivati za 1,2 ili 5 mjeseci. Zamolio je da mu netko objasni zašto taj dug ne možemo 
prikazati u ovom rebalansu Proračuna. 

Župan je odgovorio „da smo inertni“ kada se radi o jednom značajnom projektu i 
kako je mislio da će pitanje A. Franića biti usmjereno prema 53 mil. kuna koje je Županija 
aplicirala iz Europskih fondova za razminiravanje poljoprivrednih površina. Što se tiče 
duga, ne možemo ga prihvatiti ili ne prihvatiti, jer on postoji.  Predložili smo 
Ministarstvu poljoprivrede sporazum o otplatnim obročnim ratama koji bi se trebao 
prihvatiti. Dug je prikazan u Proračunu, samo što ga još ne možemo vratiti, a vratit ćemo 
ga kada dobijemo sporazum o otplatnim obročnim ratama ili ćemo ga staviti u Proračun 
za 2016. godinu. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao I. Izmjene i dopuna Proračuna Ličko-
senjske županije za 2015. godinu na glasovanje. 

 
Županijska skupština je  jednoglasno s 24 glasa „za“ donijela 
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

 
 

 I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu prilažu se 
zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 

AD/7 Donošenje  Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 
županije za 2015. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Župan te da je o materijalima raspravljao Odbor za Proračun i financije i Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise. 
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Zatim  je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 24 glasa „za“  donijela 

 
O D L U K U 

o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije  
za 2015. godinu 

 
Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 

AD/8 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske 
županije za 2014. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 
 Obrazloženje je dao I. Radošević, direktor Turističke zajednice Ličko-senjske 

županije. 
Istakao je da je u 2014. godini na području Ličko-senjske županije zabilježen dolazak 

522.458 gostiju, koji su ostvarili 2.032.635 noćenja. Strani gosti, kojih je registrirano 
493.468, ostvarili su 1.929.529 noćenja, odnosno 94,93 ukupnih noćenja. U odnosu na isto 
razdoblje prošle godine zabilježen je porast u broju dolazaka i u broju ostvarenih 
noćenja. Broj dolazaka je veći za 28.340 gostiju, odnosno za 5%, a broj noćenja u odnosu 
na isti period prošle godine veći  je za 93.759, odnosno za 5,11%. 

Za razliku od prethodnih godina kada je bilježen pad u dolascima i noćenjima 
domaćih gostiju, u 2014. godini zabilježen je porast u broju dolazaka gostiju, ali ne i u 
broju ostvarenih noćenja, kojih je manje u odnosu na 2013. godinu.  

Već dugi niz godina najbrojniji gosti su Nijemci i zabilježeno je 77.270 njihovih 
dolazaka i  467.827 noćenja, odnosno 2,3% više dolazaka i 3,3% više noćenja u odnosu na 
prethodnu godinu. Drugi po broju dolazaka i registriranih noćenja su gosti iz Italije, koji 
su ostvarili 62.758 dolazaka i 271.950 noćenja, što je za 5,89% više dolazaka i 10,21% više 
registriranih noćenja. Treći po broju dolazaka su gosti iz Slovenije, kod kojih je zabilježen 
porast od 0,55% u dolascima i 2,14% u noćenjima. 

Što se tiče financijskog izvješća i prihoda po stavkama, prihodi boravišne pristojbe 
iznose 1.213.896,00 kuna i u odnosu na Plan manji su za 4%, a u strukturi ukupnih 
prihoda sudjeluju s 50%. 

U prihode od boravišne pristojbe uračunati su prihodi od nautičke boravišne 
pristojbe u iznosu od 210.308,00 kuna, koji su raspoređeni na turističke zajednice Grada 
Novalje, Grada Senja, Općine Karlobag i Stare Novalje. Prihodi od turističke članarine 
iznose 208.454,13 kuna i u odnosu na Plan veći su za 4%, a u strukturi ukupnih prihoda 
sudjeluju s 8,7%. 

Hrvatska turistička zajednica u 2014. godini sufinancirala je nastupe na turističkim 
sajmovima, road show prezentacijama i izradu web stranice Turističke zajednice Ličko-
senjske županije u iznosu od 265.083,99 kuna. Nastupi na turističkim sajmovima i road 
show prezentacijama sufinancirani su u iznosu od 196.083,00 kuna, a izrada nove web 
stranice u iznosu od 69.000,00 kuna. Sufinanciranje Hrvatske turističke zajednice jednako 
je planiranom i iznosi 11% ukupnih prihoda. 

Nastupe na turističkim sajmovima i road show prezentacijama sufinancirale su i 
turističke zajednice četiriju dalmatinskih županija, s kojima zajedno nastupamo na većini 
sajmova i road show prezentacija i Turistička zajednica Općine Plitvička jezera u 
ukupnom zajedničkom iznosu od 157.709,00 kuna. Turističke zajednice četiriju 
dalmatinskih županija sufinancirale su troškove zajedničkih nastupa na road show 
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prezentacijama i sajmovima u iznosu od 141.709,00 kuna, dok je Turistička zajednica 
Općine Plitvička jezera sudjelovala u sufinanciranju u iznosu od 16.000,00 kuna. 

Na izvodu Turističke zajednice Ličko-senjske županije s 31.12.2014. godine je 
574.816,26 kuna i taj se iznos prenosi u prihode u 2015. godini. Ostali iznos od 2.097,39 
kuna odnosi se na pripis kamata u iznosu od 868,00 kuna, povrat dnevnica u iznosu od 
1.128,75 kuna i povrat od banke u iznosu od 100,00 kuna. 

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.422.057,68 kuna i u odnosu na planirano 
manji su za 1,5%. 

Nakon obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu.  
U raspravi su sudjelovali B. Gržanić, I. Radošević, Predsjednik Skupštine, L. Pemper, 

S. Ćaćić i Župan.  
B. Gržanić je istakao da je napokon dobio ovo Izvješće i da ga prvo zanima koliko 

direktor ima plaću, s obzirom da je za plaću za redovan rad za njih troje isplaćeno 
309.000,00 kuna, plus doprinosi i porezi.  Drugo što ga zanima su putni toškovi u iznosu 
od 50.000,00 kuna, odnosno odakle tko putuje i kako su se uklopili u recesiju, s obzirom 
da su dobili i uskrsnicu, regrese  i darove, a oni u Senju nisu. Rekao je da ne želi nikoga 
vrijeđati, ali u Izvješču stoji da registracija, servis auta, gume i gorivo iznose oko 70-
80.000,00 kuna, odnosno toliko košta jedan auto. To je ono što je na brzinu vidio. Što se 
tiče troškova naknada članovima Skupštine Turističke zajednice, kaže da je bio osam 
godina član i nije dobio ni kune, pa ga zanima kako se sada odjedanput isplaćuju 
naknade te da svemu ovome što je prikazano još samo fali boja pa da bude kao što 
komunalci rad. Što se tiče razlike od 634.000,00 kuna, zanima ga u što se ona troši i kako 
se može prenijeti u iduću godinu, s obzirom da u Izvješću nema odluke Skupštine da se 
ona prenese. Skupština mora donijeti odluku u što će se ta razlika prenijeti u idućoj 
godini, toga ovdje nema i smatra da to nije u redu. U strukturi troškova ima dosta 
dnevnica, smještaja i svega ostaloga i kada bi se to išlo raščlaniti tko zna čega bi tu sve 
bilo. 

I. Radošević je odgovorio, što se tiče putnih troškova, da imaju jednog djelatnika iz 
Otočca i jednu djelatnicu iz Perušića. Što se tiče stavki prenesenih u sljedeću godinu, 
najveći poslovi u turizmu su krajem godine, u prosincu i u prvih šest mjeseci tekuće 
godine. Moraju planirati ta sredstva i zato ih prenose. Jedino Turistička zajednica 
Šibensko-kninske županije ne prenosi sredstva, nego troši sredstva do nula kuna i onda 
se kreditno zadužuje prvih šest mjeseci i vraća taj kredit u punoj sezoni. Na početku 
njegova mandata to su i oni radili, ali su onda u kalkulacijama došli do izračuna da je 
jednostavnije odmah prenijeti ta sredstva, nego da planiraju dodatne kamate, dodao je. 
Ovo Izvješće je usvojila Skupština Turističke zajednice Ličko-senjske županije. 

B. Gržanić je u replici zatražio da mu direktor odgovori kolika mu je plaća i istakao 
da u Županiji imamo financijske službe koje mogu vidjeti je li sve u redu. 

I. Radošević je odgovorio da njegova plaća iznosi 10.300,00 kuna. 
Predsjednik Skupštine je reagirao i zatražio da ako B. Gržanić ima nekakvih sumnji 

u Izvješće, da je nedorečeno ili nešto drugo, neka to dostavi pa će onda službe 
odreagirati. Ako ima nekakvih sumnji druge prirode, postoje institucije koje se moraju 
time baviti. Nedorečene su tvrdnje B. Gržanića da Izvješće nije dobro, a kada traži 
provjeru daje se naslutiti da zna nešto više i da ako B. Gržanić zna nešto, onda je to 
dužan ovdje reći. Osobno, u dobroj vjeri, a misli da govori u ime svih vijećnika, smatra 
da je svatko odgovoran i da dostavlja izvješće sukladno zakonu, što znači istinito, a 
dodao je Predsjednik Skupštine ako netko ima drugačija saznanja, onda nije dobro da to 
ostane visiti u zraku, jer nismo ovdje da štitimo bilo koga. Da osobno imam saznanja 
kako je nešto frizirano i da nije sukladno zakonu, bez obzira na ime i prezime, iznio bih 
to ovdje, rekao je Predsjednik Skupštine. Ova točka je i skinuta s dnevnog reda prošle 
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sjednice Skupštine na zahtjev B. Gržanića, koji je za govornicom rekao da je Izvješće 
vidio na brzinu. Imao je tri mjeseca i njegovo, „koliko je mogao na brzinu vidjeti“,  ne 
stoji. Vjeruje da je sve sukladno zakonu, a ukoliko netko ima drugačijih spoznaja, neka to 
i kaže, zaključio je Predsjendik Skupštine. 

B. Gržanić je upitao u čemu je problem i je li problem u tome što je postavio pitanje. 
Predsjednik Skupštine je odgovorio da nitko nije rekao da je to problem. 
B. Gržanić je istakao da je zadovoljan odgovorom i ne zna u čemu je problem i da 

Predsjednik Skupštine nastavlja kao da ne zna što je u pitanju. 
Predsjednik Skupštine je odgovorio da ne nastavlja on, nego da upravo B. Gržanić 

pokušava Skupštini podastrijeti između redova da se nešto u ovom Izvješću prikriva od 
strane direktora. Da osobno imam nešto protiv, onda ne bi Klub, čiji je i B. Gržanić član, 
prihvatio da se ovo Izvješće skine s dnevnog reda i  jedino je B. Gržanić zahtijevao da se 
skine s dnevnog reda i osobno sam zamolio Klub da se tome udovolji. Mislim da B. 
Gržanić nije postupio onako kako treba, jer je i za govornicom rekao koliko je mogao na 
brzinu vidjeti. Prošlo je tri mjeseca i to je njegov nemar što je tek sada to čitao. U najboljoj 
vjeri je dao odgoditi raspravu po Izvješću, da i sam čuje što ne valja pa da se Izvješće 
odbije, ako je potrebno, zaključio je Predsjednik Skupštine. 

B. Gržanić je dodao da Skupština ne može odbiti ovo Izvješće. 
Predsjednik Skupštine je istakao da Skupština može donijeti Zaključak da ne 

prihvaća Izvješće i da članovi Skupštine nisu zadovoljni s njime. Ako netko ima 
drugačijih spoznaja neka kaže i ne treba implicirati njemu, je li problem u tome što je 
postavio pitanje. Dao mu je tri mjeseca, a ne minutu koliko je čitao za govornicom, da sve 
provjeri i da pitaju direktora, kome je naložio da mora osobno doći. Ne prihvaća nemar 
B. Gražnića da minutu prije čita Izvješće i da mu nepripremljen implicira da je protiv 
njegova pitanja. Dao je tri mjeseca vremena, ne samo B. Gržaniću, nego i svim članovima 
Skupštine da prouče Izvješće i da i njega upoznaju s nepravilnostima, kako bi onda 
predložio da se Izvješće ne prihvati. Ako smatra da postoje problemi i nepravilnosti i da 
nešto nije u redu u ovom Izvješću neka to prijavi policiji i nadležnim tijelima, a nikakav 
problem ne postoji u tome što je postavio pitanje. 

B. Gržanić je dodao da su se krivo razumjeli. Rekao je samo da se sredstva ne mogu 
prenašati na ovakav način, da se mora unaprijed znati u što će biti utrošena i da 
financijske službe u Županiji znaju o čemu govori. To nema veze s ovim što Predsjednik 
Skupštine hoće reći. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je dobro da se o ovom raspravlja. 
L. Pemper je istakla kako je zanima što je s reklamiranjem drugih destinacija Ličko-

senjske županije, budući najviše noćenja pripada Plitvičkim jezerima i Novalji. Misli da 
se te destinacije ne reklamiraju dovoljno i da bi Turistička zajednica trebala više uložiti u 
to, jer da nema Plitvičkih jezera i Novalje, bilo bi jako malo noćenja i svega drugoga. 
Imamo u Donjem Lapcu Štrbački buk i više puta je pozivala bivšeg i sadašnjeg Župana 
da obiđu to mjesto i da se napravi nekakva priča oko toga, kao što je to napravljeno s 
druge strane granice. Smatra da bi se i tamo trebalo uložiti sredstava, da se napravi 
reklama, jer postoje i tamo prekrasni slapovi. Spomenula je i Gacku dolinu i da ljudi i 
tamo imaju premalo noćenja. Lika je prekrasna i šteta je što se više sredstava ne ulaže u 
reklamiranje njenog ostalog dijela, jer se u Novalju i Plitvička jezera ne treba ulagati. 
Smatra da bi Župan trebao obići Štrbački buk i da se uz pomoć ŽUC-a i Vlade napravi 
cesta do tih slapova, da to zajedno izlobiraju i da se i tamo pokrene turizam, kao što je to 
slučaj s druge strane granice. Napomenula je da će 29. ovog mjeseca biti regata i  pozvala 
je sve da odu tamo, da vidimo kako se to radi s druge strane i kako se stvara jedna dobra 
priča. 
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S. Ćaćić je istakao da se u potpunosti slaže s B. Gržanićem, iako ne pripadaju istoj 
strukturi Skupštine. Međutim, nije bitno što misle njih dvojica ili netko treći u Skupštini, 
nego je bitno što smatraju financijski stručnjaci. Volio bi da se to provjeri, jer smatra da 
nije moguće ovako prenijeti više od 600.000,00 kuna i da je na kraju godine trebalo 
izraditi izmjene i dopune financijskog plana. Sredstva su se morala u nešto planirati, što 
znači da planiranje nije bilo dobro ako je ostalo ovoliko novca. Nadalje je istakao da je 
vidio da je u Izvješću navedeno da je za redizajn web stranice utrošeno preko 70.000,00 
kuna. Zatražio je da mu se kaže na koji način i kako je do toga došlo, jer zna da su inače 
iznosi nešto drugačiji od ovoga iznosa. Zanima ga je li to išlo putem nekakvog javnog 
poziva i da mu netko to obrazloži. Primijetio je i da je Turistička zajednica davala i 
donacije i zanima ga na koji način su se one dodjeljivale, je li postojao nekakav natječaj ili 
kriteriji ili je to bilo onako „tko je bliže vatri, taj se bolje ugrije“ i nigdje u Izvješću nije 
primijetio da piše koji su to gospodarski subjekti prijavili goste, kako bi vidjeli ima li tu 
nekih koji to zaboravljaju. Bez obzira što je prihod vrlo dobar, čini mu se da je trebao biti 
puno veći, s obzirom koliko turista dolazi. Smatra da bi trebali svakako dobiti te podatke 
i zamolio je direktora Turističke zajednice da im dostavi te podatke. 

Predsjednik Skupštine je istakao, da koliko on zna, nije u ovlasti Turističke 
zajednice  voditi brigu je li netko prijavljuje goste ili ne, nego to radi nadležna inspekcija. 

Župan je u odgovoru istakao da se slaže s M. Šuljićem u svezi njegovih primjedbi i 
prijedloga i da će i sam predložiti da ne budu automatizmom čelnici lokalne i regionalne 
samouprave izabirani za predsjednike skupština turističkih zajednica, nego turistički 
djelatnici, što je i logično. U svezi onoga što je govorio B. Gržanić, Župan je istakao da je 
on predsjednik Skupštine Turističke zajednice i da je odgovoran za rad i poslovanje 
Turističke zajednice. Sve ono što je u Izvješću navedeno, donijela je Skupština Turističke 
zajednice. S. Ćaćić nije u pravu kada je govorio u svezi prenošenja sredstava, jer je 
Skupština Turističke zajednice, kod donošenja plana i programa za narednu godinu, 
prihvatila da se ta sredstva prenesu. Skupština također odlučuje i oko dodijele donacija, 
a ne onako kako je S. Ćaćić istakao. Što se tiče redoslijeda noćenja, na prvom mjestu je 
Novalja, zatim Senj, a tek onda Plitvička jezera. Prijave noćenja nisu u nadležnosti 
Turističke zajednice Ličko-senjske županije, nego turističkih zajednica općina i gradova. 
Državna revizija svake godine kontrolira rad i poslovanje Turističke zajednice i do sada 
nije bilo nikakvih primjedbi. Ne zna zašto se prije nisu isplaćivale naknade članovima 
Skupštine i Vijeća Turističke zajednice, ali je osobno rekao da se to mora raditi, kako bi 
osoba koja dolazi iz Novalje ili nekog drugog mjesta bila motivirana za rad. Osobno sam 
prisustvovao sve i jednoj sjednici Skupštine i Vijeća Turističke zajednice, nikada nisam 
slao zamjenika, jer želim da se postigne komunikacija između Turističke zajednice Ličko-
senjske županije i turističkih zajednica općina i gradova, dodao je Župan. Župan je 
dodao da je bio je na raftingu u Štrbačkom buku i zna o čemu L. Pemper priča i već su 
pokrenute inicijative s Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste, prije svega 
oko studije isplativosti ulaganja u tu cestu. Što se tiče lijeve obale BiH s bihaćke strane, 
bio je tamo i posjetio kampove za rafting i do tamo se više od 20 km vozi neasfaltiranom 
cestom, u autobusu kojega nije vrijedno ni spominjati. Stvar je u tome  da se proda priča i 
u tome se i mi moramo potruditi, ali ako nemamo turista i dobru priču bit će to bačen 
novac. 

Što se tiče prezentacije cijele naše Županije, I. Radošević je istakao da to rade 
ravnomjerno i da nije zakinuta niti jedna naša destinacija. To se najbolje vidi iz rezultata, 
jer sve naše  destinacije i u ovoj godini bilježe rast. Kada se gleda ukupno na županijskoj 
razini, imamo najbolji rast i samo je Grad Zagreb bolji od naše Županije i to za 0,6%. Što 
se tiče Gacke doline, imamo rast u prvih šest mjeseci naspram prošle godine za skoro 
47%. To su procedure koje ne idu preko noći, radi se na tome i u prvoj brošuri Turističke 
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zajednice zasigurno nitko nije zakinut. Turistička zajednica Općine Brinje osnovana je tek 
prošle godine, Općina Brinje je na web stranicama Turističke zajednice cijelo vrijeme, 
tako da nije istina da ne predstavljamo cijelu Županiju. Što se tiče financijskog izvješća, 
prošle godine je bila državna revizija u trajanju od 4 i pol mjeseca, budući Ministarstvo 
turizma čini sve da pogasi turističke zajednice i za ta 4 i pol mjeseca dobili smo 
bezuvjetno mišljenje. Imati 4 i pol mjeseca reviziju unutar kuće i dobiti bezuvjetno 
mišljenje dovoljno kazuje kako funkcioniramo. Vrata Turističke zajednice su uvijek 
otvorena i tko god hoće doći ili sumnja u rad dobro je došao i osobno će mu pokazati sve 
dokumente. Za održavanje web stranica dobili smo 69.000,00 kuna na natječaju Hrvatske 
turističke zajednice, dobili smo taj iznos za izradu dvije nove web stranice, a uspjeli 
napraviti tri web stranice. Ta sredstva su dobivena transparentno, na natječaju i nismo 
odlučivali o tome, nego povukli ta sredstva u našu Županiju. Sredstava je malo, ali je 
takva situacija i ne dobivaju ih više. O svim donacijama koje daje Turistička zajednica 
Ličko-senjske županije odlučuje se na Vijeću Turističke zajednice. Prikupljaju se 
kandidature od lokalnih turističkih zajednica i onda Vijeće odlučuje o tome, a ne on kao 
direktor. Plan za sljedeću godinu se donosi u prosincu, on je usvojen i ta sredstva su 
planirana u toj godini i prenose se, kao što to rade sve turističke zajednice i masa 
lokalnih turističkih zajednica. Sredstva se ne mogu stvarati na početku godine, sredstva 
se akumuliraju tek sada i za primjer je naveo da je tek jučer krenula prava akumulacija 
sredstava. Moraju planirati jer ne mogu dizati kredit. To bi značilo da svaki put mora 
sazivati Vijeće da odobri sredstva koja im banka neće dati, a najveći rashod imaju u prvih 
šest mjeseci. Sve je planirano i doneseno i pri Vijeću i pri Skupštini Turističke zajednice, a 
prošlo je i Nadzorni odbor, zaključio je direktor Turističke zajednice. 

S. Ćaćić je u replici istakao da mu je drago što je upravo otkrio ono što je i 
pretpostavljao, da im iz Zagreba serviraju sredstva, prebace im vrući krumpir i onda 
neka se oni lokalno time bave. Ne zna koja to web stranica ili dizajn košta 70.000,00 kuna 
i vrlo mu je nezgodno glasati za takav podatak. Nije mu jasno zašto se ne ide 
transparentno, da se objavi natječaj za donacije i da onda mogu svi sudjelovati. Tvrdi da 
revizija nije odradila svoj posao, da se ovako nije moglo raditi i ovolika sredstva 
prebaciti u iduću godinu. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 20 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Izvješća o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije 

za 2014. godinu 
 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/9 Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u 
turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 
Zatim je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali L. Pemper i zamjenik načelnika Policijske uprave Ličko-

senjske M. Kranjčević. 
L. Pemper je zanimalo hoće li u Novalji početi djelovati policajci na biciklima, kao 

što se najavljivalo. Smatra da se na biciklima više može vidjeti i čuti buka i galama na 
ulici, nego kada policajci prolaze u zatvorenim autima i ne čuju što se u kojem kvartu 
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dešava. Zna da imaju premalo policajaca, ali smatra da bi to bilo puno bolje ili da se 
komunalni redari uključe, koji ništa ne rade, nego stoje u centru i idu po kafićima. 

Napomenula je i da nije dobila materijale za ovu sjednicu Skupštine i zanima je što 
se desilo. Obično uvijek kasne, tako da ih dobije dan ili dva prije sjednice Skupštine. 

Isto tako jedino za našu Skupštinu vrijedi u čitavoj RH da se pitanja za aktualni sat 
moraju najaviti unaprijed i pita se kako će postaviti pitanje unaprijed kada ne dobije 
materijale. 

Predsjednik Skupštine je odgovorio da su materijali stavljeni i na web stranicu 
Ličko-senjske županije, a u ovom slučaju se vjerojatno radi o nekakvoj pogrešci. 

M. Kranjčević je odgovorio da je začuđen pitanjem o policajcima na biciklu, budući 
policajci na biciklima egzistiraju u Novalji od prošle godine kroz projekat Policija u 
zajednici nekoliko službenika vrše službu na biciklima. 

Predsjednik Skupštine je na kraju istakao da bi predložio da u Zaključku umjesto 
riječi prihvaćamo stoji primamo na znanje. 

Zatim je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Informacije Policijske uprave Ličko-senjske o ulozi policije i 

lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/10 Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju u gospodarstvu Ličko-senjske 
županije u 2014. godini 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 24 glasa „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Izvješća o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske 

županije u 2014. godini koje je izradio Upravni odjel za gospodarstvo 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/11 Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o 
izvršenju Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u sportu za 2014. 
godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport. 
Obrazloženje je dao M. Radošević, predsjednik Zajednice sportova Ličko-senjske 

županije. 
Naglasio je da će, s obzirom da su članovi Skupštine dobili materijale, govoriti o 

situaciji u Zajednici sportova. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 
2014. godinu temelji se na dokumentaciji koja je zatečena u Savezu sportova nakon 
preuzimanja dužnosti. Bivši glavni tajnik nije htio dobrovoljno predati dokumentaciju i 
nije htio sudjelovati u njezinoj primopredaji, tako da je ona nekompletna. U 2014. godini, 
zajedno s rukovodstvom Zajednice, smijenjen je dotadašnji glavni tajnik i to nakon dvije 



19 

 

godine vođenja sporova, s tim da mora naglasiti kako bivši glavni tajnik još uvijek vodi 
spor protiv Zajednice i ruši ugled Zajednice, što mu ne služi na čast. Zatečena su 
dugovanja, koja su se protezala unazad deset godina. Bivši glavni tajnik je odbijao 
suradnju, nije podnio izvješće o svom radu, uskratio je dosta financijske dokumentacije 
te je zbog nepravilnosti u radu i štetnog poslovanja protiv njega podneseno više 
kaznenih prijava. 

Sve navedeno nanijelo je veliku štetu sportu u Ličko-senjskoj županiji, a zbog 
akumuliranje dugova pristupilo se izradi plana sanacije te je u 2015. godini iz sredstava 
namijenjenih za sport plaćen dio dugova iz 2014. godine.  

Ukupni prihodi iz Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u 2014. godini 
iznosili su 451.780,00 kuna, od čega je 331.990,00 kuna uplaćeno na račun Zajednice, a 
119.790,13 kuna Županija je direktno davala klubovima, zbog situacije kakva je bila u 
Zajednici. 

Od 331.990,01 kuna, koji su uplaćeni na račun Zajednice za vrijeme rukovodstva 
bivšeg glavnog tajnika, uplaćeno je 249.777,00 kuna, dok je u njegovom mandatu 
uplaćeno 82.200,00 kuna. 

Od tih skoro 250.000,00 kuna, većina novca je išla udrugama kojima je bivši glavni 
tajnik ujedno i član, predsjednik ili tajnik, tako da je na račun „Lika As“ isplaćeno 
25.290,00 kuna. Plaćen je telefon Udruzi građana „Solidarnost“ u iznosu od 8.714,00 
kuna za deset mjeseci, MNK „Lika sport“ isplaćeno je 21.100,00 kuna, a NK „Croatiji“ 
16.000,00 kuna. Za plaću je bivšem glavnom tajniku isplaćeno 91.759,00 kuna. Naglasio je 
da je još bilo putnih troškova i smještaja u iznosu od 22.332,00 kuna, koje bivši glavni 
tajnik  nije ni do danas opravdao. 

Program Igara prijateljstva koštao je 91.175,00 kuna, od čega je plaćeno samo 
28.545,00 kuna, tako da je taj dug vraćen tek u ovoj godini. 

Isplaćivala se i plaća tajniku Školskog sportskog saveza, na osnovu dogovora 
predsjednika Školskog sportskog saveza i bivšeg glavnog tajnika bez ikakvih 
dokumenata, tako da su to uskratili i ista se više ne isplaćuje.  

Od bivšeg glavnog tajnika trenutno potražuju 20.256,00 kuna koje je digao 
gotovinskom isplatom, plaćanje karticom u iznosu od 5.125,00 kuna te 19.430,00 kuna 
putnih troškova, za koje ne znaju tko je i zašto putovao. Sve navedeno prijavljeno je 
policiji i policija radi po tim pitanjima.  

Od listopada do prosinca uplaćeno je na račun Zajednice 82.203,00 kuna. Za plaće je 
isplaćeno 27.275,00 kuna, a imaju i materijalne troškove, jer su morali kupiti računalo, 
printer i potrošni materijali, zato što od 1996. godine, od kada Savez djeluje nemaju ništa 
svojega, nego je sve posuđeno. Imali su dva kompjutora, da bi se jedan pokvario, a 
drugog je uzelo Državno odvjetništvo. Morali su platiti dugovanja prije desetog mjeseca 
u iznosu od 17.193,00 kuna. 

Zaključak Izvješća je da je Zajednica u prethodnoj godini poslovala negativno, s tim 
da ima gubitak od 96.000,00 kuna. Ima nematerijalnu imovinu u iznosu od 5.000,00 kuna, 
krivo obračunat povrat poreza, za koji se nada da će im se vratiti, a sveukupni izdaci 
prema dobavljačima iznose 113.000,00 kuna. Ti izdaci iznose i nekoliko stotina tisuća 
kuna, ali su otpisani, jer prelaze tri godine i otišli su u zastaru. Dugovi najviše datiraju iz 
2012., 2013. i 2014. godine, a iz 2010. godine imaju račun za telefon u iznosu od 5.000,00 
kuna. Naglasio je da je Savez imao više od deset tužbi, s sada su ostale dvije. S 
31.12.2012. godine Savez je bio dužan sveukupno 113.032,41 kuna. Zajednica je vratila 
većinu svojih dugova i trenutno duguju dobavljačima oko 30.000,00 kuna. Prije tjedan 
dana dobili su poziv na sud koji će se održati u listopadu, a tuži ih Autotrans Otočac, koji 
potražuje 9.000,00 kuna od Igara prijateljstva iz 2013. godine. Taj račun nisu imali, tako 
da ga nisu mogli niti knjižiti. U ovoj godini izgubili su sud s Kristinom Štimac Starčević, 
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koja je vraćena na posao, budući joj je bivši glavni tajnik dao otkaz za vrijeme bolovanja, 
tako da će se u ovoj godini, kada dođe presuda, njoj morati isplatiti 120.000,00 kuna. Taj 
iznos ne mogu staviti u trošak dok ne dođe sudska odluka. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
S. Ćaćić je u raspravi naglasio da ne bi htio zamarati članove Skupštine s nekakvim 

osobnim netrepeljivostima te da se zloupotrebljava ova govornica i da ima osjećaj da ova 
točka dnevnog reda nosi naziv Izvješće o radu bivšeg glavnog tajnika, a ne Izvješće o 
radu Zajednice sportova Ličko-senjske županije. Ispričao se što je dostavio zahtjev za 
skidanje ove točke s dnevnog reda. To je učinio zato, jer je glavni generator svih 
problema u Zajednici sportova, Ured državne uprave koji je odigrao i ovaj put svoju 
igru, kao što je igrao i prethodne dvije godine. Zatražio je, sukladno Zakonu o pravu na 
pristup informacijama, da mu se dostavi informacija je li usvojen zahtjev za upis 
promjena u Zajednici sportova. Od strane Ureda državne uprave odgovoreno mu je da 
se povjerenik za informiranje nalazi na godišnjem odmoru i da ne može dobiti takvu 
informaciju. Kada je zatražio da to učini Predstojnik, rečeno mu je da je i on otišao na 
godišnji odmor, tako da informaciju ne može dobiti. Bez obzira hoće li mu netko 
zamjeriti zašto to čini, prozivat će svakoga tko ne radi svoj posao, a to se posebno odnosi 
na Ured državne uprave i već sada može najaviti da će podnijeti određene prijave zbog 
stvari koje rade na nezakonit način. Zakone RH su dužni svi poštivati, a posebno Ured 
državne uprave. Što se tiče ovoga Izvješća, ništa ne zamjera M. Radoševiću što priča na 
ovakav način. Zamjera pojedincima koji zloupotrebljavaju čovjeka koji je 100%-tni 
invalid i nanose štetu njemu, ali i onima koji trpe štetu od njegovih istupa. Ako smatrate 
da netko ima pravo da uzima plaću nekome, bez obzira kako se taj zvao, onda se 
zahvaljuje na korektnom razmišljanju, ali misli da tako razmišljanje neće dugo ići. Što se 
tiče manjka i viška prihoda, smatra da ne može udruga građana neprofitne organizacije 
imati niti višak, a niti manjak prihoda. Iznos od 113.000,00 kuna koji je naveden, po 
njemu je obična laž, jer je s druge strane trebalo vidjeti prihodovnu stranu i onda vidjeti 
je li netko nekome ostao dužan. Iznijet će podatke koliko je Ličko-senjska županija ostala 
dužna sportu u našoj Županiji, što je sukladno Zakonu o sportu trebalo ići preko računa 
Saveza sportova. U 2010. godini sportu je uskraćeno 552.860,00 kuna, 2011. godine 
267.000,00 kuna, 2012. godine 231.000,00 kuna, 2013. godine 147.066,00 kuna i 2014. 
godine je uskraćeno sportu u Ličko-senjskoj županiji 119.790,00 kuna. Ove podatake 
govori jer se pokušava boriti da se zakoni poštivaju, a zakon je tu vrlo jasan kako, kome i 
na koji način se trebaju sredstva doznačiti. Upozorio je da mu nije jasno kako ovakvo 
Izvješće prolazi Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport, a da u tom Odboru nitko ne 
upita odakle tih 113.000,00 kuna, za što se duguje taj iznos i zašto to nije nabrojeno u 
ovom Izvješću. Vrlo je zanimljiva rečenica u kojoj stoji da čak imaju i pozajmicu 
predsjedniku Zajednice sportova. Imam prijatelja u Puli, koji je rekao, kada su ga pitali 
da im posudi novac, da ne može, jer ima ugovor s bankom koja ne peče pizze, a on ne 
pozajmljuje novac. Izgleda da to u ovom slučaju nije bilo tako, a nešto slično su radili još 
neki sportski djelatnici, koje neću imenovati i završili su tamo gdje su završili. Na svu 
sreću su izišli, što mu je drago, jer su  imali novca i platili svoju slobodu, za razliku od 
nekih koji nemaju novaca i neće izići na slobodu. Upozorio je da kada netko govori 
neistinu i širi laži o drugome, s ciljem da mu nanese štetu ugledu, onda taj netko može 
biti sankcioniran sukladno kaznenom zakonu. Ovdje je navedeno nekoliko laži, koje ne 
zna kako i na koji način okvalificirati. Čitavo vrijeme se govori o kriminalnim radnjama 
bivšeg glavnog tajnika i to u Izvješću, koje je službeni akt. Upozorio je one koji će to 
potpisati da dobro razmisle kada budu ovo potpisivali. Da bi netko bio kriminalac mora 
postojati pravomoćna sudska presuda, a za sebe ne zna da ima tu sudsku presudu, isto 
kao što nije znao kada je ovdašnji predsjednik Zajednice sportova uputio Vladi RH 
obavijest da se nalazi u zatvoru, što nije znao i nikada nije bio u zatvoru. Zbog toga će 
netko platiti svoj ceh i to debelo. Upozorio je da se ne gura čovjeka, jer već u jednom 
sudskom postupku mora platiti preko 30.000,00 kuna troškova suda, budući je istina da 
invalid ne plaća troškove pristojbe, ali plaća troškove suda ako ga izgubi. 



21 

 

G. Majetić je istakao da najnesistematiziraniji izvještaj u životu nije vidio. Zapravo, 
to niti nije izvještaj o radu, nego izvještaj o optužbama, nekim međusobnim odnosima, 
organizacijskim i drugim problemima. Upozorio je da je Zajednica sportova proračunski 
korisnik, koji je dužan po zakonu dati izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Zanima ga je li 
dala Županiji ili Županu izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu, ako je, zanima 
ga što su u toj izjavi napisali kao negativnu stvar, a ako nisu, što će se poduzeti, jer je 30. 
srpnja krajnji rok za izvještaj Ministarstvu financija o otklanjanju negativnosti, a ovdje su 
negativnosti očito prisutne. 

B. Gržanić je istakao da mu je M. Radošević jako simpatičan s ovim njegovim 
optuživanjima, ali da nema fiskalne odgovornosti, a Nadzorni odbor je donio uvjetno 
mišljenje. Ako Nadzorni odbor donese uvjetno mišljenje radi S. Ćaćića, onda u Izvješću 
ne može biti da je donio uvjetno mišljenje na završni račun radi S. Ćaćića. Ne bi se složio 
s tim da to uopće ide u proceduru. 

Župan je istakao da smo vidjeli tijek ispunjavanja obveza prema Savezu, odnosno 
danas Zajednici sportova i u 2014. godini su ispunjene u 100%-nom iznosu. Zbog 
nemogućnosti da tada, od državne uprave ishoduju odgovornu osobu u Savezu 
sportova, ulagali su sredstva direktno u sport. Nije zakinut sport, kako je rekao S. Ćaćić, 
nego je jednim dijelom zakinut Savez sportova. U svezi onoga što je rekao G. Majetić, 
Župan je istakao da Zajednica sportova nije obvezna davati izjavu o fiskalnoj 
odgovornosti, jer nisu direktni korisnici proračuna. 

Predsjednik Skupštine je dodao da se radi o sporu koji traje dosta dugo i da su 
službe u Županiji imale puno poteškoća s dobivanjem izvješća u to vrijeme. Ispričava se 
što nije reagirao, jer se bio zapričao, kada je s govornice netko proglašen kriminalcem.  
Obračune i mišljenja može svatko imati, ali za njih mora snositi i dio odgovornosti. U 
Izvješću je izvjestitelj morao spomenuti i one probleme i sudske procese i sve ostalo, 
kako bi Skupština i javnost dobili ukupnu sliku problema u radu i financiranju Zajednice 
sportova. Za izgovorenu riječ s ove govornice i javno bilo gdje, svatko je osobno 
odgovoran. 

S. Ćaćić je u replici Županu istakao da nema primjedbi na njegovo izlaganje, ali bez 
obzira kakva je situacija u Zajednici sportova sredstva se moraju doznačavati sukladno 
zakonu. S govornice je bilo izrečeno da je zamračio i da nije opravdao preko 20.000,00 
kuna putnih troškova, što je notorna laž, zbog čega će netko odgovarati, kao i svatko tko 
potpiše takav podatak. 

Predsjednik Skupštine je istakao da to ne stoji u Zaključku, ali je izrečeno od strane 
M. Radoševića i to će utvrditi službe, a ne Skupština. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 17 glasova „za“, 5 „protiv“ i 3 „uzdržana „ glasa donijela 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju 

Programa javnih potreba Ličko-senjske županije u sportu za 2014. godinu 
 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
  

AD/12 Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema  
dužnicima po kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na 
području Ličko-senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Župan te da su o materijalu raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 
gospodarska pitanja i Odbor za Proračun i financije. 
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A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo je istakla da je 
predlagatelj  podnio amandman na prijedlog Odluke, budući je u čl. 3. ispušteno 
naglasiti da se otpis potraživanja radi sa stanjem na dan stupanja na snagu ove Odluke.  

Amandman postaje sastavni dio Odluke  
Predsjednik Skupštine je zatim otvorio raspravu.  
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje.  
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 
 

ODLUKU 
o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema  dužnicima po kreditima 

odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na području Ličko-senjske županije 
 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/13 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama članovima Županijske 
skupštine i članovima radnih tijela Županijske skupštine 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

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

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 24 glasa „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela 
 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima radnih 

tijela Županijske skupštine 
 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

 
AD/14 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, 

kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih financijskih rashoda 
Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva 
u 2015. godini 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za 
zdravstvo i socijalnu skrb. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“  donijela 

 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 

financiranje materijalnih financijskih rashoda  Centara za socijalnu skrb i troškova 
ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini 

 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/15 Donošenje Zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Mreže javne zdravstvene službe 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
V. Bublić je istakla da je Župan, kao predlagatelj, sukladno članku 78. Poslovnika 

Županijske skupštine, podnio amandman, koji je postao sastavni dio Zaključka. 
Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Izmjena i dopuna Mreže javne 

zdravstvene službe 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/16 Donošenje Odluke o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra – uređene javne plaže „Banja” u Senju  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

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

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je  jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o prestanku koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – uređene javne 
plaže „Banja” u Senju 

 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/17 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije 
na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže 
„Banja” u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru – plažama, u svrhu 
gospodarskog korištenja te da su o materijalu raspravljali Odbor za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u 

svrhu gospodarskog korištenja – uređene javne plaže „Banja” u Senju na 
k.č.br. 37/2 k.o. Senj 

 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/18 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i 
spašavanja Ličko-senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Župan. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Ličko-senjske županije 

 
 

Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 

AD/19 Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatnog 
povjerenstva 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Odbor za izbor i imenovanje. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 
 

ODLUKU 
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Mandatnog povjerenstva 

 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/20 Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora 
za prosvjetu, kulturu, znanost i sport  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Odbor za izbor i imenovanje. 
Zatim je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali S. Ćaćić i B. Gržanić. 
S. Ćaćić je istakao da će uputiti principijalno jednu primjedbu na račun 

predlagatelja. Nije mu jasno, jer je svojevremeno bilo primjedbi kada je SDP predložio 
Nikolu Marasa za predsjednika Upravnog vijeća Veleučilišta Nikola Tesla. Sada se za 
predsjednika Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport predlaže osoba koja realno ne 
može biti osoba koja nadzire rad zdravstvenih ustanova. Nema ništa protiv nikoga, isto 
kao što smatra da nije dobro da jedna takva osobe kao što je R. Poznanović bude u 
Odboru za prosvjetu, kulturu, znanost i sport, a po struci je financijer. Smatra da su ovo 
totalno promašeni prijedlozi. 

B. Gržanić je istakao da bi se prilikom razrješenja i imenovanja trebalo pojedinačno 
glasati za svaku osobu, jer je osobno protiv da se M. Kustić imenuje za predsjednika 
Odbora, ali nije protiv da se B. Šutić razriješi dužnosti člana i da se R. Poznanovič 
imenuje članicom Odbora. 

Predsjednik Skupštine je istakao da će se na prijedlog B. Gržanića glasovati 
pojedinačno te je dao prijedlog da se M. Kustić razriješi dužnosti člana Odbora na 
glasovanje. 
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Županijska skupština je s 24 glasa „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela Odluku da 
se M. Kustić razriješi dužnosti člana Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport. 

Zatim je dao prijedlog da se M. Kustić imenuje za predsjednika Odbora umjesto dr. 
sc. B. Šutića, prof. kojem mandat člana Županijske skupštine miruje na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 glasa „za“, 1 „protiv“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela 
Odluku da se M. Kustić imenuje za predsjednika Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i 
sport. 

Zatim je dao prijedlog da se dr. sc. B. Šutić, prof. imenuje za člana Odbora iz reda 
znanstvenih, stručnih i javnih osoba na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 glasa „za“ i 2 „uzdržana“ glasa donijela Odluku da se 
dr. sc. B. Šutić, prof. imenuje za člana Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport iz 
reda znanstvenih, stručnih i javnih osoba. 

Zatim je dao prijedlog da se R. Poznanović imenuje za članicu Odbora umjesto D. 
Banića kojem mandat člana Županijske skupštine miruje na glasovanje. 

Županijska skupština je s 24 glasa „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela Odluku da 
se R. Poznanović imenuje za članicu Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i sport 
umjesto D. Banića kojem mandat člana Županijske skupštine miruje. 

 
 

 Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, 
kulturu, znanost i sport prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/21 Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

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

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

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“  donijela 
 

O D L U K U 
o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije 

 
Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/22 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina – kulturnog dobra na 
području k.o. Novalja, vlasništvo Dubravke Šimatović iz Novalje 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

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

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“  donijela 
 
 

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

Dubravke Šimatović iz Novalje 
 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/23 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 
prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” 
vlasnika Ivana Mrkobrada iz Lukorana 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“  donijela 
 
 

ZAKLJUČAK 
o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnika Ivana Mrkobrada iz 
Lukorana 

 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/24 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. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 23 glasa „za“ i 2 „protiv“ donijela 
 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke  uprave Novalja 

 
Rješenje  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 
 
 
XV. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 13,30 sati. 

 
 

KLASA: 021-04/15-01/32 
URBROJ: 2125/1-01-15-02 
Gospić, ___________ 2015. godine 
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