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Z A P I S N I K  

s XVIII. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 24. veljače 2016. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
  

Predsjednik Skupštine je u 11,00 sati otvorio XVIII. sjednicu Županijske skupštine, 

pozdravio članove Skupštine, Župana M. Kolića, Zamjenike župana, izvjestitelje, 

predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32, XVIII. sjednici nazočno 27 članova i da 

se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 

Sjednici su nazočni: 

 Mićo Bićanić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Vera Francetić, Ante Franić, 

Đorđe Gvozdić, Branko Jažić, Joso Kregar, Mile Krivokuća, Marijan Kustić, Gojko 

Majetić, Ana Manjerović, Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Lidija 

Pemper, Roža Poznanović, Dragica Rajković, Danijel Ropuš, Milka Rukavina, Željko 

Rukavina, Boško Stapar, Marijan Šuljić, Nikolina Tonković Čorak, Jovo Vukša i Tomislav 

Zrinski. 
 

Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine:  

Ivan Ažić, Mile Jerbić, Mijo Vidović – ispričali se i Berislav Gržanić. 
 
Tijekom glasovanja o 26. točki dnevnog reda na sjednicu je došao član Županijske 

skupštine Željko Obradović. 
 

Do 26. točke dnevnog reda sjednici je bilo nazočno 27, a od 26. točke 28 članova 

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, Ana Rukavina 
Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Sanja Vladetić Pavelić – 
pročelnica Kabineta župana, Katica Prpić – pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, 
zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Anita Varžak – voditeljica Jedinice 
za unutarnju reviziju, Dubravka Rukavina – voditeljica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu 
skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Marko Bošnjak – predsjednik 
Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije, Mira Biondić Tomljanović – 
predsjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-
senjske županije, Katarina Fajdić, Gordana Pađen i Nikola Došen – službenici Tajništva 
županije 
 

     Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 

     Pitanja su najavili  S. Ćaćić  i T. Zrinski. 

S. Ćaćić je pitao kako će i na koji način Župan, odnosno županijska izvršna vlast 

osigurati opstanak Ličko-senjske županije. Prije svega tu misli na podatak da je 

varaždinski Coning d. d. podnio tužbu protiv RH, Ličko-senjske županije i Lučke uprave 

u vrijednosti 20 mil. kuna. Misli tu i na sudski postupak koji pojedini županijski 

djelatnici vode protiv Ličko-senjske županije. Ako Županija izgubi sve te sporove, a 

pojedine već i gubi, na koji način i kako će financijski opstati. Napomenuo je i da su 
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pojedine službe otišle izvan Ličko-senjske županije. Pozivajući se na Deklaraciju o 

regionalnom razvoju i jedinstvenosti Ličko-senjske županije koju je Skupština usvojila, 

zanima ga na koji način i kako će Ličko-senjska županija opstati kada se i nova 

koalicijska vlast, među kojima se posebno ističe koalicijski partner MOST, zalaže za 

ukidanje županija. 

Župan je u odgovoru uvodno napomenuo, budući se to u Izvješću ne može 

vidjeti, kako nije tužena Ličko-senjska županija, nego je Lučka uprava u sporu s 

Coningom, bivšim vlasnikom Radimirom Čačićem, koji je u to vrijeme bio 

potpredsjednik Vlade. Opstanak Ličko-senjske županije ne ovisi o nikakvim 

poslovanjima bilo koje druge županije. S. Ćaćić je napomenuo zalaganje MOST-a za 

ukidanje županija i vidjet ćemo u budućnosti na koji će se način to razvijati. Napomenuo 

je da je po svim pokazateljima Ličko-senjska županija za vrijeme vlasti HDZ-a bila peta 

po BDP-u u RH, 2009. godine zadržava isto mjesto s preko 8.000 eura BDP-a po glavi 

stanovnika, dok 2011. godine dolazi do trenda opadanja zbog smanjenja ulaganja u 

Ličko-senjsku županiju kroz financiranje kapitalnih projekata, tako da smo u ovome 

trenutku u zlatnoj sredini, bez obzira na nepovoljne uvjete u kojima smo radili s bivšom 

koalicijskom Vladom. Ni jedna značajna investicija nije napravljena na području Ličko-

senjske županije, iako je jedno vrijeme na početku najavljen najveći projekt - nastavak 

gradnje hidroelektrane u Kosinju. Uz sve nepovoljne uvjete koje smo imali u svezi 

neinvestiranja u našu Županiju, mnogo bogatije županije su iza Ličko-senjske po BDP-u, 

poput Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Požeško-

slavonske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske. Županije 

poput Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske, poznate po turističkim 

destinacijama, za samo 100-200 eura imaju veći BDP po glavi stanovnika od naše 

Županije. Župan je podsjetio da je opozicija prilikom usvajanja Deklaracije bila protiv 

iste i pita se tko se to zalaže za ukidanje Ličko-senjske županije. Uvjeren je da će aktualna 

vlast učiniti sve da Ličko-senjska županija opstane, kao i to da će nova Vlada prepoznati 

naše projekte. U prošlom sazivu niti jedan ministar nije službeno posjetio Ličko-senjsku 

županiju, osim stranački, dok je samo nekoliko dana od stupanja na dužnost  ministar 

poljoprivrede D. Romić posjetio našu Županiju u svezi najznačajnijeg projekta koji se 

trenutno provodi u RH na temu razminiranja, a razgovaralo se o raspolaganju 

poljoprivrednim zemljištem, što trenutno predstavlja veliki problem. Pomaci su vidljivi u 

prvim danima nove Vlade, imamo već kontakte s Ministarstvom za regionalni razvoj i 

fondove EU iz kojeg su zatražili da ponovno kandidiramo projekte koje je bivša Vlada 

odbila. Tijekom ove i sljedeće godine možemo očekivati stotine milijuna kuna ulaganja 

na području Ličko-senjske županije, na kraju je istakao Župan. 

S. Ćaćić je izrazio nezadovoljstvo odgovorom, budući to nije ono što je tražio. 

Istakao je da na početku želi ispraviti potpuno krivi navod kako niti jedan ministar bivše 

koalicijske Vlade nije posjetio Ličko-senjsku županiju, što je neistina i ne zna čemu služe 

takve izjave. Nova Vlada će trajati možda pola godine, možda godinu, a možda i čitav 

mandat, međutim i dalje ima osjećaj da naša Županija puca po šavovima. U ovom 

trenutku ostali smo samo na jednom Zamjeniku župana, dvoje je izgubljeno i da je sve u 

redu vjerojatno ne bi otišli. Izgubljen je Radio Gospić, koji ima tradiciju dužu od pedeset 

godina, Županija iz dana u dan gubi razne službe, što nije slučajno i zbog toga će se 

netko sramiti za desetak godina, a možda i za desetak mjeseci. 

Predsjednik Skupštine je istakao kako Župan nije izgubio niti jednog Zamjenika, 

nego su, koliko on vidi, svi tu. 



3 

 

T. Zrinski je naglasio da smo županijskim proračunom financirali razne medije. 

Od radio postaja najveći dio pripao je Radio Gospiću, dok su Radio Otočac i Radio Senj 

dobivali deset puta manje. Ovih dana čujemo, a nitko zvanično ne govori o tome, da je 

Radio Gospić otišao u stečaj, a zaposlenici ostali bez posla. Zanima ga je li to istina, jesu li 

izdvajana financijska sredstva iz županijskog proračuna i tko je odgovoran za gašenje 

Radio Gospića. Prema izvorima kojima raspolaže, zaposlenici nisu primili plaće i pitaju 

se kuda je otišao taj novac. Župan je, prema izjavi njegove Zamjenice u nekim medijima, 

financirao jedan gospićki portal sa 70.000,00 kuna. Pita se jesu li to sredstva od Radio 

Gospića. Preuzeto je financiranje dva portala s područja Ličko-senjske županije, bez 

ikakvog natječaja i zanima ga koji zakon predviđa financiranje privatnih, odnosno 

profitnih društava. Isto tako raspolaže s informacijom da je jučer zatraženo odobrenje da 

se snima aktualni sat i objavi na jednom od lokalnih portala. To očito nije dozvoljeno jer 

snimatelja danas ovdje nema. Imali smo internet televiziju, koju smo nakon nekoliko 

snimanja sjednica Županijske skupštine ukinuli, iz nepoznatih razloga. Javnost rada 

Županijske skupštine je zakonska i poslovnička obveza i zanima ga kako Župan ocjenjuje 

stanje u ovlasti informiranja. Isto tako javnost već dugo vremena traži odgovor  u svezi 

propasti Radio Gospića. Zanima ga tko je tu odgovoran, možda sami županijski vijećnici 

jer su usvajali programe za financiranje Radio Gospića, a još važnije kada su dizali ruke 

za izvješća Radio Gospića. 

Predsjednik Skupštine je dodao da su sjednice Skupštine javne i novinari su 

uvijek prisutni. S. Ćaćić je uputio dopis u kojem je zatražio da netko s njegovog portala, 

ne zna točno tko, dođe s kamerom i snima sjednicu. Dotični gospodin je došao s 

kamerom i tajnica Skupštine ga je obavijestila o tome. Dao je dopuštenje da normalno 

snima sjednicu i neki su valjda očekivali da će zabraniti snimanje pa da dođe do skeča. 

Do skeča nije došlo, gospodin s kamerom je bio tu i nestao pa možda S. Ćaćić može dati 

objašnjenje zašto je netragom nestao. 

Župan je istakao da je pitanje malo populističko, na što T. Zrinski ima u 

potpunosti pravo. Do novog zakona strukturu vlasništva Radio Gospića činila su četiri 

subjekta. Osim Grada Gospića, to su GP Jadran koji je otišao u stečaj, Tiskara d. d. koja je 

također u stečaju i PBZ, odnosno Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju 

banaka i u radu Radio Gospića nisu sudjelovali niti s jednom kunom. Ličko-senjska 

županija za Radio Gospić, ali i za Radio Otočac i Radio Senj izdvaja sredstva kroz 

Program javnih potreba. Županijski Radio Gospić još nije u stečaju, koji je pokrenula 

Uprava sukladno zakonu, budući je njegov temeljni kapital tri puta manji od obveza, što 

nalaže da se zakonski pokrene stečaj. Danas ne bi imali problema da bivša Vlada na čelu 

s Ministrom financija nije uvela obvezu da se ne može dotacijama pomagati ni jedno 

javno glasilo, nego se moraju ispostavljati fakture za bilo koje usluge, bilo informiranja ili 

objave natječaja. Preko 600.000,00 kuna je plaćeno PDV-a na osnovu Zakona o 

fakturiranju usluga za medije. Tu je i ZAMP, koji se mora plaćati, a koliko je upoznat 

prije to nije bila obveza. Da nije bilo tih mjera, Župan je uvjeren da bi Radio Gospić 

danas u potpunosti funkcionirao, bez potrebe pokretanja stečaja. Koliko zna, plaće su 

isplaćene za studeni i prosinac. Nada se da će Županijska skupština podržati ne samo 

Radio Gospić, nego i Radio Senj i Radio Otočac. Što se tiče financiranja portala, Županija 

ne financira ni jedan portal bez računa, odnosno plaća natječaje, bilo za zapošljavanje, 

investicije i sve ostalo i samo na taj način može plaćati portalima. Za 2016. godinu za 

usluge informiranja planiran je iznos od 95.000,00 kuna. Po Programu javnih potreba za 

informiranje je planiran iznos od 378.100,00 kuna, što znači da sveukupni iznos za 

informiranje u 2016. godini iznosi 473.100,00 kuna, što se sve moglo iščitati prilikom 



4 

 

donošenja proračuna za 2016. godinu. Svi koji su se javili za Program javnih potreba, s 

kvalitetnim obrazloženjem, zasigurno će biti sufinancirani od strane Županije. 

T. Zrinski je izrazio zadovoljstvo da ćemo ubuduće ipak imati snimljene sjednice 

Županijske skupštine, kao što je to već duga praksa u Gradskom vijeću Grada Senja. 

Istakao je da kao županijski vijećnik brine za ljude koji ga kontaktiraju pa tako i za 

djelatnike Radio Gospića, koji su zabrinuti za svoju sudbinu, a SDP je još i u prijašnjem 

sazivu upozoravao na vlasničke udjele u Radio Gospiću i da bi ih trebalo mijenjati. Ne 

može prihvatiti da Županija financira trgovačka društva i neprofitne udruge. PDV se 

mora plaćati i ako prihodi od usluga i dobara prelaze 230.000,00 kuna, PDV se mora 

platiti i svi ga plaćaju. 

Predsjednik Skupštine je dodao da PDV svakako moraju svi plaćati, ali osnova 

problema ne samo Radio Gospića, nego i Radija 101, Radio Šibenika gdje je 20 ljudi 

ostalo bez posla, Radija Velike Gorice koja je među najslušanijim radio postajama u RH 

je taj što je jedinicama lokalne i područne samouprave zabranjeno dotacijama financirati 

radio. U posljednje četiri godine porezna politika je mijenjana 52 puta i stvorena je 

izrazito antipoduzetnička klima. Samo je Radio Gospić prošle godine platio 600.000,00 

kuna PDV-a zbog zabrane dotacija Županije i gradova. S tim sredstvima i bez ponovnih 

parafiskalnih nameta, koje je nametnula prošla Vlada, funkcioniranje Radio Gospića ne 

bi došlo u pitanje. 
 

Nakon zaključenog aktualnog sata Predsjednik Skupštine je dao dnevni red XVIII. 

sjednice Županijske skupštine na raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je na glasovanje dao sljedeći 

D n e v n i   r e d 

                  Aktualni sat     

1. Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Županijske  skupštine  
2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo 

polugodište 2015. godine 
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

rada upravnih tijela Ličko-senjske županije 
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije 

za 2016. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini 
Ličko-senjske županije 

5. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje 
kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

6. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu 
Ličko-senjske županije 

7. Primanje na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije s Planom provedbe 
preporuka 

8. Davanje Mišljenja o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju žičare ZIP LINE 
1, žičare ZIP LINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u 
sklopu «Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh» na području Općine Vrhovine 

9. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2016. 
godinu 

10. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom 
Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
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12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika  na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma 
zdravlja Novalja  

14. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 
prvokupa na području Nacionalnog parka «Plitvička jezera», suvlasnika 
Dragomira Radovića, Mane Svilara i Zorke Radović iz Vrhovina 

15. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-
senjske županije (Grad Otočac) 

16. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Ličko-senjske županije 

17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Lovinac  

18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Donji Lapac 

19. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Luke Perkovića Brinje  

20. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Kralja Tomislava  

21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole S.S.Kranjčevića Senj  

22. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole A.G. Matoša Novalja 

23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Karlobag  

24. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole «ANŽ FRANKOPAN» Kosinj 

25. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Perušić 

26. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana 

27. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Osnovne škole Plitvička Jezera  

28. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Gimnazije Gospić  

29. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Strukovne škole Gospić  

30. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Srednje škole Pavla Rittera Vitezovića u Senju 

31. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Srednje škole Otočac 

32. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Srednje škole Plitvička jezera  

 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ usvojila dnevni red XVIII. 

sjednice Županijske skupštine. 
 
AD/1 Usvajanje zapisnika sa XVII. sjednice Županijske  skupštine  

 
Predsjednik Županijske skupštine je dao zapisnik sa XVII. sjednice Županijske 

skupštine na raspravu. 
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S. Ćaćić je istakao kako bi na početku želio reći da nije korektan način na koji je 

maloprije diskutirano, u smislu ako se negdje zgazi nekakva mačka, kriv je S. Ćaćić. Tako 

je ispalo iz govora Predsjednika Skupštine, koji mu se obraćao u svezi snimanja sjednice 

Skupštine, a ne uredniku portala, koji je dostavio pismeni zahtjev i kultura nalaže da mu 

se pismeno i odgovori. 

Predsjednik Skupštine je zamolio S. Ćaćića da prijeđe na temu, inače će mu 

oduzeti riječ. 

S. Ćaćić je naglasio da je na prošloj sjednici postavio pitanje Županu u svezi 

pozajmice koju je dala Županijska uprava za ceste. Na 13. stranici zapisnika sa XVII. 

sjednice piše kako je Župan odgovorio, što se tiče pozajmice, da odgovor može dati M. 

Dešić. Međutim, poslije je ispalo da je Predsjednik Skupštine rekao M. Dešiću da se vrati 

na svoje mjesto jer mu samo on može dati riječ. Zanima ga je li taj dio u kojem je M. Dešić 

trebao odgovoriti izostavljen iz zapisnika ili mu Predsjednik Skupštine nije odobrio da 

odgovori na pitanje. Nije mu jasno o čemu se tu radi, a izgleda vrlo ružno, kao da M. 

Dešić nema pravo govoriti. 

Predsjednik Skupštine je istakao da mu ne može sada objašnjavati zapisnik i da 

svi imaju pravo govoriti kada ih Predsjednik Skupštine pozove. 

Budući se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Skupštine je dao zapisnik sa 

XVII. sjednice Županijske skupštine na usvajanje. 

Županijska skupština je usvojila zapisnik sa XVII. sjednice Županijske skupštine s 

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

drugo polugodište 2015. godine 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan. 

Obrazloženje je dao Milan Kolić, Župan Ličko-senjske županije. 
Istakao je da je Župan, u skladu sa člankom 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i člankom 32. Statuta Županije, obvezan dva puta godišnje 
podnijeti Županijskoj skupštini polugodišnje izvješće o radu. 

 Izvješće o radu za prvo polugodište 2015. godine Županijska skupština je 

razmatrala i prihvatila na sjednici održanoj 29. rujna 2015. godine. 
 Kao i svaki put i za ovo Izvješće je potrebno naglasiti da se Izvješće odnosi na 

relativno kratko razdoblje te da je kontinuitet pojedinih projekata potrebno sagledati u 
dužem vremenskom razdoblju. 

Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti u drugoj polovici prošle godine te podaci  i 
informacije pripremljene od strane upravnih tijela, a spadaju u djelokrug i nadležnost 
Župana i izrađeno je po istoj metodologiji kao i dosadašnja izvješća o radu Župana. 

U drugom polugodištu 2015. godine održane su tri sjednice Županijske skupštine. 
U tom razdoblju je predlagao Županijskoj skupštini, nadležnom Odboru ili se 

očitovao o predloženim općim i drugim aktima drugog predlagatelja. U postupku 
nadzora općih akata nije bilo primjedbi. 

U izvještajnom razdoblju donio je 6 odluka, 12 zaključaka, 14 rješenja, 6 planova, 2 
programa, 1 pravilnik  i 14 ostalih akata. Svi akti Županijske skupštine i Župana su 
redovno objavljeni u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Ličko-senjske županije 
ustrojeno je sedam upravnih tijela (Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za 
društvene djelatnosti, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 
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komunalno gospodarstvo, Kabinet župana, Tajništvo, Služba za financije i Jedinica za 
unutarnju reviziju). 

Župan usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz 
samoupravnog djelokruga, nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela, temeljem 
javnog natječaja imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela te odlučuje o drugim 
pravima, obvezama, odgovornostima i drugim pitanjima u vezi s radom pročelnika.  

U upravnim tijelima Županije na dan 31. prosinca 2015. godine bilo je zaposleno 
63 službenika i 5 namještenika na neodređeno vrijeme i 2 službenika na određeno 
vrijeme.  

Tijekom proteklog razdoblja nastavljene su aktivnosti na pripremi i provedbi 
projekata koji se kandidiraju za financiranje iz raspoloživih fondova EU. 

Nastavljena je provedba projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-
senjske županije“ ukupne vrijednosti 30.000 eura. Projekt je sufinanciran iz sredstava 
Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Nositelj 
projekta je Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, a partneri su Ličko-senjska 
županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje.  

U sklopu provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014. – 2020. Ličko-senjskoj županiji dodjeljena je potpora u iznosu od 46,1 mil. kn iz 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za „Razminiranje poljoprivrednog 
zemljišta”. Time su osigurana sredstva za razminiranje ukupno 6,8 km2 u naseljima 
Gornji Lulići, Oraovac, Podum, Dabar, Glibodol, Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko 
i Divoselo. Izvršen je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za usluge razminiranja (Istraživač 
d.o.o. Nuštar), a posao će se izvršiti tijekom 2016. godine, kada se očekuju i nova 
sredstva za razminiranje dodatnih površina.  

Budući da, u navedenom razdoblju nije bilo raspisanih natječaja za prijavu 
projekata za korištenje sredstava fondova Europske Unije, Razvojna agencija Ličko-
senjske županije i Županija pripremale su projekte za prijavu na dolazeće natječaje EU 
kao što su: 

- integralni gospodarski razvoj LAG-a LIKA, nositelj LAG Lika, koji će obuhvatiti 

više segmenata razvoja gospodarstva na području Županije, uključujući i 

podprojekt brendiranja područja Županije, 

- projekt zaštite obalnog područja Županije od štetnih utjecaja turizma, za prijavu na 

MED Program EU, pri čemu bi okvirni proračun za Županiju iznosio 300.000 eura. 

Projekt obuhvaća sudjelovanje partnera iz Italije, Albanije i Crne Gore. 

U cilju stvaranja uvjeta za poticanje gospodarskog razvoja Županije kroz 

integralni pristup problemu gospodarskog razvoja, s naglaskom na važnost brendiranja 

ruralnog područja Županije, Ličko-senjska županija je u rujnu 2015. godine pristupila 

potpisu Sporazuma o partnerstvu i suradnji na projektu INTEGRA LIKA 2020., nositelja 

LAG-a Lika. Provedbom ovog projekta očekuje se definiranje strateških ciljeva i 

prioriteta razvoja područja LAG-a Lika za razdoblje 2015.-2020. godine u skladu s 

lokalnim, županijskim, nacionalnim i europskim strateškim dokumentima te predlaganje 

i provedba razvojnih projekata ruralnog razvoja u skladu s definiranim. Projekt će 

obuhvatiti široki spektar gospodarskih segmenata, a partneri na provedbi ovog projekta 

su gradovi i općine s područja LAG-a Lika i drugi ključni čimbenici gospodarskog 

razvoja s područja Županije. 

U drugom polugodištu 2015. godine subvencionirana je kamatna stopa 

poduzetnicima kroz sljedeće kreditne linije:  

- lokalni projekti razvoja – Poduzetnik (2004. godine) – broj korisnika - 10, 

- mikrokreditiranje 2007. godine – broj korisnika - 3, 
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- mikrokreditiranje 2008. godine – broj korisnika - 3, 

- lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu – broj korisnika - 9, 

- lokalni razvoja malog gospodarstva-mikrokreditiranje za 2009. godinu-broj 

korisnika - 4. 

U cilju poboljšanja dostupnosti kreditnih sredstava poduzetnicima, Županija se 

uključila u provedbu nove kreditne linije Ministarstva poduzetništva i obrta „Kreditom 

do uspjeha 2014. godine”, Mjera 1 Kreditom do konkurentnosti.  

U sklopu provedbe Programa poticanja malog gospodarstva Ličko-senjske 

županije 2014. - 2020. godine, Mjera: Potpora marketinškim aktivnostima i promidžba 

poduzetništva provedene su aktivnosti organiziranja tradicijske izložbe Jesen u Lici 2015. 

godine. 

U listopadu 2015. godine realiziran je ugovor o poslovnoj suradnji na projektu 

Poslovni uzlet 2014./2015. godine. Svrha projekta je odabrati i predstaviti te certificirati 

500 hrvatskih malih i srednjih poduzetnika i obrtnika koji su u proteklih 5 godina 

ostvarili rast poslovnih prihoda, broja zaposlenih i ocjene boniteta, a koji su obveznici 

poreza na dobit. Kroz cjelogodišnju kampanju na svim platformama Poslovnog 

dnevnika, Ličko-senjska županija je upoznala javnost s uspješnim pričama malih i 

srednjih poduzetnika i na županijskom nivou organizirala popratne manifestacije 

seminarsko edukativnog tipa. 

Ličko-senjska županija aktivno je sudjelovala u radu Izvršnog odbora Hrvatske 

zajednice županija vezano uz razne aktualne teme.  

U cilju osiguranja održive vodoopskrbe i odvodnje za stanovništvo i gospodarske 

subjekte na području Općine Plitvička Jezera, potpisan je ugovor o partnerstvu na 

projektu „Projekt vodooprskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera” i ugovor o 

sufinanciranju projekta „Projekt vodooprskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera” 

s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim vodama, Karlovačkom županijom, Općinama 

Plitvička Jezera i Rakovica te tvrtkama Vodovod Korenica d.o.o. Korenica i Spelekom 

d.o.o. Rakovica, kao i ugovor o poslovnoj suradnji na projektu „Projekt vodooprskrbe i 

odvodnje aglomeracije Plitvička Jezera“ koji je potpisan s Općinom Plitvička Jezera. 

Ukupna vrijednost projekta, iznosi 8,8 mil. kn (bez PDV-a), od čega 85% financira EU, 

dok ostalih 15% osiguravaju svi partneri ravnomjerno. 

Temeljem raspisanog javnog poziva za odobrenje bespovratnih potpora za 

poticanje razvoja udruga/zadruga na području Županije za 2015. godinu, sklopljeni su 

ugovori o korištenju bespovratnih potpora za realizaciju projekata: Promocija i 

valorizacija gastro-turističke ponude Ličko-senjske županije, nositelja Lokalne akcijske 

grupe (LAG)–LIKA – odobreno 23.300,00 kn, Zaštita ličke janjetine s oznakom 

geografskog podrijetla, nositelja Udruge uzgajivača ovaca „Lika”, Gospić, - odobreno 

23.300,00 kn i Prva smotra konja Ličko-senjske županije pasmine Hrvatski 

hladnokrvnjak, organizatora Konjički klub Ana, Senj  - odobrena potpora u iznosu od 

3.300,00 kn. 

Na inicijativu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ličko-senjska 

županija uključila se u rad Savjeta lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojemu je cilj unaprjeđenje rada i 

suradnje županija i Agronomskog fakulteta u Zagrebu na pružanju potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju. Potpisan je sporazum o osnivanju Savjeta između 

Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ličko-senjske županije, Karlovačke, 

Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Zadarske i Zagrebačke županije te Grada 

Zagreba.  
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Županija je ostvarila pravo za korištenje sredstava Fonda za sufinanciranje 

projekta Održiva uporaba pesticida, kroz koji je sufinancirana izobrazba o sigurnom 

korištenju pesticida za 375 polaznika edukacije (članova OPG-a), koju je provelo Učilište 

Virtus iz Splita. U 2015. godini održana su 3 ciklusa edukacije u Gospiću, Otočcu i Brinju.  

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, u tijeku je i ispitivanje mogućnosti 

za pokretanjem postupka uvođenja nove međužupanijske trajektne linije Rab–Lun i 

Senj–Baška. 

Na temelju usvojenog Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim 

plažama na području Ličko-senjske županije, na raspisani javni poziv Ministarstva 

turizma za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja 

javne turističke infrastrukture u 2015. godini, kandidiran je projekt izrade projektne 

dokumentacije za uređenje plaže „Banja“ u Jablancu. Vrijednost kandidiranog projekta je 

193.750,00 kuna. 

Županija se uključila u provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti 

obiteljskih kuća, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti. Sklopljena su 23 

ugovora s korisnicima Programa, a sredstva potpore Fonda za zaštitu okoliša isplaćena 

su korisnicima u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 kn.  

Za projekt „Zajedno za budućnost” ukupne vrijednosti 1.330.978,23 kn, Županiji 

su odobrena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 

1.264.429,31 kn. Projekt je omogućio zapošljavanje 30 osoba koje pružaju potporu za 33 

učenika s teškoćama i to iz osam osnovnih i četiri srednje škole.  

Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta „Promocija 

obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj županiji” iz sredstava Europskog 

socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 280.509,00 kn. Temeljem ugovora sklopljeni su 

sporazumi o partnerstvu s Gradom Gospićem, Obrtničkom komorom Ličko-senjske 

županije, Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije i Udrugom „Gačanka” Otočac.  

U okviru pilot projekta „e-Škole-Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” 

Hrvatske akademske i istraživačke mreže–CARNet, odabrane su tri škole s područja 

Ličko-senjske županije i to: Gimnazija Gospić, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac i OŠ 

Perušić.  

Održana je prezentacija Projekta „Promocija Poduzetništva i Obrta među 

srednjoškolcima u Ličko-senjskoj županiji”, na kojoj su prisustvovali učenici i njihovi 

mentori. Projekt provodi Udruga „Gačanka” Otočac u partnerstvu s GTF-Inicijativom za 

održivi rast. Bespovratna sredstava Europskog socijalnog fonda iznose 294.932,25 kn, a 

ciljna skupina projekta su učenici srednjih škola Ličko-senjske županije, njihove obitelji, 

kao i šira zajednica.  

S svezi osiguranja sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog 

pristupa hitnoj medicinskoj službi, u studenom 2015. godine podržan je prijedlog 

Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije o izmjeni Mreže hitne medicine, s 

ciljem rješavanja problematike pružanja usluge hitne medicine na području Općina 

Brinje, Donji Lapac i Plitvička Jezera (Ispostava Korenica). 

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, u drugom 

polugodištu riješeno je 736 predmeta. Poduzete su mjere bržeg rješavanje zaprimljenih 

zahtjeva kroz zapošljavanje službenika na određeno vrijeme. 

Izmjenom Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-

2015. godine utvrđen je regionalni koncept gospodarenja otpadom s velikim utjecajem na 

Ličko-senjsku županiju, čiji su dijelovi teritorija pridruženi okolnim županijama i to 

sjeveroistočni dio (Grad Otočac, Općine Brinje, Plitvička Jezera i Vrhovine) CGO Babina 
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gora u Karlovačkoj županiji, sjeverozapadni dio (Grad Senj) CGO Marinšćina u 

Primorsko-goranskoj županiji, a južni dio (Gospić, Novalja, Donji Lapac, Karlobag, 

Lovinac, Perušić, Udbina) CGO-u Biljane Donje u Zadarskoj županiji. Izmjenama 

Državnog plana stavljen je van snage Županijski plan gospodarenja otpadom. Županija 

je sklopila sporazume o zajedničkom korištenju CGO sa Zadarskom županijom i CGO  

Biljane Donje te o zajedničkom korištenju CGO Babina Gora u Karlovačkoj županiji s  

Karlovačkom županijom i tvrtkom „Kodos”.  

U drugom polugodištu 2015. godine održani  su značajniji protokoli, obilježeni 

državni blagdani, prigodne obljetnice, organizirani  sastanci i  primanja.  

Iz Izvješća je vidljivo, da je u izvještajnom razdoblju, putem nadležnih upravnih 

tijela podneseno Županijskoj skupštini na raspravu i razmatranje niz prijedloga općih i 

pojedinačnih te drugih akata, a prikazani su i akti koje je Župan donio u okviru svoje 

nadležnosti. 

Jedan od uvjeta za realizaciju programa Županije je profesionalna uprava u 

okviru koje se pripremaju stručne podloge. 

U predstojećem razdoblju potrebno je u Županiji provesti aktivnosti za uvođenje 

boljih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 

S ciljem utvrđivanja smjera budućega razvoja Županije, u ovoj godini nam 

predstoji rad na novoj Županijskoj razvojnoj strategiji i s tim povezanim dokumentima i 

aktivnostima. 

Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti u drugoj polovici prošle godine te podaci  i 

informacije pripremljene od strane upravnih tijela, a spadaju u djelokrug i nadležnost 

Župana i izrađeno je po istoj metodologiji kao i dosadašnja izvješća o radu Župana. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 

D. Rajković je zanimalo je li Županija plaćala seminare koji su navedeni u 

Izvješću. 

Župan je odgovorio da su jednim dijelom sufinancirani. 

G. Majetić je istakao da u članku 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi piše da Župan treba podnijeti izvješće najmanje dva puta godišnje i u 

nastavku piše da vijećnici mogu postavljati pitanja na temelju toga. To znači da Izvješće 

ne mora biti sveobuhvatno kako izgleda. Međutim, ne postoji ni metodologija po kojoj se 

izvješće može napraviti, što je isto jedan veliki problem jer su 23 stranice sitno pisanog 

teksta zaista obilan rad. Mišljenja je da to nije produktivno i da je Izvješće trebalo skratiti 

u nekakvom statističkom obliku, nekakvoj kraćoj verziji o tome gdje je Župan osobno ili 

Županija izravno pod njegovim rukovođenjem učestvovala. Pisati da neko upravno tijelo 

radi određene poslove je nepotrebno, budući to svi znaju. Isto tako ulaziti u meritum 

stvari o kojima u materijalima raspravljamo je nepotrebno, budući se o tome raspravlja 

na sjednicama. Zato se zalaže za kraći izvještaj, statistički bogatiji, uvidni, da se bolje 

vidi, iako je prilikom prvog podnošenja Izvješća pohvalio Župana, jer su po prvi put 

dobili sveobuhvatno statističko praćenje i misli da bi se i dalje trebali zadržati na tom 

nivou. Nije potrebno ulaziti u sitnice i detalje, budući o tome raspravljamo kroz 

materijale, nego se treba smanjiti operativa i trošak, a informatičnost je ovako i onako 

otprilike ista. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako se u potpunosti slaže s G. Majetićem. 

Razgovarao je sa Županom prije podnošenja ovog Izvješća i G. Majetić je u pravu kada 

kaže da treba više prikazati statistiku, da se ne gubimo u pojedinačnim sitnim stvarima. 

Neke Županije imaju izvješća i do 100 stranica, međutim slaže se s G. Majetićem i na taj 

način bi mogli lakše ocijeniti rad Župana. 
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Župan je istakao kako metodologija nije sasvim jasna, nije jasno ni usvaja li se 

izvješće ili ne, budući se negdje isto samo pročita. Tih dvadesetak ili tridesetak stranica je 

suma sumarum svega što se dešavalo i u potpunosti se slaže s prijedlogom G. Majetića.  

S. Ćaćić je naglasio da će postaviti tri, četiri pitanja za koja misli da je Župan 

dužan vijećnicima dati odgovor. Prije svega zanima ga je li točna informacija da je 

suspendirao pravo na rad svoje Zamjenice I. Tomaš i da je protiv njega podnesena tužba 

za mobbing. Pita se tko će platiti troškove suda ukoliko Župan izgubi taj sud. 

Predsjednik Skupštine je dao S. Ćaćiću drugu opomenu i istakao da će mu kod 

sljedeće opomene oduzeti pravo za riječ. Zamolio ga je da se usredotoči na ovo Izvješće, 

budući je imao aktualni sat i tada je mogao sve ovo pitati. Još jednom ga je zamolio da se 

vrati na Izvješće u kojem nema nikakve riječi o mobbingu i Župan ne može znati je li 

netko podnio tužbu za mobbing. To zna onaj tko je podnio tužbu, ako je uopće podnio. 

S. Ćaćić je naglasio da se ovdje raspravlja o Izvješću o radu Župana, jedan odjel se 

zove Kabinet župana i misli da u okviru istog sudjeluju Župan, zamjenici, tajnica itd. 

Ako se ne želi na to odgovoriti, nadalje je upitao, budući je ingerencija Župana da 

imenuje predstavnike osnivača u školske odbore školskih ustanova, je li točna 

informacija da je Župan promijenio predstavnike osnivača u Školskom odboru Osnovne 

škole Dr. F. Tuđmana, isključivo iz razloga da bi se imenovao neki drugi ravnatelj. 

Osobno nema ništa protiv sadašnjeg v. d. ravnatelja gosp. Aračića, međutim ima protiv 

takve situacije u kojoj je razriješen čovjek kojemu je tih dana umrla supruga. Nije mu 

jasno kako se netko može tako odnositi prema drugim osobama, da ih se šuta na ulicu, 

ostavlja bez egzistencije i pita se je li to zaista ono što nam treba. U Zaključku Izvješća 

piše da je preduvjet za realizaciju programa profesionalna uprava. Podsjetio je da je 31. 

siječnja dostavio zahtjev da mu se kao županijskom vijećniku odgovori je li točna 

informacija o stanju u Radio Gospiću. Do danas, a prošla su 24 dana, nije dobio nikakvu 

informaciju, isto kao što urednik portala, kojeg se maloprije spominjalo, nije dobio 

pismeni odgovor na svoj pismeni zahtjev. Ako se nešto pismeno traži, kulturno je da se 

pismeno odgovori, a ako to traži vijećnik, onda je poslovnička obveza da mu se odgovori 

na pitanje. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je S. Ćaćić još jednom u svojoj nadobudnoj 

političkoj karijeri zaboravio da je na postavljeno pitanje rok za odgovor 30 dana. Sam je 

rekao da je prošlo 24 dana i danas je jako raspoložen za ispolitizirati ovu sjednicu. Kada 

govori o pristojnosti, neka kaže svom glavnom uredniku da bi bilo pristojno dostaviti 

dopis barem 3 dana prije, a ne 24 sata prije sjednice Skupštine. Još jednom je ponovio da 

se dotični gospodin pojavio misleći da mu neće dopustiti snimanje. Nakon što mu je 

dopustio da snima isti je otišao. Jasan je cilj S. Ćaćića, međutim nije uspio, kao što nije 

uspio ni s mnogim projektima koje su nudili građanima. 

Župan je istakao da će reagirati na nešto što uopće nije tema i da se divi 

Predsjedniku Skupštine na njegovoj demokratičnosti kada dozvoljava da se ovo iznosi. S. 

Ćaćić je ekspert za pravosuđe i uvijek prati eventualne moguće tužbe, međutim do njega 

nije stigla nikakva službena informacija. Isto tako je izrekao neistinu, budući je ravnatelj 

smijenjen na zahtjev dotične škole i nitko nije završio na cesti. To svi moraju znati i ono 

što je rekao S. Ćaćić su obične laži i političke dezinformacije. Bivši ravnatelj je vraćen na 

svoje radno mjesto i radi kao nastavnik u Otočcu. 

Predsjednik Skupštine je dodao da su, kada su doznali za smrtni slučaj, pozvali 

ravnatelja i dali mogućnost da se odgodi sjednica Školskog odbora, budući nije priličilo 

da bude održana. Ravnatelj je rekao da nema potrebe i degutantno je od strane S. Ćaćića 
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na takav način o tome govoriti, za kojeg zna da je pun degutantnih smicalica, međutim 

nečiju osobnu tragediju ovdje spominjati je ispod svake razine. 

T. Zrinski je naglasio da neće polemizirati, međutim iz ovoga Izvješća ispada da 

smo jako slabo konzumirali bivšu Vladu u smislu financija i da smo jako slabo povukli 

sredstva iz određenih europskih fondova. Istakao je da je preko 1 mlrd. kuna stiglo u 

Liku, da ne govori točno kako i na koji način. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

europske unije u razdoblju od 2012. do 2015. godine je na području Ličko-senjske 

županije uložilo novčana sredstva putem projekata i programa u iznosu od 21.236.686,00 

kuna i 8.623.000,00 eura. Treba priznati, ono što je uloženo uloženo je, ono što nije nije. 

Uvijek se u izvješćima ide za tim da prošla Vlada nije ništa uložila u Ličko-senjsku 

županiju, što nije istina. 

Župan je istakao da je u Izvješću, radi korektnosti, svagdje napomenuo gdje je 

koje ministarstvo sudjelovalo. Ličko-senjska županija ima pripremljenih projekata u 

iznosu od 3 mlrd. kuna, a potpredsjednik bivše Vlade B. Grčić u četiri godine nije 

uspostavio kontakt ni s europskim fondovima niti su doneseni pravilnici u svezi 

aplikacije sredstava. Dok smo mogli, direktno smo ostvarivali određena sredstva iz 

europskih fondova, pogotovo za ruralna područja. Od kada je sve to centralizirano, od 

kada je došlo pod filter Ministarstva regionalnog razvoja, ostvarena sredstva iznose nula 

kuna. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

Županijska skupština je s 20 „za“ i 7 „uzdržanih“ glasova donijela  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 

2015. godine 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada 

upravnih tijela Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba 

dodatno obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom. 

Predsjednik Skupštine je zatim otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ glasova donijela 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela 

 Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/4 Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. 

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 materijalu raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

Proračun i financije. 
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Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 26 „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela 

 
ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije 

 
Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/5 Odluka kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće 

mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 

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 

zdravstvo i socijalnu skrb. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za 
kupanje na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/6 Odluka o načinu raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-

senjske županije 
AD/7 Primanje na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije s 
Planom provedbe preporuka 

 
Predsjednik Skupštine je predložio objedinjeno izlaganje i raspravu za ove dvije 

točke i izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ovih točaka Župan te da je o 

materijalma raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise, dok je o točki 7. raspravljao 

i Odbor za Proračun i financije. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o načinu raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Ličko-senjske županije 
 
Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
       Predsjednik Skupštine je konstatirao da je Županijska skupština  
 

PRIMILA NA ZNANJE 
Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na 

području Ličko-senjske županije s Planom provedbe preporuka 
 

Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
području Ličko-senjske županije s Planom provedbe preporuka prilaže se zapisniku i 
njegov je sastavni dio. 
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AD/8 Mišljenje o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju žičare ZIP LINE 1, 
žičare ZIP LINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u 
sklopu «Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh» na području Općine 
Vrhovine 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Mišljenja o interesu Ličko-senjske županije 

za izgradnju žičare ZIP LINE 1, žičare ZIP LINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-

turističke namjene u sklopu «Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh» na području 

Općine Vrhovine na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 26 „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom  donijela 

 
MIŠLJENJE 

o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju žičare ZIP LINE 1, žičare ZIP LINE 3 i 
poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu «Sportsko 

rekreacijskog centra Bijeli Vrh» na području Općine Vrhovine 
 

Mišljenje o inetersu Ličko-senjske županije za izgradnju žičare ZIP LINE 1, žičare 
ZIP LINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu „Sportsko 
rekreacijskog centra Bijeli Vrh“ na području Općine Vrhovine prilaže se zapisniku i 
njegov je sastavni dio. 
 
AD/9 Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2016. 

godinu 
 

Predsjednik Skupštine je naglasio da Skupština krajem svake godine donosi 
Program rada, međutim prošle godine je zadnja sjednica bila dosta rano, 30. studenoga, 
tako da Program rada nije donesen kao svake godine. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao Program rada Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije za 2016. godinu na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
PROGRAM RADA 

Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 

Program rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2016. godinu prilaže 
se zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/10 Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom 

Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke 

Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije te da je o materijalu raspravljao Odbor 

za Proračun i financije. 

Obrazloženje je dao Marko Bošnjak, predsjednik Županijskog savjeta mladih 

Ličko-senjske županije. 

Istakao je da je Program rada Savjeta mladih propisan Zakonom o Savjetu mladih, 

kao i Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije. Program 

rada ima četiri točke, od čega je prva sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe 

Programa za mlade Ličko-senjske županije za razdoblje od 2016.-2017. godine. Ne treba 
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ga mijenjati s Programom rada Savjeta mladih, budući je to jedan dokument, kojim će se 

na temelju analize na terenu utvrditi stanje u kojem se nalaze mladi na području Ličko-

senjske županije te će se predložiti neke mjere kojim će se to stanje poboljšati. Druga 

točka Programa je ostvarivanje suradnje i konzultacija s organizacijama mladih i za 

mlade i drugim savjetodavnim tijelima za mlade u RH i inozemstvu. To je zapravo 

prenošenje dobre prakse i razmjene iskustva s ostalim savjetima mladih. Treća točka je 

ostvarivanje suradnje s tijelima Ličko-senjske županije u politici za mlade. Savjet mladih 

će kao savjetodavno tijelo raspravljati o pitanjima iz djelokruga rada Savjeta mladih, kao 

i djelokruga rada Županijske skupštine koji se odnose na mlade te će o tome davati 

mišljenja i prijedloge Županijskoj skupštini. Na kraju, četvrta točka je organiziranje i 

poticanje sudjelovanja u svim ostalim aktivnostima važnim za rad Savjeta mladih, 

poboljšanje položaja mladih u Ličko-senjskoj županiji, što podrazumijeva humanitarne 

akcije, organiziranje raznih tribina, edukacija, radionica i sl. 

Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 

G. Majetić je uputio načelnu primjedbu i istakao da ove akte i ovakve materijale 

treba donijeti prije donošenja proračuna. Sada ulazimo u distribuciju proračuna, a nismo 

znali neke podatke kada se proračun donosio. Skupština je prilikom donošenja 

proračuna prihvatila 10.000,00 kuna za aktivnosti Savjeta i ovdje se radi samo o 

distribuciji. Međutim, kada se pogleda financijski plan, za aktivnosti mladih izdvaja se 

samo 3.000,00 kuna. Ostalih 7.000,00 kuna namijenjeno je za nekakvu studiju, koja će se 

napraviti za razdoblje 2016.-2017. godine. Mladi bi to trebali sami napraviti, a ne da im 

netko drugi to radi, budući je naša mladež vrlo bistra i kada su mogli napraviti auto na 

solarni pogon, onda valjda mogu napraviti i nekakav plan. 

S. Ćaćić je istakao da će biti uzdržan prilikom glasovanja, iz razloga što smatra da 

je ovo užasno malo novca koje je osigurano za rad Savjeta mladih i osobno misli da se s 

ovim ništa ne može napraviti, dok rad Savjeta mladih podržava u cijelosti. Nekada, kada 

je osobno vodio mlade, sudjelovali su s 2% sredstava, a ne ovako mizernim dijelom. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 „za“ i 4 „uzdržana“ glasa donijela  
 

ZAKLJUČAK 
o odobravanju Programa rada s financijskim planom Županijskog savjeta mladih 

Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/11 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske 
županije za 2015. godinu 

 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 



16 

 

AD/12 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika  na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 

području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/13 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma  
             zdravlja Novalja  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Novalja 

 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/14 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 

prvokupa na području Nacionalnog parka «Plitvička jezera», suvlasnika 
Dragomira Radovića, Mane Svilara i Zorke Radović iz Vrhovina 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

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 Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

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

Nacionalnog parka «Plitvička jezera», suvlasnika Dragomira Radovića, Mane Svilara i 
Zorke Radović iz Vrhovina 

 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/15 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području 

Ličko-senjske županije (Grad Otočac) 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 
Gradsko vijeće Grada Otočca te je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije  
(Grad Otočac) 

 
Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/16 Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Ličko-senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Odbor za izbor i imenovanje te je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-
senjske županije 

 
Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/17 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole Lovinac  

AD/18 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole Donji Lapac 

AD/19 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole Luke Perkovića Brinje  

AD/20 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole Kralja Tomislava  

AD/21 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole S.S.Kranjčevića Senj  

AD/22 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole A.G. Matoša Novalja 

AD/23 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole Karlobag  

AD/24 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole «ANŽ FRANKOPAN» Kosinj 

AD/25 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole Perušić 

AD/26 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana 

AD/27 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Osnovne škole Plitvička Jezera  

AD/28 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Gimnazije Gospić  

AD/29 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Strukovne škole Gospić  

AD/30 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Srednje škole Pavla Rittera Vitezovića u Senju 

AD/31 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Srednje škole Otočac 

AD/32 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Srednje škole Plitvička jezera  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka 

Župan te da je o materijalima raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao točke (17. – 32.) dnevnog reda na glasovanje. 
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Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole Lovinac 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole Donji Lapac 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole Luke Perkovića Brinje 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole Kralja Tomislava 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole S.S.Kranjčevića Senj 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole A.G. Matoša Novalja 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole Karlobag 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole «ANŽ FRANKOPAN» Kosinj 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole Perušić 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole dr. Franje Tuđmana 
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Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne 

škole Plitvička Jezera 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta  

Gimnazije Gospić 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Strukovne 

škole Gospić 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole 

Pavla Rittera Vitezovića u Senju 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta  

Srednje škole Otočac 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 28 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole 

Plitvička jezera 
 

Zaključci se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 

Predsjednik Skupštine je na kraju sjednice istakao da je stigao zahtjev od 
Ministarstva pravosuđa da im se dostavi sastav Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-
senjske županije. Razgovarao je i s predsjednikom SDP-a Ličko-senjske županije te je 
zamolio opoziciju da se usuglasi oko predsjednika Povjerenstva, koje pripada njima, 
kako ne bi više morali odgađati njegovo konstituiranje. 

 
XVIII. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 12,20 sati. 

 

KLASA: 021-04/16-01/09 

URBROJ: 2125/1-01-16-02 

Gospić, ___________ 2016. godine 
 
 

Z A P I S N I K  S A S T A V I O 
 

        Nikola Došen, oec. 

 
 

          T A J N I C A                                                                 P R E D S J E D N I K 
 

Ankica Blažević, dipl. oec.                                         mr. Darko Milinović, dr. med., v. r. 
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