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Z A P I S N I K 

s XX. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 

održane 19. srpnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 

 

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

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

predstavnike medija i ostale nazočne. 
 
Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32, XX. sjednici nazočno 25 članova i da se 

mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Sjednici su nazočni: 

        Ivan Ažić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Vera Francetić, Ante Franić, 

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

Manjerović, Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Željko Obradović, Roža 

Poznanović, Dragica Rajković, Milka Rukavina, Željko Rukavina, Boško Stapar, Marijan 

Šuljić, Nikolina Tonković Čorak, Mijo Vidović i Jovo Vukša. 
 
Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine:  

Mile Jerbić, Gojko Majetić, Lidija Pemper, Tomislav Zrinski – ispričali se, Mićo 

Bićanić, Berislav Gržanić i Danijel Ropuš. 
 
Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: 

Milan Kolić – Župan Ličko-senjske županije, 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, Mile Dešić – pročelnik Službe za 

financije, Katica Prpić – pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo, Valentina Zdunić - pročelnica Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, Anita Varžak – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, Ivan 

Radošević - direktor TZ Ličko-senjske županije, Ante Podnar - načelnik PU Ličko-

senjske, Milka Rukavina - v.d. predstojnica Zavoda za zapošljavanje Područnog ureda 

Gospić, Željko Devčić - direktor Lika cesta d.o.o., Drago Vlainić – o. d. ravnatelja 

Razvojne agencije Ličko-senjske županije, Ivanka Vrkljan – ravnateljica Doma za starije i 

nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Milan Radošević - predsjednik Zajednice 

sportova Ličko-senjske županije, Luka Matijević - ravnatelj ŽUC-a, Ana Stilinović, 

službenica Službe za financije, Gordana Pađen, Katarina Fajdić i Nikola Došen – 

službenici Tajništva županije.  

Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 

Pitanja su najavili S. Ćaćić i A. Franić. 

S. Ćaćić je postavio pitanje Županu, vezano za odnos prema pojedinim povijesnim 

osobama s područja Ličko-senjske županije. Zanima ga mišljenje Župana o obilježavanju 

Dana ustanka 27. 7. u Srbu, pošto se Župan Zadarske županije očitovao po pitanju šatora 

u Srbu, dok nije primjetio da je to učinio Župan Ličko-senjske županije te očekuje da on 

kaže svoje mišljenje kako bi se građani znali ponašati.Isto tako ga zanima što je Ličko-

senjska županija učinila po obilježavanju 160. godišnjice rođenja poznatog znanstvenika 

N. Tesle.  
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Predsjednik Skupštine je upozorio S.Ćaćića  obzirom da se prijavio za jedno pitanje 

da drugo pitanje može uputiti pisanim putem. 

Župan   je u odgovoru istakao da ne može govoriti o prostoru koji nije na području 

Ličko-senjske županije. Što se tiče osobnog mišljenja istakao je da, kao Župan, odgovara 

za prostor Ličko-senjske županije oko suglasnosti za korištenje javnih prostora za bilo 

koja događanja. Naveo je da su ovdje reagirale institucije RH i dale odgovor na događaje 

u MO  Srb, a kao Župan Ličko-senjske županije i kao antifašista, zna gdje je počela 

obrana od fašista na području RH.  

S.Ćaćić je dodao da mu je žao što se ne zna gdje se nalazi Boričevac i događaji koji su 

se dogodili 1941.godine te također da dobro zna što razmišlja M. Kolić kao osoba, a što 

kao Župan Ličko-senjske županije. 

Predsjednik Skupštine je upitao S. Ćaćića zbog čega postavlja takva pitanja kad 

unaprijed na njih zna odgovor i upozorio ga da ne zlorabi govornicu, pošto je i na 

zadnjoj sjednici u svezi prijedloga priznanja izmanipulirao  smrt jednog vrsnog novinara 

jer je rekao da je kontaktirao  obitelj, a nije te se  ne bi trebao služiti takvim podvalama i 

misli da bi ga zbog toga trebalo biti sram.    

A. Franić je uputio pitanje Županu. Naveo je kako smo u proteklom vremenu 

svjedoci javne kampanje oko trenutnih događanja unutar JU NP „Plitvička Jezera” jer se 

u medijskim prostorima pojavila informacija kako je UNESCO na svojim stranicama 

objavio upozorenje da postoji mogućnost gubljenja statusa nacionalog parka iz dva 

razloga. Jedan je zbog prekomjernog ulaska turista na područje NP „Plitvička Jezera”,a 

drugi razlog je prekomjerna gradnja na području parka. Obzirom da od strane Ličko-

senjske županije nitko nije reagirao na to, a zna se da je  izdavanje građevinskih dozvola 

u nadležnosti Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo, smatra da se Županija treba očitovati, da upozna 

javnost kako funkcionira način izdavanja građevinskih dozvola na tom području. JU NP 

„Plitvička Jezera” je pod direktnim nadzorom Vlade RH, a sve odluke donosi Sabor, dok 

je izdavanje samih dozvola pod našim nadzorom, dodao je obzirom da ljudi to dobro ne 

znaju, stvara se percepcija u javnosti, da smo mi krivi za prekomjernu izgrađenost 

unutar nacionalnog parka. Zamolio je Župana da iznese svoj zaključak ili javno 

priopćenje te da se da  kvalitetna informacija i pojašnjenje građanima što se događa 

tamo, obzirom da se radi o Nacionalnom parku kao najjačem  gospodarskom subjektu na 

području Ličko-senjske županije i kao lokalna zajednica moramo regirati na takve 

medijske informacije. 

Predsjednik Skupštine je naveo kako je ministar Dobrović dao nekoliko priopćenja, 

ali da Županija nema ingerenciju nad upravljanjem NP „Plitvička Jezera” i zamolio 

Župana za odgovor. 

Župan je ispravio A. Franića i naveo da UNESCO nije upozorio da Plitvička Jezera 

mogu izgubiti status nacionalnog parka, već žaštitu UNESCO –a. U svom odgovoru 

Župan se vratio u vrijeme dok je predsjednik Skupštine bio predsjednik Upravnog vijeća 

NP, a on član kada je  u Vijeću bila i gospođa koja je upozoravala na Pravilnik o 

unutarnjem redu i povećan broj posjetitelja znajući do kojeg dijela se infrastruktura može 

konzumirati da ne ugrožava prirodnu i kulturnu baštinu. Naveo je da je ovo sigurno 

politizacija, a iz kojeg razloga da ne zna jer je ono na što je upozorio gosp. Novosel, 

akutalni ravnatelj ili v.d., rezultat usvojenog Prostornog plana, koji je u vrijeme Vlade Z. 

Milanovića odnosno u vrijeme kada je gosp. Novosel obnašao dužnost stručnog 

voditelja-funkcije koja je i sukladno zakonskim propisima dužna skrbiti o stručnim 
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poslovima i zaštiti prirode. Stoga postavlja pitanje zašto u vrijeme kada se s pozicije 

stručnog voditelja moglo utjecati na Prostorni plan nije reagiralo. Nije mu poznato na što 

je gosp. Novosel aludirao jer u prostoru Nacionalnog parka nema izgradnje, ali ima 

izvan prostora Parka. Nadalje Župan je pojasnio da je u 2015. godini na području Parka 

upravni odjel izdao dvadesetak dozvola, a u 2016. godini 3 građevinske dozvole, tj. u 

dvije godine izdane su 23 dozvole, a sve to sukladno važećim zakonskim propisima, koje 

su donijeli ministar Zmajlović i ministrica A.M. Taritaš. Smatra da je poanta priče 

zasigurno nukleus razvoja Općine Plitvička Jezera, mjesta Rakovice i svih susjednih 

mjesta da ljudi mogu egzistirati i opstati na tome prostoru i da mogu plasirati svoje 

proizvode. Mišljenja je da ovdje UNESCO nije upozorio na problem rubnih dijelova 

nacionalnog parka, nego prostor samoga nacionalnog parka, obzirom na broj posjetitelja 

i ulaganja u infrastrukturu. Naglasio je da se Županija može očitovati i da se može dati 

kompletan materijal na uvid, a Skupština dati priopćenje ako to gosp. Novosel zatraži. 

Nažalost Županija nema nikakvu ingerenciju nad tom institucijom i samo je jedan član u 

Upravnom vijeću ispred Ličko-senjske županije pa se onda može vidjeti koliko se 

uvažava mišljenje Ličko-senjske županije. Župan je na kraju podsjetio A. Franića da će se 

pozorno pratiti sva ta događanja i kazao, da kada je bilo pitanje regionalizacije i 

Županijska skupština donosila Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Ličko-

senjske županije, da Ličko-senjska županija ostane u teritorijalnom ustroju kao  i tada 

nije glasovao za. 

A. Franić je ispravio Župana da je HSLS tada glasovao „za” donesenu Deklaraciju i  

složio se sa Županovim odgovorom i smatra  zbog ozbiljnosti rada Skupštine i vjećnika, 

kada se radi o bitnim ekonomskim subjektima na području Ličko-senjske županije,  treba 

reagirati te da je problem što unutar Prostornog plana nije donesena Studija utjecaja na 

okoliš, kao strateški dokument. Radi toga predlaže da se  upozori Hrvatski sabor, koji će 

početi funkcionirati nakon izbora, koji je nadležan za donošenje strateških dokumenata, 

da se objasni na način da mi kao lokalna zajednica možemo imati utjecaja na donošenje 

odluka, što se događa na području Parka. 
 
Nakon aktualnog sata Predsjednik Skupštine je predložio dopunu dnevnog reda 

točkama: 
 

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Otočac 

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma 

zdravlja Korenica 

3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske 

uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 
 
Dopunu dnevnog reda Predsjednik Skupštine je dao na glasovanje. 
 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25  glasova, usvojila dopunu dnevnog reda 

XX. sjednice Županijske skupštine. 
 
 
Predsjednik Skupštine je zatim dao na raspravu cjeloviti dnevni red. 
 
 
Rasprave nije bilo pa je na glasovanje dao sljedeći 
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D n e v n i   r e d 

                  Aktualni sat      

1. Usvajanje zapisnika s XIX. sjednice Županijske skupštine  

2. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-

senjske županije u 2015. godini 

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske 

županije za 2015. godinu  

4. Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske 

županije za 2015. godinu 

5. Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u 

turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije 

6. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i 

provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2015. 

godini 

7. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 

2015. godinu 

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije 

LIRA–e za 2015. godinu  

9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-

senjske županije za 2015. godinu 

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zajednice sportova Ličko-senjske 

županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu 

11. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 

2015. godinu  

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 

od 1.1. – 31.12. 2015. godine  

13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske 

županije za 2015. godinu  

14. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj 

kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana 

Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

15. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

16. Donošenje Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2016. godinu 

17. Donošenje Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji za 2016. 

i 2017. godinu 

18. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj županiji 

19. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko 

korištenje pomorskog dobra - uređene javne plaže «Rača»u Svetom Jurju (Grad 

Senj) s procijenjenom vrijednosti koncesije  

20. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže «Rača»u Svetom 

Jurju 

21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta OŠ S. S. Kranjčevića Senj 
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22. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta SŠ P. Rittera Vitezovića u Senju  

23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta SŠ Plitvička Jezera 

24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće 

bolnice Gospić o nabavi radiološkog ultrazvučnog uređaja 

25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama 

Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 

26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Senj 

27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Novalja 

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

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

Slavka Štetića iz Zagreba 

29. Donošenje Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članova Županijskog 

povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-

senjske županije 

30. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Otočac 

31. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma 

zdravlja Korenica 

32. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske 

uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova,usvojila dnevni red XX. sjednice 

Županijske skupštine. 

 

AD/1  Usvajanje zapisnika s XIX. sjednice Županijske skupštine 
   
  Predsjednik Županijske skupštine dao je zapisnik s XIX. sjednice Županijske 

skupštine na raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik na usvajanje. 

 Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova, usvojila zapisnik s XIX. 

sjednice Županijske skupštine. 

 

AD/2 Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko- 

           senjske županije u 2015. godini 
  
 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan te da je o materijalu raspravljao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 

gospodarstvo. 

          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 otvorio raspravu. 

 Ispričao se što na početku sjednice nije rekao da se o točki 2. dnevnog reda i 

nekoliko točaka dnevnog reda glasuje, osim onih točaka za koje nas zakon obvezuje da 

se mogu samo primiti na znanje, jer ukoliko se prima na znanje, o njima Skupština nema 

što glasovati. 
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 Rasprave nije bilo pa je prijedlog zaključka dao na glasovanje. 

 Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju gospodarskih subjekata 

 Ličko- senjske županije u 2015. godini 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/3 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske 

županije za 2015. godinu  
  
 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan. 

 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je na sjednici prisutan 

direktor Turističke zajednice Ivan Radošević i pitao je ima li potrebe za dodatnim 

obrazloženjem. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine 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 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice  

Ličko-senjske županije za 2015. godinu. 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 

AD/4  Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko- 

           senjske  županije za 2015. godinu 

AD/5  Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u  

            turističkoj  sezoni na području Ličko-senjske županije 
  
 Obzirom da se radi o sličnoj problematici, Predsjednik Skupštine je objedino ove 

dvije točke dnevnog reda. Iako se radi o informacijama policije koje su dane u 

materijalima i o kojima se ne glasuje, pozvao je načelnika PU Ličko-senjske, A. Podnara 

da iznese dodatno  obrazloženje. 
  Načelnik A. Podnar upoznao je članove Skupštine s osnovnim pokazateljima po 
pitanju sigurnosti i ulozi policije i lokalne zajednice u torističkoj sezoni na području 
Ličko-senjske županije. Naveo je da su u materijalima prikazani pokazatelji koji 
determiniraju rad policije, kriminalističke i granične policije s naglaskom na najjbitnije 
komponente kada su u pitanju učinkovitost i djelovanje policije i da se dio informacija 
odnosi na provedene preventivne projekte u 2015. godini. Istakao je da navedeni podaci 
oslikavaju rad policije po segmentima te da određeni broj kako proaktivnih, tako i 
reaktivnih aktivnosti ne bi bio ostvaren bez aktivnog učešća samih građana koji 
prebivaju na području Županije. Sve to je rezultat kako sprječavanja tako i otkrivanja 
različitih protupravnih ponašanja, a osobno smatra da je podrška odgovornih osoba u 
lokalnoj samoupravi doprinijela konkretnoj komunikaciji s građanima. Ocijenio je da je 
zahvaljujući suradnji svih institucija unutar lokalne zajednice, stanje sigurnosti na 
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području Ličko-senjske županije bilo vrlo povoljno, a što se tiče stanja sigurnosti u 
turističkoj sezoni na području Županije, naveo da veliki izazov predstavlja što se na 
području Županije za vrijeme ljeta broj putnika, posjetitelja i  turista povećva i više 10-
aka puta, ali bez obzira na takvo opterećenje, profesionalnost policijskih sližbenika 
njihova obučenost i stručnost, RH je na europskim kartama predstavljena kao sigurna 
turistička destinacija, a time i Ličko-senjska županija kao dio RH. Na kraju je pozvao sve 
prisutne da budu gosti na Policijskoj akademiji, koja će se održati, pretpostavlja, krajem 
rujna u kinu „Korzo” povodom  obilježavanja Dana policije.  
 Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
 U raspravi su sudjelovali M. Šuljić, S. Ćaćić i načelnik PU Ličko-senjske A. 
Podnar.  
 M. Šuljić je naveo kako je prije više godina, Grad Novalja poklonio zemljište 
Ministarstvu unutarnjih poslova radi izgradnje nove zgrade policije u Novalji pa ga 
zanima da li se to pokrenulo, jer smatra da  bi jedna nova reprezentativna zgrada riješila 
smještaj dodatnih snaga, odnosno policijskih službenika u ljetnoj sezoni. 
 A. Podnar je odgovorio da je do 2012. godine Policijska postaja u Novalji bila 
smještena u jednom malom stanu te da nema pojma kako je to funkcioniralo u turističkoj 
sezoni i kako su tamo primani stranci ili turisti. Naveo je da je uložio ogroman napor i da 
su mu u tome pomogli i ljudi iz ove sredine te je iskoristio priliku da im se zahvali. Kako 
je rekao, morao je uvjeriti aktualnog gradonačelnika Grada Novalje da je nužno ulagati u 
sigurnost i opremanje policije, kako bi policija mogla kvalitetno servisirati usluge i ljude i 
da bi se na području Grada Novalje osjećali sigurno. Tada je pronađen prostor bivšeg 
Doma zdravlja Novalja, koji je bio dosta derutan i u koji je uloženo više „stotina 
desetaka”kn. Prostor je uređen u jednu kvalitetnu zgradu sa svim sadržajima koji su 
bitni za uspješan rad policije, a ugovor o najmu je produžen na 3 te na još 3  godine. Ne 
zna, da li će MUP  iznaći nove modele, a osobno bi bio sretan da se to dogodi i da se 
usele u novu zgradu i smatra da bi to bilo kvalitetnije, ali kako je sada trenutno ovo, 
jedino rješenje. 
 S. Ćaćić je naveo da zna da je policija materijalno i kadrovski ograničena  i zna 
kako im  je teško raditi.Obzirom da je nedavno u medijima pročitao, da će navodno MUP 
zaposliti 85 službenika, zanima ga da li će dio tih službenika završiti na području Ličko-
senjske županije. Drugo pitanje odnosi se na činjenicu da javnost nije dovoljno dobro 
upoznata s ovlastima i poslovima koje vodi Policijska uprava, a koje vodi Općinsko 
državno odvjetništvo te da se u biti, vrlo često, brkaju ti pojmovi. Radi toga ga zanima 
kakva je suradnja između Općinskog državnog odvjetništva i PU Ličko-senjske. Posebno 
ga zanima što se događa s onim policijskim službenicima, koji nekoga za nešto optuže, 
unesu nemir u čovjeka, a na kraju taj isti čovjek bude oslobođen, da li makar dobiju ukor. 
Također ga zanima, koliko je upoznat, da je  materijalna šteta koja je bila 2015. g. preko 
18. mil. kn ili 2014. g. oko 6 mil. kn, kako i na koji način se to dogodilo, koje su to službe 
koje bi trebale započeti takve slučajeve otkrivati,  da se ne dogodi problem pa ga se  
rješava za 5 do10 godina. 
 A. Podnar je izvijestio članove Županijske skupštine da je S. Ćaćić nekad radio 
kao pričuvni policajac te da su mu stoga neke stvari poznate. Naveo je da MUP 
zapošljava ljude putem natječaja, uglavnom se radi o zapošljavanju policajki i policajaca 
na poslovima vezanim za državnu granicu i da je to jedan kontinuitet koji će još neko 
vrijeme biti prisutan. Što se tiče napisa u novinama naveo je da se radi o situaciji da MUP 
na području državne granice oprema neke objekte, koji su pred završetkom da bi mogli 
funkcionirati, a u njima će raditi ljudi bitni za obavljanje poslova na državnoj granici. 

 Zbog demistifikacije policije, naveo je da je i sam ponekad ljut, jer i da sam zna što 

je to, kad je netko za nešto krivo optužen. Činjenica je, da smo društvo kakvo jesmo te da 
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iznad jedne razine institucije postoji  druga razina koja bi to trebala kontrolirati, a svi bi 

tome trebali doprinijeti. Što se tiče državnog odvjetništva, naglasio je, da je policija servis 

državnog odvjetništva. U sustavu unutarnjih poslova postoji protokol o suradnji policije 

i državnog odvjetništva u pretkaznenom i kaznenom postupku. Niti jedna radnja i 

aktivnost po pitanju protokola od zaprimanja kaznene prijave do podnošenja kaznene 

prijave, prikupljanja dokaza se ne odvija bez državnog odvjetništva. Naglasio je da 

samovolja ne postoji jer postoje mehanizmi kontrole, a osobno kao načelnik PU Ličko-

senjske,  gdje god može, poduzima sve radnje da se spriječi zlouporaba svake vrste od 

strane službenika policije. Spomenuo je kako je prije par mjeseci zbog sličnih slučajeva, 

jedan policijski službenik - inspektor udaljen s dužnosti te će bez obzira tko ga volio ili 

ne volio raditi u interesu Županije i njenih građana, kao i svih koji imaju povijerenja u 

institucije pravne države.   

        Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je naveo da se predloženim točkama (4.-5.) 

dnevnog reda ne glasuje već da se primaju na znanje Zaključcima. 

 Županijska Skupština je donijela  
 

Z A K L J U Č A K  

o primanju na znanje Informacije Policijske uprave Ličko-senjske o stanju sigurnosti 

na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

 

 Županijska Skupština je donijela  
 

Z A K L J U Č A K  

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

i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije 

 

Zaključci se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

AD/6 Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i           

provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u           

2015. godini 
  
 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan i da je o materijalu raspravljao Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

 Rasprave nije bilo, a Predsjednik Skupštine je naveo da se o Izviješću ne glasuje 

već da se ono prima na znanje. 
  
 Županijska Skupština je donijela  

 
 

Z A K L J U Č A K  

o primanju na znanje Izvješća o stanju nezaposlenosti,  

zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u  

Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini 

 
 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/7  Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 

           2015. godinu 
  
 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 
Župan i da je o materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 
raspravu. 

 Župan je upoznao članove Skupštine da je, od ožujka Ličko-senjska županija 
postala većinski vlasnik trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić s 51,46 % udjela, a 
Predsjednik Skupštine dodatno rekao da je to najbolji odgovor onima koji su govorili da 
će Lika ceste d.o.o. ići u privatno vlasništvo te da na neki način postaje javno dobro. 
 Predsjednik Skupštine je otvorio  raspravu.  

 Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

 Županijska skupština je  jednoglasno, s  25 glasova  „za”   donijela 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju trgovačkog društva Lika 

ceste d.o.o. Gospić za 2015. godinu 
 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/8 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske 

županije LIRA–e za 2015. godinu  
  
 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 
Župan i da je o materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 
raspravu. 
 Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

 Županijska skupština je  s  22 glasa „za”  i 3 „uzdržana” glasa  donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije 

 (LIRA-e) za 2015. godinu 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/9  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Doma za starije i nemoćne osobe 

Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
  
 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 
Župan, a da su o materijalu raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor za 
zdravstvo i socijalnu skrb. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 
raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

 Županijska skupština je  s  23 glasa „za”  i 2 „uzdržana” glasa  donijela 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe  

Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
 
Zaključak prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio.  
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AD/10 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zajednice sportova Ličko-senjske              

županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. 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 

prosvjetu, kulturu, znanost i šport. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

U raspravi su sudjelovali S. Ćaćić, Milan Radošević, predsjednik Zajednice 

sportova Ličko-senjske županije, A. Franić i Predsjednik Skupštine. 

S. Ćaćić je uputio nekoliko pitanja na koja je zatražio odgovore. Pitao je u kojem 

dijelu Zakona o sportu piše da se iz proračunskih sredstava mogu financirati odvjetničke 

usluge. Smatra da je to javni novac svakoga od nas koji ovdje sjedimo, kao i onih koji 

ovdje ne sjede pa čak i njegov novac te da se u tom slučaju događa  da se sredstva 

nezakonito troše za skupe odvjetničke usluge. Biraju se odvjetnici koji nisu s područja 

Županije, koji gube sporove i tragično je da se tako ponaša Zajednica sportova Ličko-

senjske županije. Naveo je da je u idućoj točki dnevnog reda jasno napisano da je za 

potrebe sporta izdvojeno oko 428.000,00 kn, dok u izvješću Zajednice sportova stoji da je 

izdvojeno oko 351.000,00 kn iz Proračuna Županije te ga zanima iz kojih se razloga 

stvorio taj nesrazmjer. Isto tako kazao je,  koliko zna, da je Statutom Zajednice sportova 

predviđeno da osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ne može biti član Skupštine 

Zajednice sportova, a kamoli njen predsjednik pa ga zanima da li se poštuju te odredbe 

Statuta i da li se dogasđa da netko stalno i kontinuirano krši statut Zajednice sportova. 

Također je naveo da je zamijetio i nije mu jasno da netko vlastitom odlukom otpiše nečija 

potraživanja, a kontinuirano se govori o nekakvim dugovima i neisplaćenoj plaći. Što se 

tiče neisplaćene plaće naveo je da je osoba koja je bila zaposlena u to vrijeme, bila 

zaposlena  bez natječaja i nije imala ispunjene niti formalne uvjete za zapošljavanje za to 

radno mjesto. Zamolio je također za odgovor zbog čega je Zajednica sportova povukla 

već dobiveni sudski spor, da mu je jasno da je to zbog bliskih i dobrih odnosa s nekima 

koji su pogodovali da dobije 80.000,00 kn i tako ošteti proračun Zajednice sportova 

Ličko-sensjke županije.  

Dodao je kako je razmišljao da se i ne javi, ali kad je razmišljao na koji način su 

“gospoda”, njega i njegovu obitelj htjeli ostaviti i bez zdravstvenog osiguranja, odlučio je  

uputiti pitanje isključivo u interesu javnosti, da se saznaju odgovori o kojima se, kako je 

rekao duže vrijeme šuška. 

Na postavljena pitanja odgovorio je M. Radošević. 

Kazao je da ovdje prije svega mora ispraviti netočne navode bivšeg glavnog 

tajnika Saveza sportova Ličko-senjske županije S. Ćaćića. Kao prvo naveo je da je Ličko-

senjska županija odobrila Zajednici sportova 420.000,00 kn, ali je pri kraju prošle godine 

kada je donesen rebalans Proračuna to smanjeno na 360.000,00 kn i na kraju je Zajednici 

isplaćeno 161.000,00 kn. Djelatnici, kojoj je isti dao otkaz za vrijeme bolovanja, a koja je 

dobila sudski spor, isplaćeno je 25% i dogovoreno je da će se ostatak duga od 23.000,00 

kn isplatiti do kraja 2016. godine. te da nije istina da je Zajednica dobila 420.000,00 kn, 

nego 351.000,00 kn, jer je rebalansom Proračuna bilo odobreno, a na kraju isplaćeno samo 

351.000,00 kn. Što se tiče poštivanja Statuta Zajednice sportova, naveo je da on ima 

kaznenu prijavu jer ga je S.Ćaćić prijavio.  



 

11 

 

Predsjednik Skupštine je zbog negodovanja i ometanja sjednice, upozorio 

S.Ćaćića da ne može terorizirati Skupštinu i da s ove govornice ima svatko pravo 

govoriti što ga volja i zamolio na slušanje i drugog mišljenja. 

M. Radošević je u nastavku na prethodno naveo, da se provode istražne radnje, 

ali misli da od toga neće biti ništa, da je Zajednica sportova aktivno uključena u 

donošenje novog Zakona o sportu te da je dobro upoznat sa zakonima i svime. Početkom 

prošle godine izabrano je novo rukovodstvo na čelu s njime kao predsjednikom do 2019. 

godine. Na dobiveno rješenje državne uprave, S. Ćaćić je uložio žalbu Upravnom sudu u 

Rijeci te ga može izvijestiti da je sve riješeno u korist Zajednice sportova. Na Zajednicu 

sportova bilo je, od strane S. Ćaćića, upućeno više tužbi. Dobivena je prvostupanjska i 

drugostupanjska presuda te je S. Ćaćić uložio žalbu Vrhovnom sudu. Istakao je, da je u 

Zajednici sportova naslijedio dug od 300.000,00 kn, koji sada iznosi 43.000,00 kn, a sva 

dugovanja iz prošlog razdoblja su prikazana u Izvješću. U prošloj godini kupljena su dva 

kombi vozila, za Novalju i Otočac u inosu od 70.000,00 kn za pojedino. Ove godine već je 

dano 50.000,00 kn za rukometni sport. Na kraju je izvijestio Skupštinu da su, od strane 

državnog odvjetništva, protiv S. Ćaćića podignute dvije optužnice zbog štete učinjene 

Zajednici i da Zajednica u njegovu mandatu s 30. lipnja nema niti jednu lipu duga, osim 

preostalog još 43.000,00 kn duga iz prethodnog razdoblja. 

Predsjednik Skupštine je pojasnio da kaznena prijava nije razlog da netko ne 

bude na funkciji, već jedino ako je pravomoćno osuđen. Izrazio je zadovoljstvo što se 

ovdje može čuti da je smanjen dug Zajednice sportova i da se sve više sredstva ulaže u 

sport, a ne za odvjetnike. 

S. Ćaćić je iskazao nezadovoljstvo. Rekao je da je izrečeno neistina, jer misli da je 

on prijavio gosp. Radoševića, da osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ne može 

dobiti potvrdu od županijskog suda i ne može se kandidirati za poslove javne uprave u 

nekim institucijama javne uprave. Također, da je notorna laž i neistina i da on nikoga ne 

prijavljuje, već da je to učinila Policijska uprava Ličko-senjska, kako on s tim nema veze, 

a da je problem M. Radoševića što je podigao ukupno 80.000,00 kn i trošio te da se to 

njega ne tiče, ali da ga se tiče kada se pojedini odvjetnici plaćaju 10.000,00 kn i da mu je 

žao što se ne kaže da su tri prijave sudu „pale u vodu” te da još ni sada nisu podmirene 

obveze,  kao i da nisu isplaćene njegove plaće. Naveo je da on njega ne optužuje, ali da 

one koji stoje iza toga, koji su to pripremili i na ovaj način to serviraju. Kazao je da je 

sudski spor s djelatnicom završio te traži da mu se pisano dostavi u kom tijeku i kako je 

tekao taj postupak. Smatra da je ovdje netko nekome pogodovao jer je dobiveni sudski 

spor namjerno izvansudski dogovoren, kako bi se nekome isplatio novac. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da ovdje nikoga ne zanima kako je tekao 

sudski spor, a ako misli da je bilo nekakvo pogodovanje, da toga prijavi, isto tako da 

Skupštinu ne zanima i neće se baviti njihovim odnosima, da Skupština nije istražno tijelo 

već da vjeruje institucijama pravne države, ali ako ima nekih saznanja da je netko 

nekomu pogodovao, dužan je to i prijaviti. 

A. Franić smatra da se ne bi trebalo na sjednici Skupštine ovako raspravljati, na 

osobnoj razini, da Zajednica sportova prije svega treba voditi brigu o sportu i koliko je 

sport napredovao ili nazadovao te kako članovi Skupštine mogu djelovati da se u 

idućem Proračunu doznači više sredstava, a ne da se uvijek vodi rasprava o tome kolike 

su plaće i koliki su sudski troškovi. Obzirom da se vijećnici HSLS-a ne žele svrstati na 

ičiju stranu, naveo je da će pri glasovanju o ovoj točki biti uzdržani. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
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Županijska skupština je s 19 glasova „za“, 1 „protiv“  i 5 „uzdržanih“ glasova 

donijela 
 

ZAKL JUČAK 

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

Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu  

 

    Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio.  

 

AD/11 Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije 

za 2015. godinu  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Godišnjeg 

izvještaja Župan te da je o materijalu raspravljao  Odbor za Proračun i financije. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Godišnjeg izvještaja na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 glasa „za”  i 2 „uzdržana” glasa donijela 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
 

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu 

prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/12 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 

razdoblje od 1.1. – 31.12. 2015. godine 

AD/13 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-  

senjske  županije za 2015. godinu  
 
 Predsjednik Skupštine, u obrazloženju i rasprav, objedinio je ove dvije točke.  

Izvijestio je članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka Župan te da je o 
materijalu raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

Predsjednik Skupštine pitao je ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem obzirom 
da je na sjednici bio nazočan ravnatelj ŽUC-a, Luka Matijević. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 
raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao točke 12. i 13. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 glasa „za”  i 2 „uzdržana” glasa donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana  

Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije  

za razdoblje od 1.1. – 31.12. 2015. godine 
 

Županijska skupština je s 23 glasa „za”  i 2 „uzdržana” glasa donijela 
 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste 

Ličko-senjske županije za 2015. godinu 
 
Zaključci se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio.  
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AD/14  Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj 

kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana 

Ličko-senjske županije za 2016. godinu 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine, da je predlagatelj  Župan te 

da su o materijalu raspravljali  Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za Proračun i 

financije i Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i šport. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Izmjena Programa na glasovanje. 

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

I Z M J E N E  

Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, 

informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana  

Ličko-senjske županije za 2016. godinu  

 

Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, 

sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske 

županije za 2016. godinu prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

AD/15 Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. 

godinu 
 
AD/16 Donošenje Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2016. godinu 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj točaka 

Župan te da su o istima raspravljali Odbor za Proračun i financije, a o točki 16. i Odbor 

za Statut, Poslovnik i propise. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao  točke 15. i 16. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za”  i 3 „uzdržana” glasa donijela 
 

I. IZMJENE I DOPUNE  

Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

  

Županijska skupština je s 23 glasa „za”  i 2 „uzdržana” glasa donijela 
 

O D L U K U 

o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

 
 

I. Izmjene i dopune Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu i Odluka o I. 

Odluci o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu prilažu se 

zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/17 Donošenje Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji za 

2016. i 2017. godinu 

AD/18 Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj 

županiji  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj točaka  

Antikorupcijsko povjerenstvo Ličko-senjske županije te da je o materijalima raspravljao  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao točke 17. i 18. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

AKCIJSKI PLAN 

suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji za 2016. i 2017. godinu 
 

 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 

 
ETIČKI KODEKS 

nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj županiji 

 
 

Akcijski plan i Etički kodeks prilaže se zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

AD/19  Donošenje Zaključka o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko  

korištenje pomorskog dobra - uređene javne plaže «Rača»u Svetom Jurju 

(Grad Senj) s procijenjenom vrijednosti koncesije  

AD/20 Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže 

«Rača»u Svetom Jurju 
  
 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka, 

kao i Odluke Župan te da su o materijalima raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao točke 19.-20. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog 

dobra  – uređene javne plaže „Rača“ u Svetom Jurju (Grad Senj) 

 s procijenjenom vrijednosti koncesije 

 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

O D L U K U 

o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja uređene javne plaže «Rača»u Svetom Jurju 

 

Zaključak i Odluka prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/21 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i  

            dopuna Statuta OŠ S. S. Kranjčevića Senj 

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

             dopuna Statuta SŠ P. Rittera Vitezovića u Senju  

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

             dopuna Statuta SŠ Plitvička Jezera  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka 

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

prosvjetu,kulturu,znanost i sport. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao točke  od 21.do 23. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta  

OŠ S. S. Kranjčevića Senj  

 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

O davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

SŠ P. Rittera Vitezovića u Senju 

 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

SŠ Plitvička Jezera 

 

Zaključci se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio.  

 

AD/24  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće 

             bolnice Gospić o nabavi radiološkog ultrazvučnog uređaja 
 

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 

zdravstvo i socijalnu skrb. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Opće bolnice Gospić o nabavi radiološkog ultrazvučnog uređaja 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio.  
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AD/25 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i  

dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 

AD/26 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Doma zdravlja Senj 

AD/27 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i              

dopunama Statuta Doma zdravlja Novalja 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka 

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

zdravstvo i socijalnu skrb. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao točke od 25. do 26. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i  dopunama 

Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 

 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Senj 

 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Novalja 

 

Zaključci se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio.  

 

AD/28  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu 

             prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”,  

             vlasnika Slavka Štetića iz Zagreba 
 

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. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina 

po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, 

vlasnika Slavka Štetića iz Zagreba 
 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/29 Donošenje Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članova Županijskog 

            povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko- 

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

Odbor za izbor i imenovanje. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

R J E Š E N J E  

o razrješenju  člana i imenovanju članova Županijskog povjerenstva 

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području 

Ličko-senjske županije 

 

Rješenje se prilaže  zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/30 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i  

            dopunama Statuta Doma zdravlja Otočac 

AD/31 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma  

            zdravlja Korenica 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka 

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

za zdravstvo i socijalnu skrb. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao točke 30. i 31. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Otočac 

 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Statuta Doma zdravlja Korenica 

 

Zaključci se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

AD/32 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

            Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja 

Odbor za izbor i imenovanje. 

Pošto dodatno obrazloženje nije bilo potrebno, Predsjednik Skupštine je otvorio 

raspravu. 
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Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 

Županijska skupština je s 23 glasa „za”  i 2 „uzdržana” glasa donijela 
 

R J E Š E N J E 

                                   o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  

                                   Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 

 

Rješenje se prilaže  zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 
Predsjednik skupštine je zaključio sjednicu i svima poželio ugodan godišnji 

odmor. 

XX. sjednica završila je s radom u 12,30 sati. 

 

 
 
Z A P I S N I K  S A S T A V I L A 
 
Katarina Fajdić, bacc.admin. publ. 
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