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Z A P I S N I K 

sa VI. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 
održane 20. veljače 2014. godine s početkom u 17,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

 

Predsjednik Skupštine je u 17,00 sati otvorio VI. sjednicu Županijske 

skupštine, pozdravio sve članove Skupštine, Župana M. Kolića, Zamjenike 

župana, Predraga Dešića ravnatelja Lučke uprave Senj, Filipa Prebega i Damira 

Prešuta iz Energetskog instituta Hrvoje Požar, predstavnike medija i ostale 

nazočne. 

Nakon izvršene prozivke, predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32 

člana VI. sjednici nazočno 27 članova i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Sjednici su nazočni članovi Županijske skupštine: 

Ivan Ažić, Darko Banić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Ante 

Franić, Berislav Gržanić, Đorđe Gvozdić, Branko Jažić, Joso Kregar, Marijan 

Kustić, Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Lidija Pemper, Dragica 

Rajković, Danijel Ropuš, Željko Rukavina, Ilija Obradović, Boško Stapar, Ana 

Šebalj, Nikola Šulentić, Marijan Šuljić, Branislav Šutić, Nikolina Tonković Čorak, 

Mijo Vidović i Jovo Vukša. 

 

Sjednici nisu bili nazočni članovi Županijske skupštine: Vera Francetić, 

Mile Jerbić, Gojko Majetić, Milan Matasić i Tomislav Zrinski – ispričali se. 

 

    Sjednici Županijske skupštine bili su nazočni i: 

Milan Kolić – Župan Ličko-senjske županije, Sanjin Rukavina – Zamjenik 

župana, Ivana Tomaš – Zamjenica župana, Nikola Lalić – Zamjenik župana, 

Ankica Blažević - pročelnica Tajništva Ličko-senjske županije i tajnica Županijske 

skupštine, Ana Rukavina Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, Valentina Bublić – pročelnica Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti, Katica Prpić – pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu 

okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Mile Dešić – pročelnik Službe za 

financije, Sanja Vladetić Pavelić – pročelnica Kabineta župana, Anita Varžak – 

unutarnja revizorica, Filip Prebeg i Damir Prešut – Energetski institut Hrvoje 

Požar, Predrag Dešić – ravnatelj Lučke uprave Senj, Kata Zdunić – Upravni odjel 

za gospodarstvo, Gordana Pađen, Katarina Fajdić i Nikola Došen – službenici  

Tajništva županije te Ana Žagar - polaznica programa stručnog osposobljavanja.  

 

Nakon utvrđenog kvoruma predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 

Naglasio je da su najavljena 4 pitanja i to od S. Ćaćića, M. Šuljića, N. Šulentića 

i D. Banića. 
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- S. Ćaćić je postavio pitanje Županu u svezi aktivnosti i postupaka izvršne 

vlati Ličko-senjske županije u procesu buduće regionalizacije RH. Prije nego je 

postavio pitanje, komentirao je pisani odgovor na pitanje koje je postavio na 

prošloj sjednici Županijske skupštine. Naglasio je da nije zadovoljan odgovorom 

jer nije taksativno navedeno gdje je i koga posjetio Župan i njegovi suradnici i o 

kojim temama je razgovarao s pojedinim predstavnicima jedinica lokalne 

samouprave. 
 

Predsjednik Skupštine je zamolio S. Ćaćića da se drži Poslovnika i da ima 

pravo postaviti i obrazložiti pitanje, a ne izražavati nezadovoljstvo odgovorom 

Župana. 
 

S. Ćaćić je istakao kako misli da ima pravo i da će to pravo zatražiti od 

Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

U sklopu pitanja S. Ćaćić je podsjetio na obećanje Župana da će djeci i 

igračima MNK Lika šport isplatiti stipendije i naknade koje su im priznali i HOO 

i HNS. Većina te djece nije baš nekog imovnog stanja, za Božić nisu mogli imati 

mogućnost bogate trpeze kao ostali i S. Ćaćić je mišljenja da nam to nikako ne ide 

na čast. 

Što se tiče aktivnosti i postupaka izvršne vlasti Ličko-senjske županije u 

procesu buduće regionalizacije RH, zanima ga koji su bili kontakti, razgovori i 

prijedlozi u svezi istoga. Istakao je da oni koji ovako nešto predlažu ne znaju što 

čine, a isto tako oni koji ne rade ništa trebali bi nešto raditi. 
 

Predsjednik Skupštine je upitao S. Ćaćića na koje pitanje želi odgovor, s 

obzirom da je postavio dva pitanja, u svezi isplate stipendija djeci i u svezi 

regionalizacije. 
 

S. Ćaćić je istakao da želi odgovor u svezi regionalizacije. 
 

Župan je odgovorio kako ne želi da itko manipulira s djecom i da se svi 

sjećamo kako je S. Ćaćić obećao dostaviti izvješće o radu Saveza sportova Ličko-

senjske županije, što je preduvjet da bi se mogla transferirati sredstva. 

Što se tiče pitanja u svezi regionalizacije, Župan je odgovorio da je pitanje 

postavio na krivu adresu. Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti presicu S. Ćaćića ili 

aktivnosti njega i njegovih kolega iz koalicije na nacionalnoj razini, na koji su 

način štitili interese građanki i građana Ličko-senjske županije i na koji su način 

potpomogli projekte i programe vladajuće koalicije u Ličko-senjskoj županiji. 

Želja S. Ćaćića je znati gdje se Župan nalazi i što radi, ali to neka ostane tajna, 

jer mu to ne bi politički pomoglo da postigne neke bolje rezultate. Već je bilo 

riječi oko utjecaja aktualne koalicijske Vlade na čelu s SDP - om na prethodnim 

sjednicama i Župan je citirao predsjednika Skupštine koji je poslao poruku 

ministru zdravlja R. Ostojiću o pačićima  koji su učili, a nisu ništa naučili. 
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Zakonom o regionalnom razvoju RH Županija je izgubila status potpomognutih 

područja. Primjenom odredbe prve i druge skupine 38.658 građana izlazi iz 

sustava potpore poreza na dohodak. 

Župan je istakao da će kroz njegovo izvješće moći vidjeti što je radio, gdje je 

bio i na koji je način pokušao, zajedno sa svojim partnerima u koaliciji, lobirati za 

Ličko-senjsku županiju. Regionalizacijom RH u pet regija, Ličko senjska županija 

bi praktički ostala bez ikakvog utjecaja i zapanjujuće je koliko čovjek mora raditi 

da bi neodgovorna politika to uspjela uništiti u samo dvije godine. 

Prijedlog je da bi Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija bile 

svrstane u jednu regiju, gdje Ured državne uprave više ne bi bio u Gospiću, nego 

u Puli. Naveo je da su se u vrijeme kada je predsjednik Skupštine bio 

potpredsjednik Vlade srčano borili da Carina ostane u našoj Županiji, a sada je 

preseljena u Zadar. Spomenuo je i Policijsku upravu Ličko-senjsku koja je 

preduvjet sigurnosti na području Županije, pogotovo u turističkoj sezoni. Osim 

tih institucija upitna je pozicija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i HZZO – 

a, HZMO- a, FINA- e i pravosuđa. 

Osnivanjem Veleučilišta „Nikola Tesla“ zadržan je veliki broj mladih. Veliki 

broj studenata dolazi iz čitave države, a sada je upitna samostalnost Veleučilišta, 

odnosno moguće je pripajanje nekom većem centru. 
 

Predsjednik Skupštine je dodao da utjecaj na regionalizaciju ima pretežno 

nacionalna vlast. Sve ove inicijative o ukidanju spomenutih institucija postojale 

su i kada je na nacionalnoj razini na vlasti bio HDZ s koalicijskim partnerima. 

Istakao je da je jako lobirao da se to ne dogodi i uistinu se ništa od toga nije 

dogodilo, osim što je ukinut Županijski sud. Bilo bi dobro da HNS na županijskoj 

razini lobira kod svoje predsjednice da se ne dezintegrira Ličko-senjska županija. 
 

S. Ćaćić je dodao kako mu je žao što Župan ne zna da se stipendije isplaćuju 

direktno djeci, a ne klubovima, niti Savezu sportova. Isto tako mu je žao što je 

Župan uništio božićni san toj djeci i to nije dobro, bez obzira što Župan govorio. 

Ne govori to zbog svog sina već zbog djece koja nisu imala što jesti za Božić, a 

očekivali su tih 1.600,00 kn stipendije, koje su zaslužili, jer su branili boje Ličko-

senjske županije. Slaže se s predsjednikom Skupštine o tome da bi se svi trebali 

angažirati po ovom pitanju i upravo zato je i postavio ovo pitanje.  

U svakom slučaju ne mogu se angažirati ako ih nitko od čelnika vladajuće 

koalicije u Županiji nikada ne konzultira, ne zove, pa čak se ni ne javljaju na 

telefon kako bi problematizirali to pitanje, razgovarali o tome i dali svoje 

prijedloge. Otvoreno je upitao članove Skupštine, predsjednika Skupštine, 

Župana i sve ostale jesmo li učinili ono što je učinila Istarska županija, koja je 

održala tematsku sjednicu na temu regionalizacije i jasno rekla da će Istra ostati i 

dalje županija. Mi nismo to učinili jer nas nije briga, vode se brige o sporednim 

stvarima, raspravlja se o sporednim pitanjima i govore neistine kako je S. Ćaćić, a 
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nije on, nego Savez sportova potrošio 90.000,00 kuna. Prava istina je da je u ime 

Saveza potrošeno 22.000,00 kuna. Ispada kao da nama nije bitno što će se sutra 

dogoditi s ovim institucijama. 

Smatra da će Župan učiniti ono što ostali župani dvadeset godina prije njega 

nisu uspjeli, jer su oni sačuvali Županiju, a mišljenja je da Župan ovakvim 

načinom rada to neće uspjeti. 
 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je istina da je Istarska županija imala 

tematsku sjednicu, ali isto tako oni imaju jak lobi na nacionalnoj razini, za razliku 

od Ličko-senjske županije koja to nema. Ključ rješenja regionalizacije leži u 

vladajućoj koaliciji na nacionalnoj razini, dok je Župan zajedno s njim imao 

brojne aktivnosti oko pokušaja uvjeravanja vladajuće koalicije da poštuje 

povijesni značaj i integritet ove Županije, pa na kraju krajeva i njezino značenje u 

stvaranju države. Bilo bi puno bolje kada bi S. Ćaćić svoje politikanstvo prenio na 

V. Pusić i uvjerio je da RH nije agresor na BIH i da snaga Hrvatske leži i u ovoj 

Županiji, kao i u ostalim. Nažalost, S. Ćaćić nema te snage, a prošli Župani, koji 

su bili na čelu ove Županije, imali su itekako potporu na nacionalnoj razini i bilo 

im je puno lakše očuvati integritet ove Županije. Nažalost, sadašnji Župan te 

potpore nema. 
 

- M. Šuljić je istakao kako se njegovo pitanje odnosi na izbor ravnatelja Doma 

zdravlja Novalja. Zanima ga mogu li dobiti više informacija o samom izboru, 

budući je natječaj održan prije otprilike godinu dana, izabrana je jedna osoba, da 

bi se dan nakon toga smijenilo Upravno vijeće i izabrana je druga osoba. 

Navodno su podignute nekakve tužbe, a najviše se priča o tome kako je izabrana 

osoba koja nema uvjet od pet godina rada u struci, pa je zamolio Župana da mu 

pojasni situaciju. 
 

Župan je odgovorio da je ovo vrlo značajno pitanje, jer smo svi svjesni 

dolaska turističke sezone. Ravnatelj je izabran u trećem ili četvrtom mjesecu 

prošle godine, prema raspisanom natječaju i većinom glasova članova Upravnog 

vijeća. Drugi kandidat se žalio na taj izbor i trenutno se vodi spor na Općinskom 

sudu u Pagu. Ovih dana su obavljeni razgovori u nazočnosti obadvojice, 

pokušava se naći rješenje sukladno zakonskim odredbama i Župan vjeruje da će 

se kroz sljedećih mjesec dana riješiti taj problem. 
 

M. Šuljić se zahvalio na odgovoru, budući se radi o važnoj instituciji i dodao 

da je predsjednik Skupštine kao ministar zdravstva puno pridonio izgradnji same 

zgrade Doma zdravlja, ali se ipak ne može oteti dojmu da se kod izbora 

ravnatelja previše umiješala politika. Smatra da bi institucije trebale biti ispred 

svega pa i ispred ljudi, iako ne treba idealizirati stvar, jer svi mi volimo stavljati 

svoje ljude, ali ako nema ljudi može se onda izabrati stručnija osoba. 
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- N. Šulentić je istakao da je na prošlom aktualnom satu postavio pitanje iz 

drvoprerađivačke industrije, odnosno iz šumarstva, pa bi i sada nastavio u tom 

tonu i postavio pitanje iz domene poljoprivrede. Konkretno se odnosi na dodjelu 

dugogodišnjih zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.  

Uvodno je istakao da je ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u RH 

2.700.000,00 ha, od toga je jedna trećina u vlasništvu RH i dodjela bi se trebala 

vršiti preko Ministarstva poljoprivrede i Agencije za upravljanje zemljištem. 

Sama procedura se odvija između jedinica lokalne samouprave, na način kako je 

propisano. Iako je to u ingerenciji gradova i općina, upitao je Župana može li se 

Županija uključiti u koordinaciju, ima li kakvih informacija i može li pomoći 

jedinicama lokalne samouprave da se potakne aktivnost davanja zemljišta u 

zakup, jer su višestruki pozitivni efekti ako se zemlja obradi. 

Njegovo konkretno pitanje je može li Županija pomoći lokalnoj samoupravi 

u komunikaciji s Ministarstvom poljoprivrede. 
 

Župan je odgovorio da je imao sastanak s klasterom drvoprerađivača s 

područja Ličko-senjske županije, što je rezultirao sastankom s predsjednikom 

Uprave Hrvatskih šuma. Oni su sami konstatirali da Županija nije ta koja 

direktno raspolaže s poljoprivrednim zemljištem, ali isto tako treba napomenuti 

činjenicu kako u dvije godine nije donesen Pravilnik o raspolaganju 

poljoprivrednim zemljištem. Mogli smo biti svjedoci da je tek prije nekoliko dana 

usvojen i donesen. Ličko-senjska županija ima 37256,65 ha poljoprivrednog 

zemljišta. Od 2010. pa do 2013. godine ništa od zemljišnog vlasništva RH nije 

dano na raspolaganje zbog dugotrajnog donošenja podzakonskih akata i iz toga 

se najbolje vidi koliko Župan može utjecati na Vladu i agencije da donesu 

Pravilnik. Župan je naglasio da se neće predavati, već da ima instrumente kroz 

koje će djelovati, poput sastanaka s poljoprivrednim proizvođačima i da će 

Županija kroz svoju razvojnu agenciju i ostale institucije pokušati biti taj suport, 

a u jednoj od narednih točaka će govoriti o dodatnim sredstvima za projekte i 

programe poticaja poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske 

županije. 
 

- D. Banić je naglasio da je njegovo pitanje vezano uz gospodarenje otpadom. 

Zanemarujemo tu temu, a za vrijeme bivše ministrice zaštite okoliša i prirode M. 

Holy prijedlog je bio da će Centar za gospodarenje otpadom biti u Ličko-senjskoj 

županiji, konkretno u Ličkom Osiku, koji se nije gradio zbog malog broja 

stanovnika. Zanima ga jasan stav Županije o tome da se u Ličko-senjskoj županiji 

izgradi Centar za gospodarenje otpadom i do kuda su stigli gradovi i općine u 

pripremi razdvajanja otpada, jer su kazne iznimno visoke. To je jedno vrlo važno 

pitanje, posebno za našu Županiju, jer vidimo da ne možemo ništa učiniti u 

gospodarskom razvoju i industriji, nego se možemo početi baviti ili turizmom ili 

eko proizvodnjom i poljoprivredom.  
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Zanima ga stav Županije u svezi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. 
 

Župan je odgovorio da su se u prijašnjim sazivima donosile strategije i Plan 

gospodarenja otpadom na području Ličko-senjske županije. Bivša ministrica 

zaštite okoliša i prirode M. Holy je imala strategiju i viziju u pogledu 

gospodarenja otpadom. U ovom dijelu postoji polemika između države i Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o cijeni zbrinjavanja otpada. Prije 

tjedan dana trebala se održati prezentacija izvodivosti gospodarenja otpadom na 

prostoru Ličko-senjske županije, što će biti prezentirano i članovima Skupštine. 

Što se tiče područja jedinica lokalne samouprave, Grad Gospić primjenjuje sve 

odredbe sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Župan je obavijestio 

članove Skupštine da se pokrenula druga faza, odnosno zatvaranje lokacija 

odlagališta. 

Najveći problem postoji u Gradu Senju, što i zbog turizma, predstavlja veliki 

problem. 
 

Nakon aktualnog sata predsjednik Skupštine je predložio da se dnevni red 

nadopuni točkama: 

1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području 

Ličko-senjske županije 

2. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po 

pravu prvokupa suvlasnika Igora Daića i Milana Mlinarića, Jezerce 4, 

Plitvička jezera 

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta 

Doma zdravlja Otočac 

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne 

nabave za nepredviđene radove na rekonstrukciji trajektnog pristaništa u luci 

Prizna 

5. Donošenje Zaključka u svezi Nacrta Uredbe o uslužnim područjima 
 

Isto tako je predložio da se 14. točka Donošenje Rješenja o imenovanju 

Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije skine s dnevnog reda, iz 

razloga što se predstavnici oporbe još nisu dogovorili oko predsjednika 

Antikorupcijskog povjerenstva, koji treba biti iz njihovih redova. 

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, Županijska skupština će imenovati 

Antikorupcijsko povjerenstvo Ličko-senjske županije po uzoru na Sabor RH, tako 

da pet članova bude iz vladajuće koalicije, četiri člana iz oporbe, dok bi 

predsjednik Povjerenstva bio iz redova oporbe. Predsjednik Skupštine je naglasio 

da je kontaktirao s pojedinim članovima iz redova opozicije, koja se još nije 

usuglasila koga će predložiti za predsjednika Povjerenstva. Vladajuća koalicija bi 

htjela da predsjednik Povjerenstva bude izabran konsenzusom, jer je to vrlo bitno 

tijelo koje bi trebalo imati zadatak izraditi jednogodišnji plan i program, kako bi 

mogućnost korupcijskih čimbenika na prostoru ove Županije bila na što manjoj 
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razini. Budući su iz redova opozicije predložena dva člana za predsjednika 

Povjerenstva, vladajuća koalicija ne želi tu arbitrirati i glasovati da se predsjednik 

Povjerenstva dobije preglasavanjem. 

Zbog toga je predsjednik Skupštine predložio da se 14. točka skine s 

dnevnog reda kako bi dobili dovoljno vremena do iduće sjednice Skupštine da se 

konsenzusom dođe do predsjednika Antikorupcijskog povjerenstva. 

Zatim je dao izmjene i dopune dnevnog reda VI. sjednice Županijske 

skupštine na glasovanje. 

Županijska skupština je s 24 glasa „za”, 2 „protiv” i 1 „uzdržanim” 

glasom usvojila izmjene i dopune dnevnog reda. 

Zatim je predsjednik Skupštine dao cjeloviti dnevni red na raspravu. 
 
Za riječ se javila K. Milković, koja je istakla da aktualna vlast prilično 

kvalitetno provodi sustav deinstitucionalizacije naše Županije, o čemu se 

govorilo i na aktualnom satu, a s druge strane 24. točka dnevnog reda, između 

ostalog, govori o donošenju Zaključka o Nacrtu Uredbe o uslužnim djelatnostima 

s kojom se ne slaže 16 gradonačelnika i načelnika, što Ličko-senjske županije, što 

nama bliskih županija. Ne slažu se, da bi u budućnosti vodoopskrbni sustav koji 

se nalazi na području naše Županije trebao potpasti pod upravljanje Primorsko – 

goranske županije, što znači da ćemo dati još jedan dio naše Županije drugim 

županijama. 

Zbog toga je predložila da se zbog važnosti teme dopuna dnevnog reda 

Donošenje Zaključka u svezi Nacrta Uredbe o uslužnim područjima koja bi 

trebala biti posljednja točka dnevnog reda uvrsti kao 2. točka dnevnog reda VI. 

sjednice Županijske skupštine. 
 
A. Franić je izrazio negodovanje načinom uklanjanja 14. točke iz 

postojećeg dnevnog reda, jer je na sjednici održanoj 28. studenoga 2013. godine 

donesena Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva i u tim materijalima 

je pisalo da će se u roku od 60 dana imenovati članovi Antikorupcijskog 

povjerenstva. Prošlo je 85 dana i još uvijek to nije napravljeno, tako da sami 

kršimo svoje odluke. Istakao je da njih iz HSLS-a do jučer nitko nije konzultirao, 

niti je on s ikim razgovarao oko ovog pitanja. 

Osobno se kandidirao za predsjednika Povjerenstva iz razloga što nije bilo 

komunikacije u koordinaciji i zato što u HSLS-u smatraju da su oni ipak jedina 

politička opcija ovdje koja ni na državnoj ni na lokalnoj razini ne obnaša vlast i 

samim time smatraju da bi najčasnije i najpoštenije odrađivali taj posao. 

Još jednom je izrazio nezadovoljstvo i naglasio da se oštro suprotstavlja 

ovakvom načinu političke manipulacije, da vladajuća koalicija ne želi sudjelovati 

u odlučivanju o ovako ozbiljnom tijelu kao što je Antikorupcijsko povjerenstvo 

Ličko-senjske županije. 
 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je sigurno da opozicija neće prebaciti 

vrući krumpir vladajućoj koaliciji. Obrazložio je zašto se ta točka skida s dnevnog 
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reda i da A. Franić valjda ne misli kako će predsjednik HDZ-a koordinirati s 

opozicijom i s njima dogovarati tko će biti predsjednik Povjerenstva. 

Jučer je kontaktirao, a mišljenja je da mu je to i dužnost, s predsjednikom 

SDP-a i s A. Franićem i valjda A. Franić ne očekuje da će on sazivati opoziciju i 

dogovarati s njima tko će biti predsjednik Povjerenstva. 

Što se tiče vladajuće koalicije, koga god opozicija predloži za to mjesto oni 

će ga poduprijeti. Nesposobnost opozicije da se ujedini i predloži jednog 

kandidata za tako bitno mjesto je njihov problem, a ne vladajuće koalicije. 

Opozicija je u ovom slučaju htjela na kušnju staviti vladajuću koaliciju da 

se preglasavanjem dobije predsjednik Povjerenstva. 

Da je vladajuća koalicija dala glas A. Franiću, onda bi SDP rekao da se 

boje, pa su s istim dogovorili da on bude predsjednik Povjerenstva, a da su 

glasovali za D. Rajković, onda bi HSLS rekao da su napravili pakt s SDP-om. 

Predsjednik Skupštine je još jednom pozvao opoziciju da predlože 

zajedničkog kandidata i da predsjednik Povjerenstva može biti izabran samo 

konsenzusom. Vladajuća koalicija se tu nema čega bojati, osobno je uputio dopis 

DORH-u, Policiji i sudbenoj vlasti da i oni predlože svoje predstavnike, jer su u 

Povjerenstvu potrebni stručni ljudi. Ono neće zamjenjivati Državno odvjetništvo 

ili Policiju i igrati se istraživanja, nego ima zadatak izraditi jednogodišnji plan i 

održavati predavanja, okrugle stolove i javne tribine. 
 

S. Ćaćić je istakao da je oduševljen brigom predsjednika Skupštine za 

opoziciju i njegovom željom da ona bude organizirana. Niti njega nitko nije 

kontaktirao, osim službenice Ličko-senjske županije. 

Mišljenja je da bi se svi zajedno trebali naći i dogovoriti i zaista u tome ne 

vidi problem, jer su o predsjedniku mogli javno ili tajno glasovati, budući nigdje 

ne piše da mora biti izabran konsenzusom. 
 

Predsjednik Skupštine je dodao da se slaže sa S. Ćaćićem, ali da bi za 

Antikorupcijsko povjerenstvo bilo od iznimne važnosti da se ne politizira i da 

postoji konsenzus.   
 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao na glasovanje konačan  
 

D n e v n i   r e d 
  

 Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika s V. sjednice Županijske skupštine 

2. Donošenje Zaključka u svezi Nacrta Uredbe o uslužnim područjima 

3. Razmatranje Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 

energije Ličko-senjske županije 2014. – 2016. godine i donošenje Odluke o 

usvajanju Programa  

4. Razmatranje Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 

Ličko-senjske županije za 2014. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Plana 

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana  
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6. Donošenje Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće pomoći iz 

Državnog proračuna RH za 2014. godinu gradovima i općinama Ličko-

senjske županije koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH 

za 2014. godinu 

7. Donošenje Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za 

decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije u 2014. godini 

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

financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i 

troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini 

9. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 

školstva Ličko-senjske županije u 2014. godini 

10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za  

      financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola 

      i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2014. godini 

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

sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske 

županije u 2014. godini 

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije 

na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za luku posebne 

namjene Žrnovnica, k. o. Sveti Juraj, uvala Malin 

13. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na            

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  -  dio k.č. br. 1548 k.o.         

Lukovo Šugarje (prirodna plaža) 

14. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste               

Ličko-senjske županije 

15. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Lučke uprave Senj 

16. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Lučke uprave Novalja 

17. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o prijedlogu članova u Nadzorni odbor 

Hrvatskog radija – Radio Gospića d. o. o. 

18. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Uredništva „Županijskog glasnika” 

Ličko-senjske županije 

19. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po 

pravu prvokupa Ljubice Kramarić, Jezerce 23, Plitvička Jezera 

20. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području 

Ličko-senjske županije 
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21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po 

pravu prvokupa suvlasnika Igora Daića i Milana Mlinarića, Jezerce 4, 

Plitvička jezera 

22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta 

Doma zdravlja Otočac 

23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne 

nabave za nepredviđene radove na rekonstrukciji trajektnog pristaništa u luci 

Prizna 
 

Županijska skupština je s 24 glasa „za” i 3 „protiv”usvojila dnevni red VI. 

sjednice Županijske skupštine. 

 

AADD  //  11  UUssvvaajjaannjjee  zzaappiissnniikkaa  ss  VV..    ssjjeeddnniiccee  ŽŽuuppaanniijjsskkee  sskkuuppššttiinnee    
 

Predsjednik Županijske skupštine dao je zapisnik s V. sjednice Županijske 

skupštine na raspravu. 
 

Za riječ se javio D. Banić, koji je istakao kako na prvoj stranici zapisnika 

piše da je pitao tko je odgovoran za nezakonite otkaze i kako je Župan rekao da 

se radi o iznosu od 1.800.000,00 kn. Iako i u zapisniku piše da je pitao tko je 

odgovoran za nezakonite otkaze, nije dobio odgovor na Skupštini, a nema ga ni u 

zapisniku. 
 

Predsjednik Skupštine je zamolio da ponovi što je htio reći, jer ga nije 

razumio. 
 

D. Banić je ponovio kako je njegovo pitanje bilo tko je odgovoran za 

nezakonite otkaze, s obzirom da je Županija osnivač Doma zdravlja Korenica i 

koliki je iznos dugovanja. U zapisniku piše koliki je iznos dugovanja, ali nema 

odgovora tko je odgovoran za nezakonite otkaze.  
 

Predsjednik Skupštine je odgovorio da to ne može pisati u zapisniku i da 

ne može protestirati što nema odgovora, jer ga nije niti moglo biti. 
 

S. Ćaćić je rekao kako je prozvan da bi trebao bolje čitati zapisnik, pa ga je 

ovaj put stvarno čitao. Ponovno je zamolio Župana, budući je to učinio i zadnji 

put, da se ispriča ako je govorio netočnosti, a S. Ćaćić smatra da je netočno 

govorio oko utroška reprezentacije, budući je za ugostiteljske usluge potrošeno 

točno 22.613,57 kn. 
 

Predsjednik Skupštine ga je upitao što je krivo napisano u zapisniku.  
 

S. Ćaćić je odgovorio da je netočan iznos od 33.150,00 kn koji je Župan 

iznio. 
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Predsjednik Skupštine je odgovorio da je Župan to rekao i da u zapisniku 

ne može pisati drugačije. 
 

S. Ćaćić je nadalje dodao da na stranici 9. piše da u izvješću FINE 

Nogometni savez plaća knjigovodstveni servis 490.000,00 kn plus PDV. Istakao je 

da M. Kustić to nije rekao i da je ovo netočna brojka. 
 

Predsjednik Skupštine je odgovorio da će se to provjeriti i ispraviti ako je 

netočno.  
 
S. Ćaćić je nadalje rekao kako je Župan nakon toga iznio promet o 

računima i da će ga samo dobronamjerno upozoriti kako nema pravo miješati se 

u račune druge pravne osobe. Po njemu se dogodila još jedna greška na strani 10. 

gdje piše da se ovdje osporavaju akti Ureda državne uprave i ne uvažava se 

predsjednik Nogometnog saveza gosp. Radošević, niti izvješće FINE. 

Nema ništa protiv toga da se smjeni M. Kustić, ali su ovo netočne 

informacije. 

Osvrnuo se i na pohvaljenu slovensku tvrtku i naglasio da je netočno to 

što je ovdje izrečeno, pa je i dostavio zapisnik HEP- a kao dokaz. 
 

Predsjednik Skupštine je odgovorio da je moguće da je netočno, ali je tako 

rečeno i tako i piše u zapisniku. Predložio je da se prihvati primjedba u svezi 

iznosa od 490.000,00 kn i to će se ispraviti na 490,00 kn. 
 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao zapisnik s V. sjednice 

Županijske skupština na glasovanje s tim da se do potpisivanja zapisnika provjeri 

je li točno napisano 490.000,00 kn. 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ usvojila zapisnik sa 

V. sjednice Županijske skupštine. 

 

AD/2 Donošenje Zaključka u svezi nacrta Uredbe o uslužnim područjima 
 

Predsjednik Skupštine izvijestio je da je predlagatelj Zaključka Župan. 
 

Obrazloženje je dao Župan Ličko-senjske županije M. Kolić. 

Istakao je da ne zna odakle S. Ćaćiću tolike simpatije prema njemu, jer 

samo njega citira, čita i prati. Uvodno u aktualnom satu imali smo pitanja oko 

budućnosti Ličko-senjske županije, odnosno oko novog regionalnog ustroja RH. 

Nabrojio je niz ustanova i institucija koje su nažalost stavljene u jednu nižu 

kategoriju i dislocirane u nekoliko županija, kao što su Primorsko-goranska, 

Karlovačka i Zadarska. Župan je istakao da su bili vrlo angažirani u polutajnim 

raspravama, jer nažalost ova Vlada javnu raspravu napiše tek onda kada donese 

uredbu. Tek tada možemo donositi deklaracije i očitovati se na razne načine. Svi 

znamo da su strateške točke razvoja Ličko-senjske županije drvo, voda i turizam. 

Od 19 uslužnih područja u RH, samo naša Županija nema uslužnog područja, 
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koje je priključeno Primorsko-goranskoj županiji i Zagrebačka županija, čije je 

uslužno područje priključeno Gradu Zagrebu. Dva polazna kriterija za 

utvrđivanje granica uslužnih područja su geografsko okrupljavanje na razini 

županije i proizvodnja vode od minimalno 3 mil. m³ na godišnjoj razini. Svi 

kriteriji su usvojeni, Župan je bio i na prezentaciji Studije, gdje je definirano 

uslužno područje Liko-senjske županije, koje bi obuhvaćalo sve jedinice lokalne 

samouprave s područja naše Županije, zajedno s kompletnim otokom Pagom i s 

Općinom Lopar i Gradom Rabom s područja otoka Raba. Nakon svega toga, prije 

nekoliko dana smo dobili Nacrt  uredbe od Ministarstva poljoprivrede da se 

uslužno područje Ličko-senjske županije pripaja uslužnom području Primorsko-

goranske županije. 

Župan je istakao da je danas imao sastanak sa 16 gradonačelnika i 

načelnika, da su potpisali zajednički stav, koji su članovi Skupštine dobili na 

klupe. Imamo saznanja da su i Općina Lopar i Grad Rab također prihvatile ovu 

inicijativu. Ovo su stvarne činjenice na koji se način rastače Ličko-senjska 

županija. Uzimanje vode kao resursa koji je potencijal razvoja naše Županije i 

davanje na gospodarenje Primorsko-goranskoj županiji dovodi do toga da cijena 

kubika vode na uslužnim područjima mora biti ujednačena. U Gradu Gospiću 

osnovna cijena vode je oko 5,00 kn, a u Opatiji 30,00 kn i to će biti veliki udar na 

građane naše Županije, kada se bude uzimao prosjek. Poruka našoj Županiji je da 

se ne treba nadati ničemu i Župan je istakao da ne zna kakav je zapisnik S. Ćaćić 

dostavio,  ali da je prošli četvrtak bio u Zagrebu i da je predsjednik Uprave HEP-

a odbio potpisati nastavak izgradnje hidrocentrale Kosinj 2.  
 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
 

U raspravi su sudjelovali D. Banić, Župan, D. Milinović u ime kluba HDZ-

HSS-HSP-HSP AS-HSU, L. Pemper, S. Ćaćić, N. Šulentić i B. Šutić. 
 

D. Banić je istakao da ih uvijek iznenade s dopunama dnevnog reda 

ovakvog tipa. Prvo je to bio referendum, pa sada stavovi i pita se zašto nisu pisali 

kada se ukidao Županijski sud. Sada bi trebali glasati za ovo potpuno 

nepripremljeni i nemajući pojma o čemu se radi. Zahtjeva da se bar pripreme 

materijali i dostave kako bi mogli vidjeti o čemu se radi. D.Banić je istakao da je 

situacija teška i da svi znamo zašto je to tako. 
 

Župan je odgovorio kako je D. Banić više nego pismen čovjek da ne bi 

mogao pratiti aktivnosti Vlade RH na njihovoj web stranici. Studija za uslužno 

područje naše Županije već je pripremljena i Župan ne može znati što će Ministar 

poljoprivrede ili pravosuđa odlučiti preko noći. Županija je prije tri dana dobila 

Nacrt Uredbe i ne preostaje mu ništa drugo nego da poduzme očajne poteze i 

ovdje nema politizacije, nego se argumentima pokušava spasiti što se može 

spasiti. U prvoj reformi pravosuđa Županijski sud je ukinut, ali je zahvaljujući 
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tadašnjem potpredsjedniku Vlade, D. Milinoviću i lobiranju zadržan Općinski 

sud. Prekršajni sud ostaje u Gospiću, dok Kazneni ide u Zadar. Općina Perušić 

ostaje pri Gradu Gospiću, iako je čak bilo ideja da se na Prekršajni sud ide u 

Karlovac. Jedan konstruktivan sastanak s Ministrom pravosuđa je urodio plodom 

i to zahvaljujući samo naporima koje radi izvršna vlast Ličko-senjske županije. 
 

D. Milinović je u ime kluba HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU poručio D. 

Baniću kako bi volio da su se oni iz SDP-a barem jednom očitovali kada su 

ukidani općinski sudovi, podružnica HZZO-a, HZMO-a, FINA, državna uprava 

ili dopisništvo HTV-a. Treba znati da iz Ličko-senjske županije na godišnjoj 

razini iz pristojbe ide 20.000.000,00 kuna nacionalnoj kući HTV-u, a njoj je teško 

zadržati jedno svoje uredništvo ili dopisništvo koje na godišnjoj razini košta 

500.000,00 kuna. Gradonačelnici i načelnici zajedno s njim potpisali su dokument 

koji je poslan Uredu glavnog ravnatelja, ali bez uspjeha. Predsjednik Skupštine je 

poručio kako bi bili jako sretni da oni iz SDP-a na taj način vode brigu o Ličko-

senjskoj županiji. Bili bi sretni kada bi progovorili i o gospićkoj bolnici dok su 

nebrojeno puta slušali ministra zdravlja R. Ostojića o tome kako gospićkoj bolnici 

ne trebaju visoko sofisticirani uređaji koje ima. Kada je HDZ s koalicijskim 

partnerima izgubio vlast na nacionalnoj razni, dug gospićke bolnice je bio nula 

kuna dok danas iznosi blizu 10.000.000,00 kuna, jer su enormno smanjena 

sredstva za funkcioniranje gospićke bolnice. Povrh svega predlaže se da se u 

gospićkoj bolnici ukine 50 kreveta. Predsjednik Skupštine traži da dignu glas 

protiv ukidanja dopisništva HTV-a, protiv ukidanja financijskih sredstava 

gospićkoj bolnici i svega ostalog što je politika SDP-a na nacionalnoj razini. 

Prvi sljedeći korak je ukidanje i Policijske uprave. Nismo čuli niti od SDP-

a, niti od HNS-a da to nije u redu za Županiju koja je prostorno najveća i koja ima 

najveću granicu. 

Nadalje je predsjednik Skupštine naglasio da su upravo oni iz vladajuće 

koalicije koji su tada bili na vlasti na nacionalnoj razini lobirali i napravili veliku 

zgradu Croatia osiguranja u centru Grada Gospića, jer su i na taj način htjeli 

onemogućiti onima koji sutra dođu na vlast, a ne vole Ličko-senjske županiju, da 

ukinu sjedište Croatia osiguranja u našoj Županiji. Danas  5 ili 6 djelatnika ujutro 

iz Gospića idu raditi u Zadar, iako su oni izgradnjom zgrade htjeli to spriječiti. 

Pita se zašto šute oko toga i ne poštuju one koji su ih izabrali. 

Isto tako i Veleučilište „Nikola Tesla“ postaje veliki politički problem koji 

se želi ispolitizirati do te mjere da se sutra politikanstvom smjeni dekan. Ali i to je 

manje bitno od toga da će se takvom politikom SDP-a na nacionalnoj razini 

ukinuti Veleučilište, gdje tisuće mladih iz cijele RH stječu znanja koja su 

primjenjiva ne samo diljem Hrvatske, nego i diljem Europe. 

Nadalje je predsjednik Skupštine rekao da kada se moglo dovedena je 

Carina ovdje i volio bi da i danas jedan D. Milinović sjedi u Vladi RH, što je 
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slabost SDP-a. Nemaju snage doći svome ministru ili predsjedniku Vlade i reći da 

naša Županija, koja je bila kičma obrane RH, ne zaslužuje takav status. Carina je 

dovedena da se jača administrativno sjedište Ličko-senjske županije, jer se znalo 

da će doći u pitanje regionalizacija. 

Dok je on bio potpredsjednik Vlade, bilo je prijedloga da se ukinu općinski 

sudovi, što nije dao. Rekao je da ako to naprave Ličanima, mora dati ostavku u 

Vladi. Htjelo se ukinuti i mirovinsko i HZZO, ali je jasno rekao da to ne mogu 

učiniti našoj Županiji. Bilo je prijedloga i da se ukine dopisništvo HTV-a, a oni su 

povećali dopisništvo u Ličko-senjskoj županiji za jednog djelatnika. 

Predsjednik Skupštine je nadalje naglasio da je i u njegovoj Vladi bilo 

razgovora da se ukine PU Ličko-senjska, čemu se on usprotivio i obrazložio zašto 

se to ne smije učiniti. Htjeli su sačuvati integritet ove Županije, a današnja vlast 

ukida općinske sudove, HZZO, HZMO, FINU, državnu upravu, dopisništvo 

HTV-a, a gospićka bolnica je pred gušenjem, jer je 10.000.000,00 kuna obveza 

postalo nepodnošljivo, ne smo bolnici, nego i dobavljačima. 

Trenutno u bolnici nema ni jednog slobodnog kreveta, čemu je najveći 

uzrok starost stanovništva naše Županije, a Ministar bi ukidao još 50 kreveta. 

Pita se kakva će sigurnost biti na prostoru Ličko-senjske županije kada 

načelnik PU bude u Rijeci. Kada se pripojimo Primorsko-goranskoj županiji i 

cijena vode će drastično porasti. Protiv toga opozicija na čelu s SDP-om  mora 

dignuti glas i imati tiskovne konferencije. 

Porezna uprava se također seli i ako je problem što je HDZ s koalicijskim 

partnerima na vlasti u našoj Županiji, prihvatili bi i da SDP s partnerima dođe na 

vlast, samo da sačuvaju sve ovo. Ako su prijevremeni izbori uvjet da se ove 

institucije sačuvaju na ovim područjima, misli da su svi dovoljno svjesni i da vole 

ovu Županiju da ne izađu na izbore, ali ta pobjeda mora sačuvati 12 institucija 

gdje radi preko 2000 ljudi. Pita se hoće li se oni sutra buditi i putovati na posao 

dva sata u Rijeku, sat i pol u Karlovac ili sat vremena u Zadar. To je ta politika s 

kojom se ne slažemo. Imali smo vremenski period kada smo osjetili tu politiku 

2001. godine i kada smo na svojim leđima nosili to breme, nekompatibilnosti s 

nacionalnom vlašću, ali to ne smije biti tako. 

Kada je na vlasti na nacionalnoj razini bio HDZ, najviše se ulagalo u 

Istarsku županiju, jer nisu pravili razlike između županija u kojima je HDZ na 

vlasti ili onih u kojima je na vlasti neka druga politička opcija. To mogu 

garantirati gradonačelnici i načelnici koji nisu iz redova HDZ-a, jer dok je bio 

potpredsjednik Vlade jednako je dolazio i u D. Lapac i u Vrhovine i u Senj i u 

Gospić dodao je. 

Predsjednik Skupštine je na kraju istakao da čuvamo ovo što imamo, jer je 

to osnovni temelj opstojnosti Ličko-senjske županije. 
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L. Pemper smatra da mi zajedno moramo početi malo drugačije 

razmišljati. Ulaskom u EU treba se promijeniti i svijest ljudi kako se ne možemo 

svi zaposliti u državnim službama i treba razmišljati o nekakvom drugom 

razvoju Ličko-senjske županije, npr. o porastu nataliteta, kako bi zadržali ljude u 

Ličko-senjskoj županiji, pa će se zadržati i institucije. Ako za deset godina u 

Ličko-senjskoj županiji bude 10 000 stanovnika, onda se ne može očekivati, bez 

obzira na vlast, da bude ova ili ona služba, jer jednostavno neće biti ljudi za te 

službe. 

Zanima je koliko su gradovi i općine povukli sredstava iz raznoraznih 

fondova i na kojim se projektima radi. Kada se organizira nekakva radionica ili 

tribina, naših privrednika i obrtnika je jako malo nazočno. 

Ličko-senjska županija odumire, ona je prostorno tri i pol puta veća od 

Istre, ali ima premalo stanovnika. Institucije se neće ukinuti i nitko nije govorio 

da će se one fizički ukinuti. Načelnik PU se više neće zvati načelnik, ali će isto biti 

tu, a po novoj regionalizaciji nije ni to dovršeno. Nije decidirano rečeno da će to 

biti Rijeka ili neki drugi grad. Raspravlja se oko toga hoće li Pula biti centar za 

državnu upravu, a u nekom prijedlogu regionalizacije čak se Gospić predlaže kao 

centar te regije, zbog toga što može pokupiti puno više sredstava iz europskih 

fondova nego Rijeka. O svemu tome treba razmišljati, ne samo nabrajati što će se 

sve ukinuti i međusobno se prepucavati.  

Ništa se ne ukida fizički i ti ljudi će i dalje ostati, možda će imati manju 

plaću i manje obveze. Mišljenja je da svi zajedno moramo početi raditi na tome da 

što više sredstava povučemo u našu Županiju i ostvarimo što više projekata, a ne 

da se međusobno prepucavamo. 

Istakla je kako je dala prijedlog za Lučku upravu Novalja i o tome 

razgovarala s predsjednikom Skupštine, da se stavi kompetentan čovjek, bez 

obzira što je iz SDP-a i da zajedno idemo s prijedlogom prema ministarstvu i 

nekakvim okruglim stolovima kako bi taj novi Zakon o pomorskom dobru bio 

malo drugačiji i da zajedno lobiramo. Taj njezin prijedlog je odbijen. Govori se 

stalno da moramo djelovati zajedno, a kada se da prijedlog za lobiranje Vladi, 

onda se on odbija. 

Na kraju je naglasila da u svijetu nije nikakav problem putovati 100 km do 

posla. Trebamo mijenjati mentalni sklop u cijeloj RH, bez obzira tko je na vlasti. 

Možda se svi zajedno trebamo promijeniti i zajedno se boriti za nekakve 

razvojne projekte, da se ljudi mogu zaposliti i da ne idu iz Županije. Tko god 

bude na vlasti, ako u Lici bude 10 000 stanovnika, neće biti ništa od toga. Neće 

biti stanovništva da bude državnih službi, niti bilo čega drugoga. 
 

Predsjednik Skupštine je dodao da podupire ideju L. Pemper i dao je još 

jedan prijedlog. Kako bi poslali zajedničku poruku prema nacionalnoj razini da 

možemo voditi brigu o ovoj Županiji, predsjednik Skupštine je predložio da 
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članovi SDP-a razgovaraju s ministrom zaštite okoliša i prirode M. Zmajlovićem 

da jedan član Upravnog vijeća Nacionalnog parka Plitvička jezera bude iz redova 

Ličko-senjske županije koga predloži Županijska skupština i da onda SDP 

predloži svog čovjeka u Lučku upravu Novalja. Smatra kako bi to bila odlična 

poruka kako zajedno skrbimo o ovom području. 
 

S. Ćaćić je istakao da se njega pita, on bi predložio da se na Plitvička jezera 

vrati B. Šutić, ali budući ga se ne pita, od toga neće biti ništa. Izrečene su dvije 

konstatacije na koje mora reagirati. Župan je rekao kako on uvijek protiv njega 

nešto govori. Tako i on ima osjećaj da Župan uvijek nešto govori protiv HEP-a. 

Izrečena je konstatacija da je predsjednik Uprave HEP-a odbio potpisati 

realizaciju projekta hidroelektrane Kosinj 2. Misli da ova informacija nije točna i 

još će je provjeriti, jer stvarno ne može u to vjerovati. S obzirom da ovdje ima 

ljudi koji su članovi tima za izgradnju hidroelektrane Kosinj 2, oni o tome mogu 

puno više govoriti, ali smatra da nije dobro na ovakav način razbacivati se 

izjavama.  

Drugo, na što je reagirao je govor predsjednika Skupštine, koji je rekao da 

Vlada RH ne voli Ličko-senjsku županiju. Misli da ni ova izjava također nije 

korektna. Ono što kod predsjednika Skupštine cijeni je to što stvarno voli Liku i 

čini za Liku sve što može, ali misli kako ne može reći da voli Liku više od njega ili 

bilo koga ovdje. Podsjetio je, koliko se sjeća, da je za vladavine HDZ-a na 

nacionalnoj razini ukinut Općinski sud u Senju. 

Naglasio je da je bio odbornik Skupštine u razdoblju od 1986. do 1990. 

godine i tada je predlagao tematsku sjednicu o izgradnji autoputa. Sjednica je bila 

prihvaćena od tadašnje Skupštine Općine i vrlo su ozbiljno razgovarali o ideji 

koja je realizirana nakon 20 godina.  

S. Ćaćić je dodao da K. Milković dugo zna i misli da je ovaj prijedlog koji 

je iznijela dobar. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje, iako je mišljenja da su neke stvari 

ipak pobrkali. Ima osjećaj kao da je netko već sve ukinuo, a uopće nije ništa 

ukinuto. 

Predložio je da se u roku od 15 dana organizira tematska sjednica i 

razgovara o svim ovim pitanjima o kojima se maloprije govorilo. Potpuno se 

slaže s D. Banićem, jer ni on nije pripremljen i ne zna o čemu bi govorio. Što se 

tiče njega i članova njegove stranke imaju dnevnu komunikaciju s ministrom.   

Vidi da i neki članovi HDZ-a imaju komunikaciju, pa pišu V. Pusić kako je 

žele informirati kao razboritu i poštenu političarku o tome kako je on loš 

predsjednik i da bi puno građana Grada Gospića prešlo u HNS da nije S. Ćaćića. 

Na kraju je ponovio prijedlog da se u roku od 15 dana organizira tematska 

sjednica sa svim ovim pitanjima oko ukidanja raznih institucija i ustanova, iako 

mu nekih zaista ne bi bilo žao. 
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N. Šulentić se javio i naglasio kako je ovo već drugi put da ga S. Ćaćić na 

neki način proziva. Bio je četiri godine direktor Elektre Gospić i sada je član tima 

za izgradnju sustava Kosinj – Senj. HEP je moćna, velika i hijerarhijski dobro 

uređena tvrtka i djelatnici HEP-a jako dobro znaju koja su njihova prava, 

dužnosti i obveze. Ako se ne očituje u dijalozima koje S. Ćaćić ima ovdje s nekim, 

onda to ne radi zato što ne zna što bi rekao, nego zato jer nema prethodni 

dogovor ni prethodno pravo. Može razgovarati sa S. Ćaćićem na kavi i može mu 

dati puno informacija, ali nema ovlasti davati nikakve informacije ovdje na 

Skupštini. 
 

Predsjednik Skupštine je dodao da je dobro za spomenuti, a i čitali smo, 

da se s HEP-om kao nacionalnom firmom nije za igrati. Imali smo prilike 

nedavno čitati na jednom portalu da su i neke košarkašice ŽKK Gospić fiktivno 

radile u HEP-u. Govori to jer je HEP firma od nacionalnog značaja i ne može biti 

potrčkalo za dnevno političke igre na razini Županije i takve neistine mogu 

destabilizirati tvrtku na nacionalnoj razini, pa i kreditno onesposobiti, kao i niz 

drugih stvari koje mogu onemogućiti ovaj projekt za kojim svi žudimo. 

Dojučerašnji član HNS-a Z. Koračević je najavio da će izgradnja 

hidroelektrane Kosinj 2 krenuti u svibnju 2013. godine. Nažalost nije krenula, ali 

je tu i niz drugih problema i uistinu bi se trebali pozabaviti ozbiljnošću situacije, 

bez politikanstva što se tiče HEP-a, jer bi na taj način mogli otežati i onemogućiti 

investicije koje su nam na dlanu. 
 

S. Ćaćić je dodao da je od N. Šulentića, kao člana tima za izgradnju 

hidroelektrane Kosinj 2, očekivao da će odgovoriti je li točna informacija koju je 

dao Župan kako je predsjednik Uprave HEP-a odbio potpisati realizaciju projekta 

hidroelektrane Kosinj 2. Tvrdi da to nije točno jer je upućen u ono što se događa, 

a N. Šulentić o tome puno bolje zna nego on. 
 

N. Šulentić je odgovorio, da ako S. Ćaćić ima kakvih informacija neka ih 

kaže. Nije ni razumio što je Župan točno htio reći i ne misli valjda S. Ćaćić da 

hidroelektrana može biti izgrađena jednim potpisom . Ono što on  može reći i što 

zna je da tim ima svoj proračun i da dobro radi. Radi na pripremi aktivnosti i 

dokumentacije. Kada gradimo vikendicu treba nam sigurno godina dana da 

uredimo sve, da bi kako se kaže zakopali prvu lopatu, onda znate koliko treba za 

jedan takav sustav koji se prostire skoro na 100 km2 i visoko je tehnološki 

sofisticiran. Ne trebamo biti nestrpljivi jer se radi, a konkretno, žuri li neki korak 

ili kasni deset dana stvarno ne zna, jer nije u Zagrebu s predsjednikom Uprave.  
 

B. Šutić je naglasio kako je obećao dok je odlazio s Plitvičkih jezera da neće 

otvarati tu temu dok se ne vrati nazad. Možda je S. Ćaćić i figurativno rekao da 

ga podržava da bude ravnatelj, ali dok je on bio ravnatelj Nacionalnog parka 

„Plitvička jezera“ s područja Like, Otočca i Gospića u sezoni pa i van sezone, 
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radilo je 100 ljudi. Možda nisu uspjeli u projektu o kojem su govorili da oforme 

poljoprivrednu zadrugu na području Like, ali misli da će to napraviti sljedeći put. 

Sada na Plitvicama ne radi 100 ljudi s ovog područja, nego možda 1 ili 2 čovjeka, 

sada na Plitvicama nema projekata koje su oni započeli, „Lička kuća“ i dalje ne 

funkcionira i nada se da će uspjeti pronaći dobrog kandidata da nastavi te 

projekte, kako bi oni kada se vrate nazad imali odakle započeti s onim s čime su i 

krenuli.  

Što se tiče regijonalizacije, to je područje s kojim se znanstveno bavi i 

istakao je da bi L. Pemper, koju izuzetno cijeni, pojasnio neke stvari. Svi znamo 

što znači gašenje određenih institucija na području naše Županije, da je to 

smanjenje broja ljudi, a ne samo gašenje nekih naziva. Sa samim nazivima gase se 

i institucije, jer ako nemamo uprave, onda ne možemo imati ni prateće službe. 

Prema tome, definicija koju je L. Pemper iznijela nije točna. Nada se da će staviti 

na papir što znači određeni broj institucija koje se gube u našoj Županiji i da će na 

takav način vidjeti koja je budućnost ovih prostora s ovakvim pristupom. Treba 

otvoriti jednu tematsku sjednicu i nazvati je deklaracijom Ličko-senjske županije 

naspram Vlade. Sinoć je bio sudionik jednog simpozija u Zadru, gdje se osniva 

Akademija regionalnih krajeva za područje RH, na kojem je govorila i 

predsjednica Regionalnog odbora Europskog parlamenta. Poanta je da ova Vlada 

nije napravila širu raspravu o regionalizaciji. To je problem koji i Bruxelles 

ukazuje u Hrvatskoj. Rasprava je neophodna i onda bi se moglo razgovarati o 

tome je li Lika područje gdje će biti sjedište jednog resora, a je li Istra područje 

gdje će biti sjedište drugog resora. Najveća pogreška ove Vlade je što nije otvorila 

širu raspravu o regionalizaciji. 

Još se dotakao jedne teme koja se tiče osobno njega, a odnosi se na  

Veleučilište „Nikola Tesla“. Veleučilište je osnovano u mreži 2006. godine i 

smatra kako je to jedan dobar projekt da se na znanosti i školstvu bazira razvoj i 

Like i krajeva RH. Istakao je kako ne optužuje nikoga iz SDP –a i da oni nisu ništa 

loše učinili u smislu SDP – a naspram Veleučilišta. Mora reći kako su u zadnjih 7 

ili 8 godina uspjeli oformiti mali, stručan tim profesora. On je bio prvi koji je 

počeo raditi na ovome Veleučilištu, jer je imao uvjete da bude predavač. Da bi 

neko Veleučilište moglo funkcionirati, mora imati izvorna zvanja profesora i to 

nije politizacija. Ako nema profesora gase se odjeli i ne može se  dobiti dozvola, a 

isto tako ako se nema prostora, Veleučilište se također gasi. B. Šutić je naglasio da 

on kao dekan već 3 mjeseca predlaže razvoj stručnih studija u Gospiću, a 

predsjednik Upravnog vijeća iz redova SDP-a to ne dozvoljava. Imamo vlastita 

sredstva koja se ulažu u zgradu Veleučilišta, a vaše Upravno vijeće iz Rijeke kaže 

da nam zgrada ne treba. Kada dođe nova reakreditacija iz EU i ako ne budem 

imali zgrade ni kadrova, normalno da nećemo imati ni uvjeta za opstanak 

Veleučilišta. Nije važno je li B. Šutić dekan, nego je važna opstojnost Veleučilišta. 

Zamolio je sve iz SDP-a da zaštite Veleučilište od N. Marasa koji ruši njegov 
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dignitet, opstojnost, održivost i moralnost. U narednim danima će se vidjeti 

eskalacija na Veleučilištu i još jednom je apelirao na članove SDP-a da ga zaštite 

od svoga člana. 
 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je već govorio o tome da politika ide 

za sutrašnjim možebitnim gašenjem Veleučilišta, što bi bio zadnji čavao u lijes 

Ličko-senjske županije. Koliko on zna, Nastavničko vijeće na Veleučilištu nema 

ni jednog člana HDZ-a. Umjesto da zgrada Veleučilišta sjaji kao ponos Grada 

Gospića, njezina vlastita sredstva se blokiraju, kako se ne bi mogla dovršiti. Kada 

se otvori polemika oko Veleučilišta, onda će svi reći da treba imati 6 stručnih 

studija da ono opstane. Nemamo ih dovoljno jer im nije dozvoljeno da razvijaju 

Veleučilište i postoji opasnost od njegovog ukidanja. Tu moramo svi skupa 

dignuti glas protiv takve politike.  

Iz svih ovih rasprava se vidi potreba da ova točka bude druga točka 

dnevnog reda, kao što je to predložila K. Milković. 
 

D. Banić je istakao kako možemo biti sigurni da nitko neće ukinuti 

Veleučilište. Što se tiče regionalizacije, HDZ je također znao da će do toga doći 

dok su bili na vlasti na nacionalnoj razini. Njih je dopao vrući krumpir, jer 

ulaskom u EU ne može se ne ništa ostvariti bez regionalizacije i to nas koči. 

Administrativni aparat je ogroman, ali se neće ukinuti ni jedna institucija. Neće 

se ukidati ni županije ni općine, nego će se centrima županijske vlasti dati jedan 

dio, kao što se spominje da će Ured državne uprave biti u Puli. Svaki grad će biti 

centar nečega. 
 

Župan je dodao kako D. Banić obmanjuje javnost jer nam EU ne diktira 

više ni regije ni statistiku, nego smo mi punopravna članica i sami odlučujemo 

koliko će biti regija. Gubljenjem ovog uslužnog područja ne gubimo samo u cijeni 

vode, nego će Rijeka odlučivati gdje će se ulagati sredstva od potrošnje vode.  

Što se tiče povlačenja sredstava iz EU fondova, trenutno imamo samo 

pristup IPA IV programu koji je još aktualan, a ministar poljoprivrede T. Jakovina 

još nije donio program i ni lipe sredstava nije povučeno. Stoga ne treba 

prebacivati lopticu na lokalnu samoupravu, koja je više nego spremna aplicirati 

mnogobrojne projekte. 
 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na 

glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 20 glasova „za” i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

ZAKLJUČAK 
  

 Županijska skupština Ličko-senjske županije podržava i pridružuje se 

zajedničkom stavu Župana Ličko-senjske županije i gradonačelnika Gradova 

Gospić, Novalja, Otočac, Pag i Senj te načelnika Općina Brinje, Donji Lapac, 
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Josipdol, Karlobag, Kolan, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Povljana, Udbina i 

Vrhovine u svezi Nacrta uredbe o uslužnim područjima. 

 

AD/3 Razmatranje Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 

energije Ličko-senjske županije 2014. – 2016. godine i donošenje 

Odluke o usvajanju Programa  
 

AD/4 Razmatranje Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 

energije Ličko-senjske županije za 2014. godinu i donošenje Odluke o 

usvajanju Plana 
 

            Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

točaka  Župan i da su o istim raspravljali Odbor za gospodarska pitanja, Odbor 

za Proračun i financije, Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za strateško 

planiranje, investicije i fondove Europske unije. 
    

   Obrazloženje je dao F. Prebeg iz Energetskog instituta Hrvoje Požar. 

Istakao je da je Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 

energije Ličko-senjske županije planski dokument za vrijeme od tri godine kojim  

se u skladu s nacionalnim programom i nacionalnim akcijskim planom utvrđuje 

politika za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije na 

području Županije. Županija je dužna dostaviti Program županije Ministarstvu 

gospodarstva, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Fondu za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost koji će važiti tri godine. 

Razrada mjera ovisi o implementacijskim kapacitetima, financijskim 

mogućnostima i obvezama te stavu Ličko-senjske županije. Mjere su raspisane u 

skladu s nacionalnim i EU podlogama i iskustvima, te daju okvire u kojima se 

mogu očekivati rezultati. Mjere nisu valorizirane ekonomski, ekološki, sociološki 

niti po ostalim sličnim kriterijima. 

Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 

Županije napravljen je za razdoblje od 36 mjeseci (2014. – 2016. godina) te svaka 

mjera predstavlja individualan projekt za razmatranje sa stanovišta 

implementacije i financiranja. 

Izvedbeni, odnosno implementacijski plan je onaj koji treba dati detaljan 

opis za svaku mjeru. Sektor zgradarstva ima najveće potencijale, a ujedno je i 

veliki generator novootvorenih radnih mjesta. Kod izrade implementacijskog 

plana i izvedbe potrebno je koristiti i jedinice lokalne samouprave i razvojne 

agencije na području Županije. 

Potrebno je izraditi mapu financijskih instrumenata za Ličko-senjsku 

županiju prema višekriterijskoj matrici – podjela izvora financiranja, tip 

financiranja, zajam, bespovratna pomoć i tip korisnika. 

Očekivane ukupne investicije su oko 170 mil. kn u razdoblju 2014. – 2016. 

godine. očekivano učešće Županije iz Proračuna je oko 8,7 mil. kn (2014. – 2016.). 
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Očekivane uštede su oko 0,11 PJ za razdoblje 2014. – 2016. godine. 

Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Ličko-

senjske županije je planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se u 

skladu s Programom županije utvrđuje provedba politike za poboljšanje 

energetske učinkovitosti na području Županije. Županija je dužna dostaviti 

Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i 

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost godišnji plan županije 

Ličko-senjska županija treba podijeliti mjere na subjekte koji joj pravno 

pripadaju i subjekte koji joj administrativno pripadaju. Napravljena je financijska 

procjena i detaljnu bilancu i područje aktivnosti definira Županija. 

Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Županije 

na pravljen je za razdoblje od 12 mjeseci, te svaka mjera predstavlja individualan 

projekt za razmatranje sa stanovišta implementacije i financiranja. 

Izvedbeni Plan je nastavak aktivnosti i treba detaljan opis za svaku mjeru. 

Potrebno je izraditi mapu financijskih instrumenata za Ličko-senjsku 

županiju prema višekriterijskoj matrici – podjela izvora financiranja, tip 

financiranja, zajam, bespovratna pomoć i tip korisnika. 

Ukupna očekivana investicija u 2014. godini je cca. 23 mil. kn uz učešće 

Županije od cca. 0,5 mil. kn. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je  jednoglasno s 23 glasa „za” glasova donijela 
 

ODLUKU 

o donošenju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 

energije Ličko-senjske županije 2014. – 2016. godine 

 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je  jednoglasno s 23 glasa „za” glasova donijela 
 

ODLUKU 

o donošenju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 

Ličko-senjske županije za 2014. godinu 

 

AD/5 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Zaključka Župan koji je dao i obrazloženje. 

Naglasio je da je postupajući po odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije kao nositelj izvršne vlasti u Županiji 

sa Zamjenicima pripremio Izvješće o radu za drugo polugodište 2013. godine, 

točnije od stupanja na dužnost Župana i Zamjenika župana, 24. svibnja do kraja 

2013. godine. 
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 U izvješću su nastojali ne biti formalisti, već ukratko, iskreno i objektivno 

opisati djelovanje u navedenom razdoblju. 

Nesporna je činjenica da u djelokrug Župana ulaze sva područja od 

interesa za građane te kvalitetniji gospodarski i svaki drugi razvoj Županije u 

cjelini, a posebno je naglasio obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, prostorno i 

urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, 

održavanje javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, kulturu, 

šport, zaštitu prirode i okoliša i mnoge druge. 

Sve aktivnosti Župana je nemoguće prikazati u jednom izvješću, a i 

razdoblje na koje se izvješće odnosi je prekratko da bi sadržavalo aktivnosti po 

svim djelatnostima. Zato se podnose i druga izvješća tijekom godine. 

Ovo izvješće podijeljeno je prema sljedećim aktivnostima: predlaganje 

akata Županijskoj skupštini, donošenje akata, funkcioniranje izvršne vlasti kroz 

djelovanje upravnih tijela, protokolarne aktivnosti i javnost rada. 

U pogledu praćenja i usmjeravanja rada upravnih tijela i nadzora nad 

njihovim radom, Župan je izvijestio da su sva upravna tijela podnijela izvješća o 

radu za 2013. godinu i da je zadovoljan njihovim radom. 

 U ovom izvješću sadržane su samo neke aktivnosti iz rada upravnih tijela, 

preko kojih Županija nadzire rad te brine o racionalnom i zakonitom radu 

ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač. 

Otvaranjem sve većih mogućnosti financiranja razvojnih programa iz 

fondova EU tijekom proteklog razdoblja intenzivirane su aktivnosti na razvoju i 

provedbi projekata financiranih iz EU sredstava. 

Tako su s ciljem poticanja zapošljavanja i razvoja partnerstva na razini 

uključenih institucija, tijekom 2013. godine Ličko-senjskoj županiji odobrena 

financijska potpora za provedbu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 

u Ličko-senjskoj županiji“ u iznosu od 20.801,58 EUR-a iz kojih je financirano 

zapošljavanje voditelja projekta, koji će tijekom 2014. godine koordinirati 

aktivnosti izrade nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Županije. U cilju 

nastavka provedbe ovog projekta u 2013. godini Ličko-senjska županija je u 

suradnji s Razvojnom agencijom LIRA prijavila i zatražila dodatnih 30.000 EUR 

iz sredstava IPA IV programa HZZ-a. 

Prijavljen je projekt „Mreža za samozapošljavanje mladih u Ličko-senjskoj 

županiji“ za korištenje sredstava iz IPA IV. Nositelj provedbe ovog projekta bit će 

Ličko-senjska županija, a partneri u provedbi su LIRA, Hrvatski zavod za 

zapošljavanje – Područni ured Gospić, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću i 

Grad Gospić. Traženi iznos sredstava za realizaciju ovog projekta je 117.000 EUR-

a. 

Uz navedene projekte u kojima se Županija pojavljuje kao nositelj 

projekta, Županija je kao partner sudjelovala u prijavi projekta „Poticanje 
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inovacija u održivom turizmu-FIST“ u ukupnoj vrijednosti od 395.884,55 EUR-a, 

nositelja LIRA-e i Unsko sanskog kantona.  

Županija, zajedno s LIRA-om, tijekom 2013. godine započela je pripreme 

za prijavu projekta „Razvojnog centra Ličko-senjske županije“ na javni poziv 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Shema dodjele 

bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“, kome će nositelj biti 

Županija, a partneri Grad Gospić i LIRA. U svrhu pripreme projekta naručena je 

izrada projektne dokumentacije – glavnog projekta čija je vrijednost planiranih 

radova 197.000,00 kn plus PDV, a koji je već izrađen te je podnesen zahtjev za 

izdavanje rješenja za građenje. 

Tijekom 2013. godine uključili smo se i u pilot projekt Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom „Priprema temelja za 

korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za 

slabije razvijena područja Republike Hrvatske“, koji se provodi i u Karlovačkoj te 

Sisačko-moslavačkoj županiji. Cilj Projekta je poboljšanje kapaciteta za apsorpciju 

strukturnih i investicijskih fondova Europske unije na lokalnoj i regionalnoj 

razini. Za provedbu projekta u ove tri Županije osigurano je 3.480.000,00 kuna, iz 

čega će se dijelom financirati i izrada projektne dokumentacije za odabrane 

projekte iz prikupljene baze projektnih ideja. 

U listopadu 2013. godine održana je petnaesta po redu gospodarsko-

tradicijsko-turistička manifestacija „Jesen u Lici“ čiji su organizatori Ličko-

senjska županija i Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, koja je 

okupila 288 izlagača iz 19 hrvatskih županija i tri zemlje iz regije te preko 30.000 

posjetitelja. Osim toga Ličko-senjska županija sudjelovala je i na 2. Sajmu 

županija  - sajmu gospodarstva i kulturne baštine koji se održao od 19. do 22. 

rujna 2013. godine u Zagrebu na Zagrebačkom velesajmu. 

Tijekom 2013. godine nastavljena je i provedba Programa poticanja 

razvoja malog i srednjeg poduzetništva od 2010. -2013. godine kroz provedbu 

projekata kreditiranja malih i srednjih poduzetnika i programa povezivanja 

gospodarskih subjekata i učenika srednjih škola, i programa razvoja 

poduzetničkih zona. Tako je radi rješavanja problema vezanih uz realizaciju 

ugovora o provedbi kreditnih programa potpisanih s Privrednom bankom 

Zagreb, održan i radni sastanak kod predsjednika uprave Privredne banke 

Zagreb d.d. Bože Prke, tijekom kojeg je potpisan Sporazum o rješavanju 

otvorenih pitanja u idućem jednogodišnjem razdoblju. 

Nastavljen je i projekt marikulture na području Velebitskog kanala, a 

obišao sam sve lokacije postojećih i potencijalnih uzgajališta. 

Tijekom 2013. godine stvoreni su preduvjeti i za provedbu LIDER 

programa EU, kroz osnivanje Lokalne akcijske grupe LAG LIKA.  

Tijekom 2013. godine LAG LIKA u suradnji s LIRA-om, Županijom i 

konzultantskom kućom Superna d.o.o. iz Čakovca uspješno je izradio „Lokalnu 
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razvojnu strategiju LAG-a LIKA 2013. -2015.“ što je bio preduvjet za prijavu na 

raspisani natječaj za korištenje sredstava osiguranih za sufinanciranje rada LAG-

ova iz IPARD programa. Po okončanju natječaja naš LAG uvršten je u kvotu 

LAG-ova s područja RH čiji će se rad sufinancirati sredstvima IPARD programa 

u 2014. i 2015. godini u iznosu od 900.000,00 kn, o čemu je ugovor potpisan 

početkom ove godine. 

Vrijednost projekata iz Europskih fondova u kojima Županija i LIRA 

sudjeluju kao nositelji, odnosno partneri iznosi 13,6 mil. eura, a radi se o 

odobrenim, prijavljenim ili projektima u pripremi. Od toga samo procijenjena 

vrijednost projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije gdje je partner i 

Grad Gospić koji je pripremljen za prijavu na Europski fond za regionalni razvoj 

je 3 mil. eura. 

U sklopu provedbe Programa unaprjeđenja lovstva tijekom 2013. godine 

lovcima su raspoređene bespovratne potpore u iznosu od 444.209,13. kn. 

Radi ispunjavanja zakonske obveze Županije utvrđene Zakonom o 

učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji sklopljen je ugovor o 

izradi Plana i Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 

s Energetskim institutom Hrvoje Požar, koji je u suradnji sa Županijom navedene 

dokumente izradio i upravo ste o njima raspravljali. 

Aktivni smo u radu Hrvatske zajednice županija. Tako je ista bila 

uključena u raspravu i donošenje brojnih zakonskih dokumenata kao što su 

prijedlog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Prijedlog mjera 

Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godine, prijedlog Zakona o pomorskom 

dobru i morskim lukama, Uredba o uspostavi uslužnih područja, reorganizacije 

pravosuđa, te vezano na prijedlog za ukidanje dopisništava HRT-a i sl. – radi 

čega su održani i brojni drugi sastanci s predstavnicima nadležnih ministarstava 

(pomoćnikom Ministra poljoprivrede, Ministrom pravosuđa i dr.). 

Osim toga, radi uvida u stanje i probleme gospodarstvenika s područja 

Županije, kontinuirano se održavaju sastanci s predstavnicima gospodarskog 

sektora, a obavljeno je i nekoliko posjeta gospodarstvenicima na području Ličko-

senjske županije (Grad Novalja – kamp Straško, Općina Udbina – Lika Energo 

Eko, Grad Senj). Značajno je istaknuti da je u prosincu 2013. godine održan 

sastanak s gospodarstvenicima iz sektora drvne industrije, nakon kojeg je 

temeljem utvrđenih zaključaka upućen dopis predsjedniku Uprave Hrvatskih 

Šuma i Ministru poljoprivrede s pozivom na žurno rješavanje utvrđene 

problematike 

U područjima upravljanja i raspolaganja financijskim sredstvima 

postupali smo u skladu s važećim zakonodavstvom. Smanjene su plaće za 10%, a 

na materijalnim rashodima postigli smo uštedu od oko 220.000,00 kn. 

 Župan je ponovno naglasio smanjenje proračunskog manjka. 
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Kada je riječ o ostvarivanju decentraliziranih sredstava o kojima uvelike 

ovise školstvo, zdravstvo i socijalna skrb izrazio je nezadovoljstvo zbog 

smanjivanja sredstava. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u 2013. godini 

bio je manji za 3,7 mil. kuna u odnosu na 2012. godinu. Iako je do smanjenja 

sredstava došlo u svim djelatnostima, najveće smanjenje bilo je za Dom za starije 

i nemoćne osobe Ličko-senjske županije (1,6 mil. kuna) i za osnovno školstvo (1,2 

mil. kuna). Godišnje smanjenje limita za Opću bolnicu Gospić u 2012. godini bilo 

je 1,3 mil. kuna, a u 2013. godini je daljnje smanjenje za 360.000,00 kuna. Iznos 

decentraliziranih sredstava u 2014. ostaje na razini 2013. godine. 

Naglasio je da su uloženi ogromni napori kako ne bi došlo do najavljenog 

zatvaranja Centra za hemodijalizu u Gospiću, kako naši pacijenti ne bi ponovno 

morali putovati u druge centre udaljene i do 200 km. 

U 2014. godini u svim gradovima i općinama nastavljene su aktivnosti na 

svim poslovima iz djelokruga Županije, a istakao je rješavanje zahtjeva za 

legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, gdje su kroz novo zapošljavanje i 

primanje polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa te 

osiguranje prostornih i drugih uvjeta stvorene pretpostavke da rješavanje 

zahtjeva obavimo sami bez uključivanja Agencije za ozakonjenje nezakonito 

izgrađenih zgrada. 

Ukupno je samo prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama zaprimljeno 15 588 zahtjeva, od čega u 2013. godini 13 841 

zahtjev. Od ukupno zaprimljenih zahtjeva u cijelom razdoblju legalizacije (15 588) 

do kraja 2013. godine riješeno je 1 070 predmeta ili 7%. 

 Smatra da smo, u uvjetima mogućeg, obavili iznimno veliki broj poslova, 

da je veliki dio programskih aktivnosti realiziran ili je započeto s realizacijom te 

da ćemo to u narednom razdoblju i ostvariti. 

 Župan se na kraju zahvalio svim svojim suradnicima i članicama i 

članovima Županijske skupštine na konstruktivnim raspravama i prijedlozima i 

nada se da će budućnost Županije biti svjetlija od onoga što smo mogli čuti 

tijekom rasprava. 
 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali S. Ćaćić, D. Franić, Župan i D. Milinović. 
 
S. Ćaćić je istakao da na stranici 15 piše : „ Na zahtjev Župana objavljena je 

i  ad hoc revizija, odnosno hitna revizija procesa utvrđivanja i financiranja 

programa javnih potreba u sportu od značaja za Ličko-senjsku županiju. 

Navedena revizija nije obavljena u planiranom opsegu, odnosno nije izvršena 

kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod Saveza sportova 

Ličko-senjske županije iz razloga što isti nije bio u mogućnosti dostaviti traženu 

dokumentaciju. Slijedom navedenog, kao i činjenica da je revizija ovog poslovnog 

procesa bila ograničavajuća donijete su preporuke koje se odnose na 
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formaliziranje detaljnih pisanih uputa za proces utvrđivanja i predlaganja 

Programa javnih potreba u športu, kriterija vrednovanja i odabiru programa kao 

i da će se međusobna prava i obaveze sudionika procesa regulirati ugovorom.“ 

Ovo sve što ovdje piše je točno i tu nema primjedbi, međutim ima ako 

Zamjenica župana dolazi na intervju na TV Loki i govori suprotno od onoga što 

Župan ovdje govori. Tvrdi da nema dokumentacije jer je jedna u policiji, a druga 

je ukradena i da su sredstva bila nenamjenski korištena. 
 

Župan točno navodi u svome Izvješću da se nije moglo utvrditi jer nije 

bilo dokumentacije, dok njegova zamjenica I.Tomaš govori da su se sredstva 

nenamjenski trošila.  

Na stranici 19. se govori o susretu s ministricom graditeljstva Ankom 

Mrak-Taritaš. S obzirom da je ona ministrica iz redova HNS-a, mora reći da je 

bila ugodno iznenađena susretom sa Županom i da se vrlo pohvalno izrazila 

pripremom sastanka i o svemu što je čula u Ličko-senjskoj županiji, za razliku od 

Zadarske i nekih drugih županija.  

Na stranici 21. piše: „Tijekom drugog polugodišta u uredu Župana i 

Zamjenika župana održani su sastanci iz područja gospodarstva, školstva, 

zdravstva i socijalne skrbi, kulture, sporta i dr.“  

S obzirom da obnaša funkciju u sportu, mora reći da nije bio prisutan ni 

na jednom sastanku. Poručio je Županu da je on Župan svih građana Ličko-

senjske županije i da bi trebao koristiti čelnike drugih političkih stranaka da mu 

pomognu u njegovom radu, pa da se neke stvari unaprijed dogovore i da 

izbjegnemo ove nacrte i ovakva donošenja  deklaracija poput ove današnje.  

Zato što nije bilo nikakvih susreta i što nitko nije htio čuti što druge 

stranke misle o sportu, osobno će kao predstavnik HNS-a biti suzdržan kod 

glasovanja. 
 

A. Franić je dodao da je danas prvi put čuo kako je Opća bolnica Gospić u 

dugu 10,5 mil. kuna. Pretpostavlja da se taj dug nije mogao stvoriti u periodu od 

20-ak dana, a u Izvješću Župana ne vidi nikakvu reakciju na tako bitan problem, 

niti da su poduzete ikakve mjere. Da nam se ne bi dogodila situacija kao s 

Domom zdravlja u Gospiću, gdje je HSLS u puno navrata upozoravao da su 

takve stvari moguće, interesira ga zašto u ovom Izvješću nema nikakvih 

komunikacija, niti ikakvih prijedloga što u budućnosti činiti s tom institucijom 

kojoj je Županija osnivač. Misli da je to prevelik problem da ga u Izvješću Župana 

ne bi bilo.  
 

Župan je odgovorio da su svi mogli vidjeti koliko su smanjena 

decentralizirana sredstva. Dug se generira iz nekih drugih razloga, o čemu je 

predsjednik Skupštine kao bivši ministar zdravstva govorio, ne samo o limitu, 

nego i o broju postelja, gdje se smanjuju sredstva, a obveze su uvijek veće i dug se  

samo povećava, a 2011. godine je bio nula kuna. Za sljedeću sjednicu može se sve 
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pripremiti, jer ni on ne zna točno koliki je dug i ne može sada govoriti o njemu. U 

prvom tromjesečju ćemo imati izvješća i završne račune i onda ćemo točno znati 

dugove za sve ustanove.  
 

Predsjednik Skupštine je dodao da su nedavno imali sastanak s 

Predsjednikom Upravnog vijeća i Ravnateljicom Opće bolnice Gospić i poduzete 

su određene mjere smanjenja troškova putovanja za 150.000,00 kn. Poduzimaju se 

i druge mjere, ali zbog nedovoljnog limita, ne samo naša bolnica, nego i druge 

bolnice stvaraju velike obveze. U jednom dnevnom listu, prije mjesec dana je 

pisalo kako je po broju zaposlenih po krevetu gospićka bolnica najbolja, jer nema 

viška zaposlenih. Odnos između zdravstvenog i nezdravstvenog kadra je najbolji 

u RH i iznosi 70:30 u korist zdravstvenog kadra, smanjen je limit za 1.300.000,00 

kn samo u 2012. godini, a u 2013. i 2014. godini je dodatno smanjen, što iznosi 

ukupno smanjenje između 5 i 6 mil. kuna. Gospićkoj bolnici nedostaje 15-ak 

liječnika, što znači da su radna mjesta upražnjena i uvođenje smjenskog rada 

uvelike otežava njezino funkcioniranje. 

Bolnica mora biti u fokusu i ove Županijske skupštine i svi se moramo 

zauzeti kod potpisivanja novog ugovora s HZZO-om. Upravno vijeće je prije 

mjesec dana odbilo novi ugovor koji je HZZO ponudio za plaće, jer bi za njih 

odlazilo 95% iznosa, a samo 5% bi odlazilo za materijalne troškove. 

To je jedan kompleksan problem koji proizlazi iz smanjenja limita, ali je 

uprava bolnice puno napravila i došla na granicu mogućih ušteda. 
 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na 

glasovanje. 

Županijska skupština je s 20 glasova „za”i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Župana  

od  stupanja na dužnost, 24. svibnja do 31. prosinca 2013. godine 

 

Budući su članovi Skupštine dobili prijedloge akata, predsjednik 

Skupštine je predložio da u nastavku sjednice nema potrebe da se daju 

obrazloženja, osim ako članovi Skupštine žele dodatno obrazloženje za neku od 

točaka dnevnog reda, s čim su se članovi Skupštine složili.  

 

AD/6 Donošenje Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće pomoći 

iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu gradovima i općinama 

Ličko-senjske županije koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog 

proračuna RH za 2014. godinu 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Odluke  Župan i da su o istoj raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor 

za Statut, Poslovnik i propise te je istu dao na glasovanje. 



 28 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za” donijela 
 

ODLUKU 

o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće pomoći iz Državnog proračuna RH 

za 2014. godinu gradovima i općinama Ličko-senjske županije koji nisu izravni 

korisnici pomoći iz Državnog proračuna RH za 2014. godinu 

 

AD/7 Donošenje Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima 

za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-

senjske županije u 2014. godini 
 

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

za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu 

skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini 
 

AD/9 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 

prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 

potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2014. godini 
 

AD/10Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 

prava za  financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 

potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 

2014. godini 
 

AD/11Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i 

rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova 

Ličko-senjske županije u 2014. godini 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Odluka  Župan te da su o istim raspravljali Odbor za Proračun i financije, Odbor 

za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za 

prosvjetu, kulturu, znanost i šport. 
 

Zatim je otvorio raspravu. 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je 7. točku dnevnog reda na 

glasovanje. 
 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za” donijela  
 

ODLUKU 

o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima  

za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe  

Ličko-senjske županije u 2014.godini 
 

 

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

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

o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 

materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova 

ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini 
 

 

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

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela  
 

ODLUKU 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-

senjske županije u 2014. godini 
 
 

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

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za” donijela  
 

ODLUKU 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za  financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 

domova Ličko-senjske županije u 2014. godini 
 

 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za” donijela  
 

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava  

za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova  

Ličko-senjske županije u 2014. godini 

 

AD/12 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju 

koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za 

luku posebne namjene Žrnovnica, k. o. Sveti Juraj, uvala Malin 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Odluke  Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor 

za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
 

U raspravi je sudjelovao D. Banić. 

Istakao je kako je bila jedna ponuda na natječaju i godišnji iznos koncesije 

iznosi oko 32.000,00 kn. Vidjeli smo da je to dobio Auto Zubak, koji je bio jedini 

ponuditelj. Ne sumnja u legalnost svega, ali je mišljenja da je to premali iznos za 

koncesioniranje pomorskog dobra. 
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Predsjednik Skupštine je zamolio A. R. Stilinović, pročelnicu Upravnog 

odjela za gospodarstvo da odgovori na pitanje D. Banića i da ujedno iznese i 

kratko obrazloženje. 
 
Istakla je da je Odluku o obavijesti o namjeri davanja te koncesije donijela 

Županijska skupština u bivšem sazivu. U toj Odluci je stajalo da će se obavijest 

objaviti u trenutku kada se upiše pomorsko dobro u zemljišne knjige, što je 

trajalo nekih osam mjeseci, da bi mi tek u prosincu prošle godine konačno 

raspisali to javno nadmetanje. 

Uvjeti koji su u tom javnom nadmetanju bili propisani su Uredbom o 

davanju koncesije na pomorskom dobru, a tom Uredbom je propisana i visina 

početne naknade za raspisivanje takvog javnog nadmetanja za dodjelu koncesije. 

Uredbu je donijelo Ministarstvo  pomorstva, prometa i veza. Mi smo u svoju 

obavijest stavili tu početnu cijenu propisanu Uredbom jer se druga ne smije 

staviti, a ponuditelj je bio samo jedan i on je upravo tu početnu cijenu koju smo 

mi tim javnim natječajem propisali i ponudio. 

Iznos od 32.000,00 kuna je samo procjena vezana za postotak od godišnjih 

prihoda koje će taj koncesionar ostvariti na toj lokaciji. Ukoliko njegovi prihodi 

budu veći i naša će naknada biti veća. Po sadašnjem zakonu od ukupnog 

ostvarenog prihoda iznos se dijeli na tri dijela, dok ćemo po novom puno lošije 

proći. 
 
Budući se više nitko nije javio za raspravu dao je prijedlog Odluke na 

glasovanje. 

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

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na 

pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za luku posebne namjene 

Žrnovnica, k. o. Sveti Juraj, uvala Malin 

 

AD/13 Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na            

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja  -  dio k.č. br. 1548 

k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža) 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Odluke  Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor 

za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Odluke na glasovanje. 

          Županijska skupština je jednoglasno s 25  glasova „za” donijela 
 

ODLUKU 

o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru 

u svrhu gospodarskog korištenja  -  dio k.č. br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje 

(prirodna plaža) 
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AD/14 Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za 

ceste Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Rješenja Upravno vijeće ŽUC-a te je otvorio raspravu. 
 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Rješenja na glasovanje. 

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

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 

 

AD/15 Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Lučke uprave Senj 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Rješenja Odbor za izbor i imenovanje te je otvorio raspravu. 
 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Rješenja na glasovanje. 

          Županijska skupština je s 19  glasova „za”, 4 „protiv”  i 2 „uzdržana” glasa 

donijela 

RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Senj 

 

AD/16 Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Lučke uprave Novalja 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Rješenja Odbor za izbor i imenovanje te je otvorio raspravu. 
 

U raspravi je sudjelovao M. Šuljić. 

Istakao je da će članovi Skupštine iz reda HSLS-a biti suzdržani kod 

donošenja ovog Rješenja, pozna te ljude i prijatelji su mu, ali moraju biti 

suzdržani, u najmanju ruku zbog onog što je do sada bilo u Lučkoj upravi 

Novalja. Upravno vijeće i nije najbolje radilo svoj posao i radilo je po stranačkom 

ključu. Na aktualnom satu je postavio pitanje u svezi izbora ravnatelja Doma 

zdravlja Novalja i isto je rekao da institucije trebaju biti na prvom mjestu. 

Trebalo bi se gledati i obrazovanje ljudi i iako misli da jedna osoba jest iz 

struke, bit će suzdržani kod glasovanja. 
 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Rješenja na 

glasovanje. 

          Županijska skupštine je s 19  glasova „za”  i 6 „uzdržanih” glasova donijela 
 

RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja 
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AD/17 Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o prijedlogu članova u 

Nadzorni odbor Hrvatskog radija – Radio Gospića d. o. o. 
 
AD/18 Donošenje Rješenja o imenovanju člana Uredništva „Županijskog 

glasnika” Ličko-senjske županije 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Rješenja Odbor za izbor i imenovanje. 
 
Obrazloženje je dao N. Šulentić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje. 
Što se tiče Radio Gospića, naglasio je da su na Odboru dobili prijedlog 

Rješenja o izmjeni Rješenja o prijedlogu članova u Nadzorni odbor Hrvatskog 
radija – Radio Gospića, gdje se umjesto Daria Radoševića u Nadzorni odbor 
imenuje Zdravko Župan, što su jednoglasno prihvatili. 

Što se tiče Županijskog glasnika, Rješenje je također na Odboru doneseno 
jednoglasno, da se u Uredništvo „Županijskog glasnika“ Ličko-senjske županije 
umjesto Berislava Gržanića i Stjepana Ćaćića, koji su dali ostavku imenuju Ivan 
Bižanović i Lidija Pemper.  

 
Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali S. Ćaćić i Župan. 
 
S. Ćaćić je ocijenio da je morao dati ostavku jer nisu održali ni jednu 

sjednicu.  

S obzirom da je na sjednici Odbora za izbor i imenovanje rečeno kako je on 

izvršio inicijativu da se Dario Radošević razriješi dužnosti, a da se predloži 

Zdravko Župan, mora to negirati, jer je i pohvalio taj izbor i zahvalio se na 

imenovanju Daria Radoševića. Ako je ta informacija točna, budući on nije bio 

tamo nazočan, onda je demantira. 
Zanima ga koji su to kriteriji da se Dario Radošević razriješi dužnosti, a da 

se predloži Zdravko Župan. Pretpostavlja da se poštivala struka i da se nije 
gledalo na stranački ključ, rekao je S. Ćaćić. 

Župan je odgovorio da mu je žao što S. Ćaćić nije ostao u Uredništvu 
„Županijskog glasnika“, iako je mišljenja da zbog toga neće izgubiti na kvaliteti. 

Svi znamo da su Grad Gospić i Ličko-senjska županija jedni od osnivača 
Radio Gospića i Grad Gospić je dao prijedlog da se Zdravko Župan imenuje u 
Nadzorni odbor Radio Gospića. 

 
Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao 17. točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

Županijska skupštine je s 20  glasova „za”  i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

RJEŠENJE 
o izmjeni Rješenja o prijedlogu članova u Nadzorni odbor Hrvatskog radija – 

Radio Gospića d. o. o. 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 18. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za” donijela  

 
RJEŠENJE 

o imenovanju člana Uredništva „Županijskog glasnika”  

Ličko-senjske županije 
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AD/19 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina 

po pravu prvokupa Ljubice Kramarić, Jezerce 23, Plitvička Jezera 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Zaključka   Župan, da su o istoj raspravljali Odbor za Proračun i financije i Odbor 

za Statut, Poslovnik i propise te otvorio raspravu. 
 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Zaključka na glasovanje. 

          Županijska skupština je jednoglasno s 25  glasova „za” donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa  

Ljubice Kramarić, Jezerce 23, Plitvička Jezera 

 

AD/20 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na 

 području Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da su predlagatelji 

Rješenja Gradska vijeća Gradova: Otočca, Senja i Gospića i otvorio raspravu. 
 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Rješenja na glasovanje. 

          Županijska skupština je jednoglasno s 25  glasova „za” donijela 
 

RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije 

 

AD/21 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina 

po pravu prvokupa suvlasnika Igora Daića i Milana Mlinarića, Jezerce 

4, Plitvička Jezera 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Zaključka  Župan te da su o istom raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise i Odbor za Proračun i financije. 
 
Zatim je otvorio raspravu. 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Zaključka na glasovanje. 

          Županijska skupština je jednoglasno s 25  glasova „za” donijela 
 

ZAKLJUČAK 

 o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa suvlasnika 

Igora Daića i Milana Mlinarića, Jezerce 4, Plitvička Jezera 

 

AD/22 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni 

 Statuta Doma zdravlja Otočac 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Zaključka Župan te da su o istom raspravljali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 

i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
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Zatim je otvorio raspravu. 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Odluke na glasovanje. 

          Županijska skupština je jednoglasno s 25  glasova „za” donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Otočac 

 

AD/23 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka 

 javne nabave za nepredviđene radove na rekonstrukciji trajektnog 

 pristaništa u luci Prizna 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj 

Zaključka Župan te da su o istom raspravljali Odbor za Proračun i financije i 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Obrazloženje je dala A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo. Istakla je da je Županijska skupština na predzadnjoj sjednici dala 

suglasnost Lučkoj upravi Senj za izvođenje rekonstrukcije luke Prizna. Vrijednost 

radova iznosi oko 7,5 mil. kuna, od čega je prema tadašnjem objašnjenju 4 mil. 

kuna bilo osigurano iz sredstava Ministarstva pomorstva, prometa i veza, a 

ostatak iz izvornih prihoda Lučke uprave. Tada je provedena javna nabava, za te 

radove ugovoreni su radovi s izvođačem Sun Adria d. o. o. Rijeka, međutim u 

tijeku izvođenja tih radova otkrilo se da je potrebno izvršiti još neke neplanirane 

radove, a tiču se pronalaska jedne muljevite podloge ispod tog dijela na kojemu 

se vrše građevinski radovi. To je potrebno otkloniti, otkopati, iznijeti i zamijeniti 

nekim drugim kvalitetnijim materijalom. 

Zbog tih nepredviđenih radova vrijednost ukupnih radova rekonstrukcije 

luke Prizna porasla je za gotovo 1,7 mil. kuna, a što je potvrđeno i izvješćem 

nadzornog inženjera. Lučka uprava Senj je u pregovorima da će razliku ovih 

radova većim dijelom podmiriti iz sredstava Ministarstva pomorstva, prometa i 

veza. Budući da o tome u ovome trenutku još nema nikakve odluke, Lučka 

uprava Senj je spremna iz izvornih prihoda pokriti dodanu vrijednost tih radova 

u ratama do 2016. godine. 

Očekuje se da će Ministarstvo pomorstva, prometa i veza odgovoriti na 

zahtjev Lučke uprave Senj, ali ukoliko se to ne dogodi i dođe do potrebe 

zaduživanja Lučke uprave da se ti radovi isfinanciraju, Županijska skupština će 

biti o tome obaviještena jer će morati dati svoju suglasnost. 

Radovi su neminovni da bi se ta investicija zaokružila i luka otvorila prije 

početka turističke sezone. 
 
Predsjednik Skupštine je dodao da je sjednici nazočan i Predrag Dešić, 

ravnatelj Lučke uprave Senj i kako su uvjereni da će do početka turističke sezone 

uspjeti ovo i napraviti, kako bi Novalja i priobalje imali i dalje koristi od luke 

Prizna. 
 
Zatim je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali A. Franić, D. Milinović i P. Dešić, ravnatelj Lučke 

uprave Senj. 
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A. Franić je naglasio da se sjeća kada su donosili Odluku 28. studenoga 

2013. godine na 4. sjednici Županijske skupštine i iznos radova je iznosio 5 mil. 

kuna, s tim da su 3,5 mil. kuna bila sredstva Ministarstva pomorstva, prometa i 

veza, a za otprilike 1,5 mil. kuna Skupština je dala suglasnost za zaduženje kod 

banke. Zanima ga kako su vođeni ti istražni radovi i kako je moguće da se 

pogriješi za čak 20% u izračunavanju troškova. Smatra da je iznos od 1,7 mil. 

kuna prevelik da bi se tako neozbiljno moglo pristupiti izvedbi ovog projekta. 

Zanima ga može li mu netko pojasniti tko je radio taj projekt i kako je došlo 

do tolikog nesrazmjera. 
 
Predrag Dešić, ravnatelj Lučke uprave Senj je odgovorio da je prvi ugovor o 

građenju iznosio 5.720.000,00 kn, a s PDV-om 7.150.000,00 kn i na njega su dobili 

suglasnost. Kada se ishodovala građevinska dozvola za rekonstrukciju trajektnog 

pristaništa u luci Prizna, ondašnji Zakon o građenju nije predviđao izradu 

geomehaničkog projekta, odnosno elaborata. Kada se krenulo u zamjenu 

materijala, odnosno pripremanja posteljice za obalni nasip vršena su 

geomehanička ispitivanja, napravljen je projekt i geomehanički elaborat i 

ustanovljeno je da se u jednom dijelu došlo do koheretnog, odnosno muljevitog 

materijala koji ne bi izdržao cijeli kameni nasip koji je visok 6 m i na njega se 

naslanja obalni zid visine 4 m. Da bi se moglo nastaviti raditi, morala se izvršiti 

zamjena materijala, odnosno stavljanje tzv. geotekstila, koji prema projekcijama 

može podnijeti sva ta naslanjanja trajekta na bočni obalni zid. Razlika u 

troškovima je velika i iznosi točno 24,98% povećanja troškova i to su radovi koji 

se vrše na dubini do 14 m. 

Morali su zamijeniti praktički 5 m dubine koheretnog materijala, odnosno 

negdje oko 150 m³. Svjesni su toga da će te radove platiti Lučka uprava Senj i 

nadaju se da će im Ministarstvo pomorstva, prometa i veza refundirati 1 mil. 

kuna, kako bi mogli i dalje funkcionirati i izvoditi radove u drugim lukama. 

Do 10. travnja 2014. godine radovi bi trebali biti gotovi, jer nam onda u 

pitanje dolazi i turistička sezona na cijelom otoku Pagu, budući je to državna 

linija koja je peta po broju prevezenih putnika u RH. 

Ondašnji zakoni nisu predviđali ta geomehanička istraživanja i dobro da ih 

sada predviđaju, jer se mogao napraviti nasip na nestabilnoj podlozi i za 1-2 

godine obalni zid bi mogao otići dolje i onda bi imali još veću štetu i zaustavljanje 

trajektne linije. 
 
Predsjednik Skupštine je istakao da govori iz vlastitog iskustva, jer je 

prilikom obnašanja dužnosti ministra zdravstva našao 100-injak van 

troškovničkih radova. Tada je sve prekinuo i svi su van troškovnički radovi išli 

ponovno na javnu nabavu. 

Zanima ga, jer su i to na neki način van troškovnički radovi, podliježu li 

ponovnom raspisivanju javnog natječaja. 
 
P. Dešić je odgovorio da moraju provesti postupaj javne nabave, ali na 

pregovarački i najkraći način. 
 
Predsjednik Skupštine je dodao da je u zadnjih 6 mjeseci obavljanja 

ministarske funkcije bio mnogo puta u USKOK-u, upravo zbog takvih van 
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troškovničkih radova. Srećom je na vrijeme to shvatio i sve te radove stavljao na 

javni natječaj. Luka Prizna je jako bitna za turističku sezonu i uvjeren je da se sve 

radi sukladno zakonu, jedino bode u oči ovaj postotak od 24,98%. 
 
L. Pemper je zanimalo tko je donio prosudbe ovih troškova, zašto se to nije 

odmah napravilo i kako se došlo do cifre od 1,2 mil. kuna. 
 
P. Dešić je odgovorio kako imaju sva izvješća od nadzornog inženjera koji 

vrši nadzor na izvođenju građevinskih radova da se naišlo na takav materijal, 

kao i od revidenta i geomehaničara. 

L. Pemper je istakla da to znači kako je promijenjen troškovnik i projektna 

dokumentacija. 
 
P. Dešić je dodao kako su to nepredviđeni dodatni radovi, da nije 

promijenjena dokumentacija i da su oni  neophodni kako bi se mogli nastaviti 

ostali radovi u luci. 
 
L. Pemper je dodala kako joj je sve to čudno i sumnjivo. 
 
Predsjednika Skupštine je zanimalo kada kreće pregovarački postupak. 
 
P. Dešić je odgovorio da ako Skupština dade suglasnost danas, 

pregovarački postupak kreće u ponedjeljak. 

 

Predsjednik Skupštine je dodao kako bi bili jako zadovoljni da u 

pregovaračkom postupku smanje cijenu dodatnih radova i još je upitao ravnatelja 

imaju li očitovanje od Ministarstva pomorstva, prometa i veza. 
 
P. Dešić je odgovorio kako je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 

krajem prošle godine upoznato s tim problemom. Pripremili su cjelokupnu 

dokumentaciju od nadzornih inženjera, projektanata i revidenata. U razgovoru 

su s Ministarstvom da im sufinanciraju taj iznos. 
 
Predsjednika Skupštine je nadalje zanimalo tko garantira da je to tako, da su 

to nepredviđeni radovi  i da je cijena 1,2 mil. kuna. 

P. Dešić je odgovorio da to potvrđuju nalazi, geomehanički elaborat i 

geomehanički projekt. Vršeno je bušenje gdje je točno ustanovljeno do koje se 

dubine mora zamijeniti materijal, a  napravljen je i geodetski elaborat početnog i 

izvršenog stanja. 
 
Predsjednik Skupštine je naglasio da takav postupak javne nabave, 

postupkom pregovaranja moraju objaviti u Narodnim novinama i ako se netko 

žali, postupak mora biti obnovljen. 
 
P. Dešić je na kraju istakao da se troškovnik, ponuda i natječajna 

dokumentacija dostavljaju onom izvođaču koji izvodi radove i da je to jedna 

normalna procedura u postupcima javne nabave. 
 
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu riječima kako moraju vjerovati 

ravnatelju da je proveden taj postupak sukladno zakonu. Čuli smo obrazloženje i 

ravnatelj nam garantira kako je sve provedeno sukladno zakonu. Sezona je na 

pragu i bilo bi najgore da se radovi u luci ne završe. 
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Nemamo razloga ne vjerovati ravnatelju zaključio je predsjednik Skupštine i 

predložio je članovima Skupštine da prihvate prijedlog Zaključka. 
 
Zatim je dao  prijedlog Zaključka na glasovanje. 

          Županijska skupština je jednoglasno s 25  glasova „za” donijela 
 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti za provođenje postupka  javne nabave  

za nepredviđene radove na rekonstrukciji trajektnog pristaništa u luci Prizna 

 
  

VI. sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 19,50 sati. 

 

 
KLASA: 021-04/14-01/08 
URBROJ: 2125/1-01-14-02 
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