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Z A P I S N I K 
s V. sjednice Županijske skupštine Ličko - senjske županije 

održane 4. studenoga 2019. godine s početkom u 12.00 sati  
u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 

 
Predsjednik Skupštine je u 12.00 sati otvorio V. sjednicu Županijske skupštine, pozdravio 

članove Skupštine, Župana D. Milinovića, izvjestitelje, predstavnike medija i ostale nazočne. 
 
Predsjednik Skupštine zamolio je da se utvrdi kvorum pojedinačnom prozivkom članova 

Skupštine kako bi se započelo s radom sjednice. 
 
Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 33 člana na V. sjednici nazočno 27 članova i da se 

mogu donositi pravovaljane odluke. 
Tijekom sjednice bilo je nazočno od 26 do 27 članova Skupštine. 
 
  Sjednici su nazočni: Željko Biondić, Ivan Bižanović, Miroslav Cindrić, Ante Dabo, Milan 

Devčić, Vlatko Duvnjak, Zlatko Fumić, Berislav Gržanić, Danica Janjatović, Berislav Kostelac,  
Tomislav  Kovačević, Marijan Kustić, Ana Manjerović, Milan Matija, Ivan Miletić, Mariella Pehovac, 
Ernest Petry, Ivica Radošević, Boško Stapar, Sandra Šarić Samaržija, Tomislava Šimatović, Ana-
Marija Šolaja, Branislav Šutić, Milan Uzelac, Josip Vrkljan, Mirjana Vrkljan Radošević i Alen Zorić. 

 

Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine: Tomislav Hećimović, Stjepan Kostelac, 

Nada Marijanović – ispričali se te Milan Knežević, Marko Prpić i Željko Rukavina.   
Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: Darko Milinović – Župan Ličko-senjske županije, 

Renata Hodak - Zamjenica župana, Vice Nekić - Zamjenik župana, Nikola Lalić - Zamjenik župana, 
Ana Rukavina Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - p. o. pročelnica 
Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Ana Milinković Rukavina – p.o. pročelnica 
Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Jadranka 
Pejnović - p.o. pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, Anita Varžak – 
unutarnja revizorica, Gordana Pađen – zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i 
Županijske skupštine, Sandra Ćubelić - ravnateljica Opće bolnice Gospić, Dubravka Jakšetić - 
ravnateljica Doma zdravlja Gospić, Hermina Rznić - ravnateljica Doma zdravlja Otočac, Mira Nekić 
Lopac - ravnateljica Doma zdravlja Senj, Igor Vidas - ravnatelj Doma zdravlja Novalja, Ivan Furlan - 
ravnatelj Doma zdrtavlja Korenica, Ružica Ćanić - ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo, Mira 
Biondić Tomljanović - zamjenica ravnateljice Zavoda za   hitnu medicine, Ivan Bronzović - ravnatelj 
Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Milan Radošević - predsjednik Zajednice 
sportova Ličko-senjske  županije, Martina Šuper Štampar – ravnateljica Javne ustanove Razvojne 
agencije Ličko-senjske županije LIR –a, Valentina Zdunić – zamjenica pročelnice Upravnog odjela za 
financije i društvene djelatnosti, Karmela Franić - viša stručna suradnica za poslove  zaštite od 
požara, civilne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda Upravnog odjela za poslove Župana i 
Županijske skupštine, Josipa Ojurović Čačić – voditeljica Odsjeka za poslove protokola, informiranje  
i pomoćno-tehničke poslove, Martina Asić - voditeljica Odsjeka za poslove Župana, Županijske 
skupštine i zajedničke poslove te Katica Milinković i Nikola Došen - službenici Upravnog odjela za 
poslove Župana i Županijske skupštine.  

 
Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat, a pitanja su najavili I. Bižanović, M. V. Radošević, 

B. Kostelac i M. Mataija. 

I. Bižanović je istakao da je njegovo prvo pitanje Županu vezano za sve veće umiranje starijih 
ljudi. Budući je i Župan, kao i on, prisutan dosta po terenu, može vidjeti kako u svakom gradu 
imamo sve veći broj smrtovnica. Budući je Župan najavljivao silne projekte u Županiji, zanima ga 
koji su to projekti i hoće li kroz njih doći do ulaganja u Županiju, kako se mladi ne bi iseljavali van, 
a s čime bi popravili i demografsku strukturu. 

Drugo pitanje je vezano za dolazak Božića i izjave umirovljenika kako će im Župan ukrasti 
Božić. Svi gradovi daju božićnice svojim umirovljenicima, jedino pojedine općine to ne čine. Imamo 
jako puno umirovljenika koji su na socijali i možemo reći da su gladni. Umirovljenike zanima ima li 
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Županija mogućnosti, iako nismo u rebalansu Proračuna, da se onima najugroženijima pomogne, 
ako ništa drugo, sa 100,00 ili 200,00 kuna, da se napravi nekakva lista prioriteta i da se tim ljudima 
malo ublaži teško stanje za Božić. 

Župan je istakao kako se slaže s I. Bižanovićem da dijelimo sudbinu cijele RH i da je dosta ljudi 
iselilo iz RH i iseljava, budući je tržište otvoreno. Županija u suradnji s Vladom RH čini sve što 
može, sami ne možemo napraviti ništa, ne samo mi, nego niti jedna županija. Kao što je često 
pohvaljivao poreznu reformu, koja se provodi u zadnje dvije godine, ista dovodi do dobrih 
gospodarskih trendova i u našoj Županiji. Prije dvije godine zateknuto je 13,5 mil. kuna duga i bez 
porezne reforme ga ne bi mogli vratiti, ali i bez odlučnih poteza u Županiji. 

Broj aktivnih trgovačkih društava povećan je u Županiji više nego na razini RH, na razini RH je 
povećan za 13%, a na razini Županije za 20%. Ukupni prihodi u trgovačkim društvima na razini RH 
su porasli za 8%, a na razini Županije za 12%. Dobit nakon oporezivanja u našoj Županiji je porasla 
za 25%, a na razini RH za 15%. Govori o onim podacima u kojima smo bolji od državne razine, što je 
za Županiju jako značajno. Dolazak turista u našu Županiju je povećan za 7,2%, a na razini RH za 
7,1%.  Noćenja u Županiji su povećana za 4%, a na razini RH za 3%.  Ukupan broj zaposlenih u 
Županiji je porastao za 2,5%, a u RH za 3%. Govori ove podatke jer se svi pitamo kada će građani 
osjetiti poboljšanja. Ono što nije bilo dobro u proteklih 10, 20, pa i više godina ne može se ispraviti 
preko noći. 

Niz projekata je uključeno u sadašnjem Proračunu. Na pitanje hoće li energetska obnova 
osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja i Bolnice utjecati na ostanak mladih, sigurno da je teško 
da će taj jedan kotačić presuditi da netko ostane ovdje, međutim Županija pokušava napraviti sve 
što može u okviru svojih mogućnosti da mladima osigura ili pruži šansu da ostanu ovdje. 

Što se tiče božićnica i pomoći umirovljenicima, nije predviđeno u ovom Proračunu, međutim 
svi skupa razmišljaju o tome. Ti koji govore da im je Župan ukrao Božić, neka dođu k njemu sa 
delegacijom ili predsjedništvom stranke, pa da i njemu objasne kako im je on to ukrao Božić. O tome 
će razmišljati i razgovarati prilikom rebalansa Proračuna, ne može ništa obećati, a isto tako mora 
postojati sinergije između gradova i općina i Županije. 

I. Bižanović je dodao kako umirovljenici vide Župana u medijima i kako se daje 100.000,00 
kuna za DVD Brinje, 5.000,00 kuna sportašima itd., što je pozitivno i nemaju ništa protiv, međutim 
ljudima koji imaju 800,00 kuna mirovine to je teško za gledati. Zamolio je, ako je ikako moguće, da 
se vidi sa Centrom za socijalnu skrb, može li se najsiromašnijim umirovljenicima, a njih je oko 1200, 
isplatiti 100,00 ili 200,00 kuna, što bi njima jako puno značilo. 

M. V. Radošević je istakla da u Izvješću Doma zdravlja Gospić piše da Dom zdravlja Gospić 
proširuje djelatnost na ambulantnu ortodoncije. Zanima je kako teče taj plan i hoćemo li uskoro 
imati ortodonta u Gradu Gospiću. 

Isto tako to je bilo u planu i za palijativnu skrb, pa je zanima do kuda je to došlo i ide li sve po 
planu. 

U Izvješću piše da Dom zdravlja Gospić bezuspješno raspisuje natječaj za magistra farmacije, 
koji je potreban da bi ljekarna Doma zdravlja Gospić mogla raditi dvije smjene i pokrivati 
dežurstva. Zanima je ima li Županija kakav plan za takva deficitarna zanimanja. 

Župan je istakao kako su na sjednici nazočni i ravnatelji zdravstvenih ustanova, te da ne zna 
baš svaki detalj o tome. Zna, ne samo za farmaceute, da se mnogi natječaji i u RH raspisuju bez 
krajnjeg rješenja, što i njih dvoje dobro znaju, budući su obadvoje na neki način vezani za gospićku 
Bolnicu. Puno je tih deficitarnih zanimanja, te je podsjetio da je Županija potpisala ugovor sa 
Obrtničkom komorom, koja je odredila deficitarna zanimanja  i sukladno tome Županija sufinancira 
ta ista zanimanja, koja su oni odredili kao prioritete i osigurana su dodatna sredstva za to. 

Puno je tu otvorenih pitanja i Župan je istakao da možda ravnatelji zdravstvenih ustanova 
mogu odgovoriti decidiranije na ovo pitanje. 

M. V. Radošević je dodala da je zanima što je sa ortodoncijom i palijativnom skrbi. 
Predsjednik Skupštine je pozvao Dubravku Jakšetić, ravnateljicu Doma zdravlja Gospić da 

odgovori na ta pitanja. 
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Na primjedbu M. Mataije da se radi o povredi Poslovnika Županijske skupštine, ako 
ravnateljica Doma zdravlja za vrijeme aktualnog sata daje odgovor, odlučeno je da to učini kada  na 
red dođe Izvješće Doma zdravlja Gospić. 

B. Kostelac je istakao da ga zanima u kojoj je fazi osnivanje Općinskog suda u Otočcu, budući bi 
se, koliko ima informacije, trebao ponovno osnovati i prekršajni i kazneni sud. 

Župan je odgovorio da to nije u ingerenciji Županije te da je i on prije godinu dana postavio to 
pitanje, zajedno sa B. Šutićem i S. Rukavinom iz Senja. U kojoj je to sada fazi ne može odgovoriti, 
međutim, može se interesirati kod ministra i dostaviti točan pisani odgovor, a mišljenja je da projekt 
dobro napreduje, vezano i za Otočac i za Senj. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako on može odgovoriti na ovo pitanje, budući je prije tri 
dana bio sa ministrom i razgovarali su na temu suda u Otočcu i inicijative B. Šutića.  Misli da će se 
to realizirati do nove godine i biti u funkciji. 

M. Mataija je postavio pitanje kao i na prošloj sjednici Skupštine u ime redovitih studenata 
Grada Gospića. Pitao je za mogućnost smještaja u Učenički dom u Gospiću, dobio je odgovor da 
slijedi natječaj, međutim studenti su ga obavijestili da natječaja nema, pa ga zanima što se dešava u 
svezi toga i postoji li mogućnost smještaja za studente. 

Župan je odgovorio da ne zna zašto natječaja nema, potrudit će se da i  tokom sjednice dobiju 
odgovor zašto isti nije raspisan, te će urigirati po tom pitanju. Na prošloj sjednici je istakao kako 
studenti imaju pravo na smještaj. 
 

 
Nakon aktualnog sata Predsjednik Skupštine je predložio da se dnevni red dopuni točkama: 
 

1. Donošenje Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i 
namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda 
državne uprave u Ličko-senjskoj županiji 

2. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je predložio da se dnevni red izmjeni na način da se predložene točke 
dnevnog reda 15., 16., 17. 18. i 40. skinu s dnevnog reda dok se ne usklade zakonske stavke i točke 
usuglase, a da točka 2. dopune bude točka 36., a točka 1. dopune bude točka 39. 
 

Dopunu dnevnog reda, kao i prijedlog da se 15., 16., 17., 18. i 40. točka skine s dnevnog reda 
Predsjednik Skupštine je dao na glasovanje. 

 
Županijska skupština je s 26 glasova „za” i 1 glasom „protiv” usvojila dopunu dnevnog reda i 

prijedlog da se s dnevnog reda V. sjednice Županijske skupštine skinu točke: 
 
15. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom 

 dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2019. godini, 

16. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. 

 Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređenje javne plaže,  

17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj, 

18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja, 
 

40.  Donošenje Rješenja o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije. 
 
Predsjednik Skupštine je zatim cjeloviti dnevni red s dopunom dao na raspravu. 
 
Za riječ se javio B. Gržanić koji je tražio dodatno pojašnje razloga za skidanje navedenih točaka 

15., 16., 17. i 18. 
   
  Predsjednik Skupštine ponovio je kako je već ranije naveo razloge, a to je usaglašavanje točaka 

sa Zakonom i što nije bilo prijedloga za točku 40. Donošenje Rješenja o imenovanju 
Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije. 

  
Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je na glasovanje dao sljedeći 
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D n e v n i   r e d 

Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika sa IV. sjednice Županijske skupštine 
2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 

2018. godinu  
3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 

2018. godinu 
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 

2018. godinu  
5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 

2018. godinu 
6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 

2018. godinu  
7. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica 

za 2018. godinu 
8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno 

zdravstvo Ličko-senjske županije za 2018. godinu  
9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu 

za 2018. godinu  
10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne 

osobe Ličko-senjske županije za 2018 . godinu 
11. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 
12. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske 

županije u 2018. godini 
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Razvojne agencije 

Ličko-senjske županije LIRA za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 
projekt «PriLIKA za razvoj» 

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o dugoročnom 
zaduživanju Lučke uprave Novalja 

15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda 
Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini  

16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda za 
javno zdravstvo Ličko-senjske županije 

17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti  Zavoda za 
hitnu medicinu Ličko-senjske županije  

18. Donošenje Odluke o promjeni naziva OŠ Lovinac 
19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Opće bolnice Gospić 
20. Donošenje Odluke o pristupanju Ličko-senjske županije Platformi hrvatskih županija i 

gradova za smanjenje rizika od katastrofa 
21. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko- senjske 

županije za 2020. godinu 
22. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova prijevoza i  

nagrade za rad  predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj 
županiji  

23. Donošenje Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije  
24. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarska pitanja 
25. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo 

i vodno gospodarstvo  
26. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, 

znanost i šport  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
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27. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i  socijalnu 
skrb  

28. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih 
branitelja  

29. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih 
manjina 

30. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i 
imenovanje 

31. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za 
Proračun i financije 

32. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise 

33. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za strateško planiranje, 
investicije i fondove Europske unije  

34. Donošenje Odluke o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija 
35. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja 
36. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije 
37. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za koncesije na 

pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja - marikulture  
38. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za davanje 

koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske 
županije 

39. Donošenje Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i 
namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda 
državne uprave u Ličko-senjskoj županiji 

 
Županijska skupština je s 26 glasova „za” i 1 glasom „protiv” usvojila dnevni red V. sjednice 

Županijske skupštine. 
 

AD/1 Usvajanje zapisnika s IV. sjednice Županijske skupštine  
Predsjednik Skupštine dao je zapisnik s IV. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik na usvajanje.  

Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” usvojila zapisnik s IV. sjednice 

Županijske skupštine 

 
AD/2  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić 

za 2018. godinu  
 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 2. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2018. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
AD/ 3 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić 

za 2018. godinu 
AD/4 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac 

za 2018. godinu  
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AD/5 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 
2018. godinu 

AD/6 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja 
za 2018. godinu  

AD/7 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja 
Korenica za 2018. godinu 

AD/8 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno 
zdravstvo Ličko-senjske županije za 2018. godinu  

AD/9 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu 
medicinu za 2018. godinu  

AD/10 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 
nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2018 . godinu 

 
Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovim točkama te je otvorio raspravu po 
predmetnim točkama 

U raspravi su sudjelovali D. Jakšetić, ravnateljica Doma zdravlja Gospić, I. Bižanović, I. 
Bronzović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije i M. Mataija. 

D. Jakšetić, ravnateljica Doma zdravlja Gospić, je u svezi pitanja M. V. Radošević s 
aktualnog sata, istakla da je vezano za ortodonciju proširena mreža, tako da se umjesto jednog tima 
ortodoncije u Ličko-senjskoj županiji mogu ugovoriti dvije ortodoncije. Dom zdravlja Gospić je u 
svezi s tim raspisao natječaj za specijalizaciju, na koji se javila jedna doktorica, koja sada čeka 
mentora kako bi mogla krenuti na specijalizaciju i to će trajati sigurno pet do šest godina. 

Vezano za palijativu, mi smo jedna od županija koja nema palijativni mobilni tim i 
koordinatora za palijativnu skrb i u svezi s tim također smo stekli uvjete i u tijeku je ugovaranje 
mobilnog palijativnog tima. Raspisan je natječaj, na koji se javila jedna doktorica iz Splita. Grad 
Gospić je za nju sufinancirao stan i trebala bi početi s radom 18. studenoga.  Iz decentraliziranih 
sredstava će nabaviti vozilo za palijativni tim, tako da misli da ćemo do kraja godine imati i 
palijativnu skb i koordinatora. 

I. Bižanović je istakao da u Izvješću Doma za starije i nemoćne osobe na str. 5. piše da 
Podružnica Udbina ima dvije predstojnice Podružnice i zanima ga zašto je to tako, budući je 
svugdje jedna osoba ili je nema. 

I. Bronzović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije je odgovorio 
da se radi o pogrešci u tekstu. Svaka podružnica ima svog predstojnika, na Udbini je jedan 
predstojnik, dok u Otočcu trenutno nemaju predstojnika te se nada da će uskoro biti izabran. 

M. Mataija je napomenuo da, ako se radi o grešci, onda matematički ne odgovara ni ukupan 
broj zaposlenih i ostalo. 

Na istoj stranici piše da se povećanjem cijena smještaja za korisnike smještene rješenjima 
Centra za socijalnu skrb od 20% za Dom u Gospiću i Podružnicu Udbina može osigurati godišnje 
sredstva za dva fizioterapeuta, jedan na puno i jedan na nepuno radno vrijeme. Zanima ga je li 
cijena smještaja ista svim korisnicima ili nije. 

I. Bronzović je, što se tiče cijene smještaja preko Centra za socijalnu skrb, istakao da je to 
problem s kojim se bori otkako je došao u Dom. Nelogično je da za ljude koji dolaze preko Centra za 
socijalnu skrb, Centar plaća smještaj u Otočcu 3.500,00 kuna, a u Gospiću i Udbini plaća 1.500,00 
kuna. To je nelogičnost s kojom se bore od 2017. godine. Napokon su napismeno dobili potvrdu da 
će se to ispraviti  i u zadnjem kontaktu s Ministarstvom do nove godine bi im trebala biti isplaćena 
sredstva, retroaktivno od 1. svibnja, u iznosu od nešto više od 200.000,00 kuna iz kojih bi se plaćala 
tri fizioterapeuta na kojima su inspekcije inzistirale. 

M. Mataija je dodao kako je pretpostavio da se radi o tome, međutim nije vjerovao da nam 
netko iz Ministarstva određuje cijenu smještaja u Dom. Ako je cijena definirana, jasno je da bi za sve 
korisnike trebala biti ista, bez obzira smješta li ih Centar ili obitelj. Drago mu je što je ravnatelj Doma 
pokrenuo to pitanje.¸ 

 
Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 
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Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  
Doma zdravlja Gospić za 2018. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je zatim dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2018. godinu 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Doma zdravlja Senj za 2018. godinu 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Doma zdravlja Novalja za 2018. godinu 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Doma zdravlja Korenica za 2018. godinu 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo  
Ličko-senjske županije za 2018. godinu 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 26 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  
Zavoda za hitnu medicinu za 2018. godinu 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2018 . godinu 
 

 
Zaključci se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
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AD/11  Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju  
             Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

 
Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je s 26 glasova „za” i  1 „suzdržanim“ glasom donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća Zajednice sportova Ličko-senjske županije  
o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/12 Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske 

županije u 2018. godini 
 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju gospodarskih subjekata  
Ličko-senjske županije u 2018. godini 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/13 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Razvojne 

agencije Ličko-senjske županije LIRA za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekt «PriLIKA za razvoj» 

 
Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 

predmetnoj točki. 

U raspravi su sudjelovali M. Mataija i Martina Šuper Štampar, ravnateljica Javne ustanove 

Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIR–a. 

M. Mataija je zamolio ravnateljicu za pojašnjenje zbog nekih informacija i upozorenja koje je 

dobio oko samog naziva PriLIKA. Upozoren je da je to zaštićen naziv pa želi provjeriti je li to istina. 

M. Š. Štampar je naglasila kako joj je to što je sada čula prva informacija. Naziv „PriLIKA za 

razvoj“  ima svoj LIKA u nazivu, što su osmislili djelatnici LIRA-e. Bila bi zahvalna M. Mataiji da joj 

kaže od kuda dolazi ta informacija. 

M. Mataija je dodao da je putem maila dobio upozorenje da je naziv PriLIKA zaštićen. 

M. Š. Štampar je istakla kako će provjeriti te informacije. 
 
Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije 
LIRA za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt «PriLIKA za razvoj» 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/14 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o dugoročnom 
zaduživanju Lučke uprave Novalja 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke Župan te da 

je o materijalu raspravljao Odbor za proračun i financije. 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 14. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o dugoročnom 
zaduživanju Lučke uprave Novalja 

 
Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 
AD/15 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim 

standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda 

Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. 

godini  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke Župan te da 
je o materijalu raspravljalo Odbor za proračun i financije. 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

 o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i 

troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini  
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/16  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda 

za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 

AD/17  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti  Zavoda 

 za hitnu medicinu Ličko-senjske županije  
 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovim točkama te je otvorio objedinjenu raspravu 
za obadvije točke dnevnog reda. 

 Potom je Predsjednik Skupštine zaključio raspravu te dao točku 16. dnevnog reda na 
glasovanje. 

 Županijska skupština je s 27 glasova, jednoglasno donijela 
 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti 

Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_7_185.html
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 Zatim je dao točku 17. dnevnog reda na glasovanje 

 Županijska skupština je s 27 glasova, jednoglasno donijela 
 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti 

Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 
 
Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 
 
AD/18 Donošenje Odluke o promjeni naziva OŠ Lovinac 

 
Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao točku 18. dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 
 

O D L U K U 

o promjeni naziva OŠ Lovinac 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/19 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Opće bolnice Gospić 
 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao točku 19. dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Opće bolnice Gospić 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/20 Donošenje Odluke o pristupanju Ličko-senjske županije Platformi hrvatskih županija i 

gradova za smanjenje rizika od katastrofa 
 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao točku 20. dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

o pristupanju Ličko-senjske županije 

Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/21 Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko- senjske 

županije za 2020. godinu 
 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
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Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 
obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao točku 21. dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
P L A N  D J E L O V A N J A 

u području prirodnih nepogoda za područje Ličko- senjske županije za 2020. godinu 
 

Plan se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/22 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova prijevoza i  

nagrade za rad  predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-

senjskoj županiji  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke Župan te da 
je o materijalu raspravljalo Odbor za proračun i financije. 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 

Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao točku 22. dnevnog reda na glasovanje. 
 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o određivanju naknade troškova prijevoza i  nagrade za rad 

predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji 

 

AD/23 Donošenje Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske 

županije  
  

  Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke Odbor za 

izbor i imenovanje i pozvao Ivicu Radoševića, predsjednika Odbora da iznese prijedloge za 

potpredsjednike Županijske skupštine. 

I. Radošević je istakao da je na temelju članka 20. Statuta Ličko-senjske županije i članka 40. 

Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije Odbor za izbor i imenovanje na 2. sjednici 

održanoj 31. listopada 2019. godine, a na temelju zaprimljenih prijedloga klubova vijećnika donio 

Zaključak kojim se predlaže da se za potpredsjednike Skupštine imenuju Zlatko Fumić i Ana 

Manjerović. 

    Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali M. Mataija i Predsjednik Skupštine. 
M. Mataija je istakao kako nije razumio tko je predlagatelj i zanima ga je li predlagatelj isti  

za obadva mjesta potpredsjednika Skupštine. 
Predsjednik Skupštine je odgovorio da predlagatelj nije isti. 
M. Mataija je pitao znači li to da biramo potpredsjednika Skupštine sa strane pozicije i 

opozicije. 
Predsjednik Skupštine je istakao da je na zadnjoj sjednici Skupštine rečeno da se do ove 

sjednice iznesu prijedlozi za članove Odbora i potpredsjednika Skupštine. Dostavljena su dva 
prijedloga za potpredsjednika Skupština i oni su i predloženi. 

M. Mataija je istakao da u ime Kluba HSP-a zaključuje da je Z. Fumić predložen od strane 
vladajućih, a A. Manjerović iz redova oporbe te će prilikom glasovanja biti suzdržani. 

Predsjednik Skupštine je na kraju istakao da je M. Mataija zaključio kako je zaključio, 
međutim činjenica je da imamo dva prijedloga za potpredsjednika Skupštine, koje je Odbor za izbor 
i imenovanje i predložio. Žao mu je što M. Mataija i Klub vijećnika HSP-a neće da sudjeluju u radu 
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Skupštine, a pozivamo se na funkcionalnost rada Skupštine u interesu građana Ličko-senjske 
županije. Žao mu je što nisu dali svoj prijedlog, ne zna kako bi Odbor odlučio, međutim činjenica je 
da su dostavljena dva prijedloga za potpredsjednika Skupštine i o njima se glasuje. 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao 23. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 
Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije – Zlatka Fumića 
 

 Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o izboru potpredsjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije – Ane Manjerović 
 

Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 

AD/24  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarska pitanja 
AD/25 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, 

šumarstvo i vodno gospodarstvo  
AD/26 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, 

znanost i šport  
AD/27 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i  socijalnu 

skrb  
AD/28 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih 

branitelja  
AD/29 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih 

manjina 
AD/30 Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za 

izbor i imenovanje 
AD/31 Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za 

Proračun i financije 
AD/32 Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za 

Statut, Poslovnik i propise 
AD/33 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za strateško planiranje, 

investicije i fondove Europske unije  
AD/34  Donošenje Odluke o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija 
AD/35  Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja 
 
 

Predsjednik Skupštine je zamolio I. Radoševića, da kao predsjednik Odbora za izbor i 
imenovanje upozna članove Skupštine sa prijedlozima Odbora za predložene točke, a da će se 
raspravljati i glasovati o svakoj točki pojedinačno. 

 Nakon toga, Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po predmetnim točkama. 

Rasprave nije bilo pa je dao 324. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarska pitanja 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 25. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 
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Predsjednik Skupštine je zatim dao 26. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 27. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i  socijalnu skrb 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 28. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih branitelja 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 29. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina 

 
Predsjednik Skupštine je zatim dao 30. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 31. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 32. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 33. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za strateško planiranje,  
investicije i fondove Europske unije 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 34. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

O D L U K U 

o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija 

 

Predsjednik Skupštine je zatim dao 35. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
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O D L U K U 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja 
 

Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
 

AD/36 Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-
senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 36. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim 

zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije 
 

Rješenje se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 

AD/37 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za 
koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja - marikulture  

 
Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 37. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, u 

svrhu gospodarskog korištenja - marikulture 
 

Rješenje se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/38 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za davanje 
koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-
senjske županije 

 
 

Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 
Članovi Skupštine su se složili s prijedlogom Predsjednika Skupštine da ne treba dodatno 

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 37. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 

Županijska skupština je s 22 glasa „za“ i 5 „uzdržanih” glasova donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju članice Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju 

distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije 
 
 

Rješenje se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/39 Donošenje Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i 

 namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda 

 državne uprave u Ličko-senjskoj županiji 
 
 

Pošto se radi o dopuni, Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim 
obrazloženjem te je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda, 

U raspravi je sudjelovao M. Mataija, Župan D. Milinović i Predsjednik Skupštine. 
M. Mataija je zamolio predlagatelja za pojašnjenje, s obzirom da su materijal dobili na samoj 

sjednici pa ga nije imao vremena pročitati. Zanima ga dolazi li u ovom preuzimanju državnih 
službenika i namještenika do preuzimanja svih djelatnika ili dolazi do smanjenja toga broja. 

Župan je istakao, da kao što svi znaju, dolazi do spajanja državne uprave i Županije, kako je 
bilo prije desetak ili više godina. Trinaest djelatnika državne uprave je otišlo u mirovinu, uzeli su 
otpremnine i ovo je jedan okvirni sporazum koji će donijeti Županija, koja preuzima poslove 
državne uprave i za to ćemo biti plaćeni određenim sredstvima. 

Isti je slučaj bio sa Uredom za graditeljstvo, koji je vraćen Županiji, Ministarstvo je 
financiralo godinu dana plaće, da bi ih nakon toga prestali sufinancirati. Zbog toga je Županija i 
upala u probleme, gdje je trošila više izvornih sredstava za plaće nego što je to zakonom dozvoljeno. 
Zbog toga će kao Župan biti vrlo oprezan. Smanjio je u godinu dana broj djelatnika za sedmero, 
kako bi Županija došla u zakonski okvir od 20%. Zajedno sa Skupštinom će itekako paziti prilikom 
preuzimanja tih poslova, kako ne bi opet povećali izdvajanje vlastitih prihoda za plaće. U ovom 
trenutku ne može reći može li državna uprava funkcionirati bez 13 djelatnika koji su otišli u 
mirovinu. Razgovarao je s predstojnikom državne uprave, koji je izrazio potrebu zaposlenja jednog 
ili dvojice djelatnika. Postojala je informacija da će zbog toga morati imati sjednicu Skupštine 2. 
siječnja 2020. godine. Međutim, budući je inicijativa ubrzana, svi zakonski okviri i prijedlozi biti će 
doneseni prije, tako da će izbjeći da se radi toga 2. siječnja saziva sjednica Skupštine. Kao što je i 
rekao bit će vrlo oprezan, država je izračunala da će poslovi koje će Županija obavljati za nju iznositi 
9,6 mil. kuna. Još uvijek su u analizi toga i nada se da nećemo doći u nekakve financijske dubioze 
preuzimanjem djelatnika državne uprave. Slijedi nam nova sistematizacija i temeljem iste će 
djelatnici državne uprave imati za 5 do 7% veću plaću, budući su plaće u državnoj upravi nešto 
manje nego u Županiji, a moraju biti izjednačene. 

M. Mataiju je, s obzirom da se radi o sudbinama ljudi, zanimalo je li dobro zaključio da će 
Županija, osim 13 djelatnika koji su otišli u mirovinu, sve ostale preuzeti. 

Župan je odgovorio da je to točno. 
 

Nakon rasprave Predsjednik Skupštine je dao 39. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 27 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge 

dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
Na kraju sjednice Župan je zamolio za riječ i istakao da je istina, što se tiče pitanja I. 

Bižanovića s aktualnog sata, da gdje god ode promovira, ne samo sebe, nego i Županiju i Vladu RH. 
Što se tiče 100.000,00 kuna sredstava za DVD Brinje, to je učinio u dogovoru s načelnikom Općine  i 
pohvalio je načelnika, budući je to projekt koji je Općina promovirala. Gdje god dođe pozove i 
načelnika i predsjednika gradskog ili općinskog vijeća. Županija je dodijelila sredstva budući su se 
pojavili vantroškovnički radovi. Za to nije zaslužan samo on, nego i Vlada i svi zajedno, da su u 
mogučnosti da sufinanciraju niz projekata iz vlastitih prihoda. 

Oni koji pišu I. Bižanoviću da im je Župan ukrao Božić, pišu također i njemu da predsjednik 
GO HSU-a vodi više brigu o njima, ne bi sebe stavio u Upravno vijeće ŽUC-a, nego nekoga od 
umirovljenika. 
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Predsjednik Skupštine je istakao kako je pitanje I. Bižanovića bilo na mjestu. Svi oni dobivaju 
razne poruke, I. Bižanović zastupa umirovljenike i naravno da će najbolje zastupati njihove interese 
bez obzira u koje je Upravno vijeće imenovan. 
  

 
Predsjednik Skupštine je u 13,00  sati zaključio V. sjednicu Županijske skupštine. 

 
 
KLASA: 021-04/19-01/23 
URBROJ: 2125/1-01-19-02 
Gospić, _______________ 2019. godine 
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