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Z A P I S N I K 

s X. sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije, 

održane elektroničkim putem 26. svibnja 2020. godine, s početkom u 9,00 sati  
 

 Zbog izvanrednih okolnosti sazivanja sjednice županijske skupštine nastalih uslijed 
epidemije koronavirusa COVID-19, sukladno uputi Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/14, 
URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujke 2020.g.), X. sjednica Županijske skupštine održana je 
elektroničkim putem. 
  
 Sjednica je održana na način da su se članovi Županijske skupštine u naznačeno vrijeme u 
skladu s dostavljenim uputama o izjašnjavanju i glasovanju dostavljenim uz dnevni red, 
elektroničkim putem na (e-mail: gordana@licko-senjska.hr ili tajnistvo@licko-senjska.hr) izjasnili o 
dnevnom redu, o predmetnim točkama dnevnog reda tako da je iz glasovanja bila vidljiva njihova 
odluka o pojedinoj točki dnevnog reda, a izjašnjavanje o točkama dnevnog reda ujedno se smatrao 
dokazom prisutnosti na sjednici (KVORUM). 
 

 Od 33 člana na X. sjednici elektroničkim putem bio je nazočan 31 član. 
 
 Sjednici su elektroničkim putem nazočni: Željko Biondić, Ivan Bižanović, Ante Dabo, Milan 

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

 
Sjednici nije nazočan član Županijske skupštine Miroslav Cindrić i Branislav Šutić -  ispričali 

se telefonom. 
 
 
Sjednici Županijske skupštine su elektroničkim putem nazočni i: Darko Milinović – Župan 

Ličko-senjske županije, Renata Hodak - Zamjenica župana, Vice Nekić - Zamjenik župana, Ana 
Rukavina Stilinović – p.o. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - p. o. pročelnica 
Upravnog odjela za financije i javnu nabavu, Valentina Zdunić – 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, Juraj Verzon – p.o. pročelnik 
Upravnog odjela za opću upravu, Anita Varžak – p.o. pročelnica Službe za unutarnju reviziju, 
Gordana Pađen – zamjenica p.o. pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske 
skupštine, Sandra Čubelić – ravnateljica Opće bolnice Gospić, Dubravka Jakšetić – ravnateljica Doma 
zdravlja Gospić, Hermina Rznić – ravnateljica Doma zdravlja Otočac, Mira Nekić Lopac, ravnateljica 
Doma zdravlja Senj, Zoran Vidas – ravnatelj Doma zdravlja Novalja, Ivan Furlan – ravnatelj Doma 
zdravlja Korenica, Ružica Čanić – v. d. ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske 
županije, Elizabeta Dragičević – ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Ivan 
Bronzović – ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Kristina Šimon 
Starčević, predstavnica Zajednica sportova Ličko-senjske županije te Martina Asić i Katica Milinković 
- službenici Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.  

 
 X. sjednica Županijske skupštine održana je elektroničkim putem, s početkom u 9.00 sati. 

 
 Radi potrebnih konzultacija članova o materijalima, Župan, Zamjenici župana, pročelnici i 
izvjestitelji točaka bili su dostupni putem telefona. 

 
 Nakon sumiranja elektroničkog glasovanja, članovi Skupštine bili su izvješteni o rezultatima 
glasovanja za pojedinu točku te konačno o zaključivanju sjednice od strane Predsjednika Skupštine, 
prema tablici, koja je sastavni dio Zapisnika.  
  
 Ispis elektronske pošte zaprimljene tijekom sjednice čuva se trajno u pismohrani Županije 
radi autentičnosti održane sjednice i donesenih akata. 
 
 Za X. sjednicu predložen je sljedeći  
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D n e v n i    r e d 

Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Ličko-senjske županije za sufinanciranje 

Projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije 

3. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu  

4. Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog 

korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža) 

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom 

dobru, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene  - privezišta u uvali 

Dražica (Grad Novalja) 

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na 

pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji  

7. Donošenje Odluke o odgodi naplate koncesijskih naknada za gospodarsko korištenje 

pomorskog dobra za 2020. godinu 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 

9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 

10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporeda sredstava za 

decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2020. godini 

11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Statuta Osnovne 

škole Lovinac  

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o 

osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Opće bolnice Gospić u korist Hrvatske 
elektroprivrede d.d. Zagreb   

13. Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske 

županije 2011.-2013. godine 

14. Donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje od 

2020. – 2022. godine 

15. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2019. 

godinu  

16. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 

2019. godinu 

17. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 

2019. godinu  

18. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2019. 

godinu 

19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 

2019. godinu  

20. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 

2019. godinu 

21. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije za 2019. godinu  

22. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 

2019. godinu  

23. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne 

osobe Ličko-senjske županije za 2019 . godinu 

24. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

25. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na 

području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Maria Biondića iz Otočca 
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 U vremenu rasprave, Župan D. Milinović je kao predlagatelj točaka predložio je da se s 

dnevnog reda izuzmu prijedlozi od točke  4. do točke 25., osim za točku 1., 2. i 3. dnevnog reda te je 

predložena izmjena  dnevnog reda X. elektronske sjednice Županijske skupštine. 
 
 N. Marijanović je izrazila nezadovoljstvo u svezi načina predlaganja, a potom i pomicanja 

točki dnevnog reda.  
  

 D n e v n i    r e d 

Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Ličko-senjske županije za sufinanciranje 

Projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije 

3. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu  
 
 

 Županijska skupština je s 30 glasova „za” i 1 „uzdržanim” glasom usvojila dnevni red X. 

sjednice Županijske skupštine. 
 

 Zbog izvanrednih okolnosti, u okviru AKTUALNOG SATA, pitanja su se mogla postaviti 

elektroničkim putem. 

 Za X. sjednicu Skupštine B. Kostelac uputio je pitanje Županu u svezi broja oboljelih osoba 

od karcinoma (preko 500 osoba) na području Grada Senja, što čini 10 % oboljelih od ukupnog broja 

stanovnika, jeli moguće da je to povezano s kvalitetom vode za piće za građane Grada Senja.   

 Odgovor na pitanje člana Skupštine dostavit će se pisanim putem sukladno odredbama 

Poslovnika Skupštine.  
  
  Sjednica je u nastavku vođena prema utvrđenom dnevnom redu. 

 
 

AD/1 Usvajanje zapisnika sa IX. sjednice Županijske skupštine  
  Rasprave po zapisniku nije bilo.  

Županijska skupština je s 30 glasova „za” i 1 „uzdržanim” glasom usvojila zapisnik s IX. 
sjednice Županijske skupštine. 

 
 

AD/2 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Ličko-senjske županije za 

sufinanciranje Projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu su raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise i Odbor za Proračun i financije. 

Rasprave nije bilo. 

 Županijska skupština je s 30 glasova „za” i 1 „uzdržanim” glasom donijela 
 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o zaduživanju Ličko-senjske županije za 

sufinanciranje Projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/3  Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu  
 

Konačne prijedloge utvrdio je Odbor za javna priznanja. 

Rasprave nije bilo. 
 

 Županijska skupština je s 30 glasova „za” i 1 „uzdržanim” glasom pojedinačno donijela 
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O D L U K E 
 

o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu 
 

 

- IGORU NAPRTI, za osobit doprinos u obrazovanju mladih i ostvarene rezultate na 

natjecanjima u području robotike te promidžbi Ličko-senjske županije, 
 

- UDRUZI «BAŠTINICA» OTOČAC, za osobit doprinos u očuvanju i promicanju tradicijske 

kulture Grada Otočca i cijele Ličko-senjske županije, 
 

- MILANU KRZNARIĆU, za postignute rezultate na području sporta te osobit doprinos 

promicanju Ličko-senjske županije, 
 

- STIPI PIRŠLJINU, za postignute rezultate na području sporta te osobit doprinos promicanju 

Ličko-senjske županije. 

 
Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 
 

 
 Nakon sumiranja elektroničkog glasovanja te izvještaja o rezultatima glasovanja za pojedinu 
točku u tabelarnom prikazu, Predsjednik Skupštine je u 13,00 sati zaključio X. sjednicu Županijske 
skupštine, održanu elektroničkim putem. 

 
 

KLASA: 021-04/20-01/13 
URBROJ: 2125/1-01-20- 
Gospić, ____________ 2020. godine 
 
 

                 ZAPISNIK  SASTAVILA 
 

                  Gordana Pađen, dipl.iur. 

 
 

    p.o. P R O Č E L N I CA UPRAVNOG ODJELA                                           

ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE                                P R E D S J E D N I K 
                             

            Jadranka Pejnović, prof. biologije                                                                   Marijan Kustić 

                                                               
 
 
 


