
TAJNIŠTVO 
KLASA: 061-01/15-01/01 
URBROJ:2125/1-05-15-02 
Gospić, 15.travnja 2015. godine 
 
 
                                                                                     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                                     -ovdje- 
 
PREDMET: Konačni prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Ličko-senjske županije za 

2014. godinu, s obrazloženjima 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 10.,19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  („Županijski 
glasnik” br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 
6/13 – pročišćeni tekst) i članak 2. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske 
županije („Županijski glasnik” br.  16/09) 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja 
 
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Županije 
 
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  

Za provođenje ovih odluka  sredstva su osigurana u Proračunu Ličko-senjske 
županije. 
 
OBRAZLOŽENJE:  

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 
2014. godinu objavljen je u dnevnim novinama „24 sata“ 22. veljače 2015. godine, na 
oglasnoj ploči, i  web stranici Županije www.licko-senjska.hr., te  emitiran na radio 
postajama: Gospić, Otočac i  Senj.  

Rok za dostavu prijedloga Odboru za javna priznanja  bio je do 31. ožujka 2015. 
godine. 

Javni poziv dostavljen je i članovima Županijske skupštine, Županu, Zamjenicima 
župana, gradskim i općinskim vijećima na području Županije, upravnim tijelima 
Županije, HGK - Županijskoj komori Otočac i  HOK -  Područnoj obrtničkoj komori 
Gospić te Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i novinarima. 

 

U roku je pristiglo ukupno 9 prijedloga: 

 - 5 prijedloga od Župana  (2) za javna priznanja, (2) za godišnje nagrade i (1) za 

zahvalu, 

 - 2 prijedloga od Zamjenika župana (1)za javno priznanje i (1) prijedlog za 

zahvalu, 

 -   od Hrvatskog radija  Radio Gospića (1) prijdlog za javno priznanje 

 -   od Zajednice sportova Ličko-senjske županije (1) prijedlog za javno priznanje. 

 

 

Odbor za javna priznanja je 14. travnja 2015. godine razmotrio pristigle prijedloge 

i utvrdio konačne prijedloge te iste dostavlja Županijskoj skupštini na raspravu i 

donošenje  
 

 
                 P R O Č E L N I C A 
                                                                             Ankica  Blažević, mag. oec.    

http://www.licko-senjska.hr/


 
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
KLASA: 061-01/15-01/01 
URBROJ: 2125/1-01-15-14 
Gospić,  14. travnja 2015. godine 
 
 
 
 Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije 
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije na 4. sjednici 
održanoj  14. travnja  2015. godine, donio je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

 Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije razmotrio je prijedloge priznanja i 
utvrdio konačne prijedloge  za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2014. godinu i to:  
 

- JAVNA PRIZNANJA 

1. Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) - Lika, za osobit doprinos razvoju ruralnih područja Ličko-
senjske županije, 

2. Obitelji Kardum, Plitvica Selo 66/1, Plitvička Jezera, za osobit doprinos razvoju i 
promidžbi ruralnog turizma na području Ličko-senjske županije, 

3. Branku Samaržiji, osnivaču i direktoru  T.D. Kula promet d.o.o. Krasno,  za dugogodišnje 
uspješno djelovanje u gospodarstvu i društvenom životu Krasna, Grada Senja i Ličko-senjske 
županije, 

4. Udruzi ratnih veterana 9. Gardijske brigade «Vukovi», za osobit doprinos razvoju civilnog 
društva, braniteljske populacije te cjelokupnog stanovništva Ličko-senjske županije. 

5. Rukometnom klubu Gospić, za osobit doprinos razvoju sporta na području Ličko-senjske 
županije i Republike Hrvatske. 

   
- GODIŠNJE NAGRADE  

1. Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju «Pčelice» Gospić, za unaprjeđenje 
kvaliete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji, 

2. Stožeru Ličko-senjske županije za obranu digniteta Domovinskog rata, za osobit 
doprinos u promicanju digniteta Domovinskog rata i vrijednosti proizišlih iz Domovinskog 
rata na području Ličko-senjske županije i Republike Hrvatske. 

 
-     ZAHVALE 

1. Društvu Crvenog križa Ličko-senjske županije, za postignute rezultate u humanitarnom 
radu i djelovanju. 

 
II. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

P R E D S J E D N I K 

mr. Darko Milinović, dr. med. 

 
 
 
 
 



 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/15-01/ 
URBROJ:2125/1-01-15- 
Gospić, _______________ 2015. godine 

 

 

 Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije  («Županijski glasnik» br. 

11/09,13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 –pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni 

tekst) i članka 9. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br.  

16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ______ sjednici održanoj ______________ 

2015. godine, donijela je  

 
 

O D L U K U 

o dodjeli godišnje nagrade Ličko-senjske županije 
 
 

I. 
 

STOŽERU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA OBRANU DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA, 

dodjeljuje se godišnja nagrada Ličko-senjske županije za osobit doprinos u promicanju digniteta 

Domovinskog rata i vrijednosti proizišlih iz Domovinskog rata na području Ličko-senjske 

županije i Republike Hrvatske. 
 

II. 
 

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u iznosu od 

10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna). 
 

III. 
 

 Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Ličko-

senjske županije, 23. svibnja 2015. godine.  
 

IV. 
 

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

 

 

P R E D S J E D N I K 
 

mr. Darko Milinović, dr. med., v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e   
 
 

Stožer Ličko-senjske županije za obranu digniteta Domovinskog rata, tijekom 2014. godine 
intenzivno je radio na očuvanju vrijednosti proizišlih iz Domovinskog rata i promicanju istine o 
Domovinskom ratu i vrijednostima proizišlim iz borbe za samostalnost Hrvatske. 

U 2014. godini najveća pažnja je bila usmjerena na pomoć uhićenim braniteljima i 
njihovim obiteljima, kroz prikupljanje financijskih sredstava za plaćanje troškova sudskih 
postupaka i na materijalnu, ali i moralnu potporu njima i njihovim obiteljima. Tijekom 2014. 
godine Stožer je uspio isfinancirati ne male troškove obrane. 

Tijekom 2014. godine Stožer je pomagao i drugim potrebitim braniteljima i njihovim 
obiteljima koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji kroz plaćanje troškova stanovanja i 
pomagat u nabavi hrane i ostalih potrepština, te troškova električne energije i stručnog 
osposobljavanja za djecu poginulih branitelja. 

Stožer je aktivno sudjelovao i u društveno-političkom životu Ličko-senjske županije. 
Predstavnici Stožera sudjelovali su na svim važnijim događanjima u Županiji i šire. Tijekom 
2014. godine predstavnici Stožera sastali su se i s kandidatima za zastupnike u EU parlamentu i 
razgovarali o pitanjima bitnim za braniteljsku populaciju, sudjelovali u radu Županijske 
skupštine Ličko-senjske županije i podržavali donošenje Deklaracije o cjelovitosti Ličko-senjske 
županije, aktivno surađivali s nizom braniteljskih udruga u RH te organizirali nekoliko javnih 
tribina. 

Stožer je organizirao odlaske na obilježavanje važnih događanja pa su tijekom 2014. 
godine predstavnici Stožera bili prisutni na obljetnicama pada Vukovara i Škabrnje, na 
konvenciji branitelja u Zagrebu, u Borovu selu, Plitvicama itd.  

Predstavnici Stožera stalno su aktivni u borbi za rješavanje problema koji muče 
braniteljsku populaciju. 

U trenutku, kada su 2014. godine Slavoniju poharale poplave, Stožer se zajedno s URV 
9.GBR. uključio u prikupljanje i otpremu pomoći za stradala područja i organizaciju odlaska 
ljudstva na rad na poplavljena područja. 

 
S obzirom na navedeno, predlaže se dodjela godišnje nagrade Stožeru Ličko-senjske 

županije za obranu digniteta Domovinskog rata za osobit doprinos u promicanju digniteta 
Domovinskog rata i vrijednosti proizišlih iz Domovinskog rata na području Ličko-senjske 
županije i Republike Hrvatske. 

 
 
 
 
 

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE  

 
 

 


