
 
 
 
 
T A J N I Š T V O  
KLASA: 360-01/16-01/05 
URBROJ: 2125/1-05-16-02 
Gospić, 8. veljače  2016. godine 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 

 

PREDMET: Prijedlog Mišljenja o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju žičare 
ZIP LINE 1, žičare ZIPLINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-
turističke namjene u sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh” 
na području Općine Vrhovine 

 
 

 PRAVNI TEMELJ: Članak 15. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne 

novine” br. 74/14), članak 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). 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

PREDLAGATELJ: Župan  

NOSITELJ IZRADE: Tajništvo županije i Upravni odjel za gospodarstvo 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje ove Odluke nije 

potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Županije. 

 

OBRAZLOŽENJE: 

  Ovim aktom stvaraju se pretpostavke za donošenje Odluke Vlade RH za 
utvrđivanje interesa Republike Hrvatske za izgradnju žičare ZIP LINE 1, žičare 
ZIPLINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu „Sportsko 
rekreacijskog centra Bijeli Vrh” na području Općine Vrhovine. 

  Za izgradnju ŽIČARE ZIP LINE 2 u sklopu „Sportsko rekreacijskog centra 
Bijeli Vrh” sa pratećim sadržajima u k.o. Rudopolje u Općini Vrhovine, Županijska 
skupština je dala pozitivno mišljenje 14. studenoga 2014. godine, a za izgradnju 
projekta SKIJALIŠTA PANOS Županijska skupština je dala pozitivno mišljenje 30. 
studenoga 2015. godine. 

Prema Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade odluku da je izgradnja 
građevine ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske donosi Vlada RH na 
prijedlog korisnika izvlaštenja.  



 Korisnik izvlaštenja uz prijedlog za utvrđivanje interesa RH mora podnijeti i 
mišljenje općinskog ili gradskog vijeća i županijske skupštine na čijem se području 
namjerava graditi ili izvoditi radovi i pravomoćnu lokacijsku dozvolu. 

  Načelnik Općine Vrhovine uz zahtjev za Mišljenje za izgradnju žičare ZIP 
LINE 1, žičare ZIPLINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u 
sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh” na području Općine Vrhovine 
Županijskoj skupštini dostavio je Mišljenje Općinskog vijeća Općine Vrhovine i 
izvršne lokacijske dozvole.  
  

 

        P R O Č E L N I C A  
 

                    Ankica Blažević, dipl.oec., v.r. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Ž U P A N 
KLASA:  360-01/16-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić,  8. veljače 2016. godine 
   

 
 

  Na temelju članka 32. i 86. 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), donosim 

 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

   Utvrđujem prijedlog Mišljenja da je izgradnja žičare ZIP LINE 1, žičare ZIP 

LINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene, u sklopu „Sportsko 

rekreacijskog centra Bijeli Vrh” na području Općine Vrhovine, od velikog interesa za 

Općinu Vrhovine, Ličko-senjsku županiju, kao i RH. 

  

  

 

 

                  ŽŽ UU PP AA NN   
  

                 Milan Kolić, v.r 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 
URBROJ: 
Gospić, _____________ 2016. godine 
 

 

 Na temelju članka 15. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne 
novine” br. 74/14), 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 i 
6/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ____ sjednici 
održanoj ______________ 2016. godine, donijela je 
 
 

M I Š L J E N J E 

o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju žičare ZIP LINE 1, žičare ZIPLINE 

3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu „Sportsko 

rekreacijskog centra Bijeli Vrh” na području Općine Vrhovine 

 
I. 

 
 Županijska skupština Ličko-senjske županije je mišljenja da je izgradnja  žičare 
ZIP LINE 1, žičare ZIP LINE 3 i poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene 

u sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh” na području Općine Vrhovine od 
velikog interesa za Općinu Vrhovine, Ličko-senjsku županiju, kao i RH. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

U sklopu provedbe „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh” na području Općine 
Vrhovine planirana je provedba projekta izgradnje žičare ZIP LINE 1 na k.č, br. 4435 
(polazna točka) k.o. Vrhovine i na k.č. br. 945/2 (dolazna točka) k.o. Rudopolje i 
žičare ZIP LINE 3 na k.č, br. 1373/1 (polazna točka) k.o. Vrhovine i na k.č. br. 945/2 
(dolazna točka) k.o. Rudopolje te poslovne građevine ugostiteljsko-turističke 
namjene – hostela na k.č, br. 2054 i dijelu k.č. br.2055 k.o. Vrhovine u naselju Gornje 
Vrhovine. 
 U sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh” za izgradnju ŽIČARE ZIP 
LINE 2 Županijska skupština je dala pozitivno mišljenje 14. studenoga 2014. godine, 
a za izgradnju SKIJALIŠTA PANOS Županijska skupština je dala pozitivno mišljenje 
30. studenoga 2015. godine. 

Izgradnja žičare ZIP LINE 1 i ŽIČARE ZIP LINE 3 te poslovne građevine 
ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu navedenog Projekta u skladu je s 
Županijskom razvojnom strategijom Ličko-senjske županije  i to sa: Strateškim ciljem 
1. Stvaranje uvjeta za uravnotežen i održiv gospodarski razvoj zasnovan na razvoju 
malog gospodarstva, ekološki prihvatljive prerađivačke industrije, poljoprivrede i 
turizma – Prioritetom: 2. Razvoj turizma. 

Navedeni Projekt doprinosi razvoju i promidžbi područja naše Županije kao 
atraktivne turističke destinacije kroz razvoj novih turističkih proizvoda, ali i 
otvaranje mogućnosti za nova  radna mjesta. 



Uz izravno novo zapošljavanje stvorit će se i uvjeti za ostvarivanje dodatnih 
prihoda stanovništva na ovom području (pružanje ugostiteljskih usluga građana u 
domaćinstvu), a riječ je o području koje karakterizira nizak stupanj indeksa 
razvijenosti u odnosu na Republiku Hrvatsku (Općina Vrhovine ima vrijednost 
indeksa razvijenosti manju od 50%,a Ličko-senjska županija ispod 75% prosjeka 
Republike Hrvatske). 

Provedbom Projekta obogaćuje se turistička ponuda u i oko Nacionalnog parka 
„Plitvička  jezera”, a njegova izvedba imat će veliki značaj kako za Općinu Vrhovine, 
tako i za Ličko-senjsku županiju jer ovakvi projekti doprinose stvaranju jedinstvene 
turističko-rektreativno-smještajne destinacije na području Županije.  

Nadalje, izgradnja ovakvog skijališta imat će višestruki učinak na gospodarstvo 
odnosno na razvoj turizma Županije jer će se njegovim stavljanjem u funkciju 
omogućiti produljeni boravak gostiju i posjetitelja Nacionalnog parka, a to bi mogao 
biti i poticaj novim inovativnim idejama koje mogu pokrenuti malo poduzetništvo i 
domaću radinost. 
 Projekt je usklađen i sa strateškim ciljevima turističkog razvoja Republike 
Hrvatske do 2020. godine definiranim Strategijom razvoja turizma Republike 
Hrvatske do 2020. godine, a to su: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog 
turizma, novo zapošljavanje, nove investicije i povećanje turističke potrošnje. 

 S obzirom na navedeno, smatramo da je ovaj Projekt od velikog značaja za 
Ličko-senjsku županiju, a i šire te je potrebno poduzeti sve aktivnosti za njegovu 
žurnu realizaciju. 

 
II. 

 
Ovo Mišljenje 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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


