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Z A P I S N I K 

sa IV. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 
održane 28. studenoga 2013. godine s početkom u 17,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

Predsjednik Skupštine je u 17,00 sati otvorio IV. sjednicu Županijske skupštine, 
pozdravio sve članove Skupštine, Župana M. Kolića, Zamjenike župana i ostale nazočne. 

Nakon izvršene prozivke, predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32 člana IV. 
sjednici nazočno 26 članova i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 
Sjednici su nazočni članovi Županijske skupštine: 
 

Ivan Ažić, Darko Banić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Vera Francetić, 
Ante Franić, ðorñe Gvozdić, Branko Jažić, Mile Jerbić, Marijan Kustić, Milan Matasić, 
Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Ilija Obradović, Dragica Rajković, 
Danijel Ropuš, Željko Rukavina, Boško Stapar, Ana Šebalj, Nikola Šulentić, Marijan 
Šuljić, Branislav Šutić, Nikolina Tonković Čorak, Mijo Vidović i Tomislav Zrinski 

 
       Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine: 

 

Berislav Gržanić, Joso Kregar – ispričao se, Gojko Majetić – ispričao se, Lidija Pemper – 
ispričala se i Jovo Vukša – ispričao 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, Stipe 
Mudrovčić – ravnatelj Zavoda za prostorno ureñenje Ličko-senjske županije, Mara 
Stilinović – zamjenica predsjednice Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 
području Ličko-senjske županije, Anita Varžak – unutarnja revizorica, Martina Nikšić – 
glasnogovornica Ličko-senjske županije, Gordana Pañen, Katica Milinković i Nikola 
Došen – službenici Tajništva županije i Ana Žagar - polaznica programa stručnog 
osposobljavanja.  

 
Nakon utvrñenog kvoruma predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat. 
Naglasio je da je najavljeno 9 pitanja, od kojih pitanje M. Šuljića nije iz 

djelokruga rada Župana i neće biti na aktualnom satu. 
Pitanja su najavili T. Zrinski, Ž. Nekić, N. T. Čorak, B. Šutić, S. Ćaćić, N. 

Šulentić, D. Banić i A. Franić. 
Tijekom aktualnog sata sjednici se priključio Ž. Rukavina pa je u nastavku 

sjednice bilo nazočno 27 članova Skupštine. 
- T. Zrinski  je pitao Župana izvršava li se Program javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Ličko-senjske županije sukladno Županijskom proračunu ili ima nekih 
odstupanja te kakva je situacija u bolnicama, domovima zdravlja i drugim ustanovama 
kojima je Županija osnivač. Zanimalo ga je i isplaćuju li se obveze za materijalne 
troškove prema osnovnim i srednjim školama, kao i što se dogaña s tehničkom 
kulturom. Što se tiče sporta u Ličko-senjskoj županiji, zanimalo ga je  zašto se ne 
isplaćuju stipendije onima koji su ostvarili sportske rezultate i koji su dostojno 
predstavljali našu Županiju. 
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Predsjednik Skupštine je naglasio da po Poslovniku vijećnik može postaviti 
jedno pitanje, a T. Zrinski ih je postavio pet. Zamolio ga je da se usredotoči na jedno 
pitanje jer je nemoguće odjednom odgovoriti na pet pitanja. 

T. Zrinski je rekao da je sve ovo vezano za društvene djelatnosti,  pa se može 
smatrati kao jedno pitanje, a s obzirom da je prije sjednice Skupštine razgovarao sa 
Županom, koji mu je rekao da je sistem u kvaru pa nema točnih podataka, zamolio je da 
mu se dostavi pisani odgovoer. 

Župan je potvrdio da će T. Zrinski dobiti pisani odgovor. 
- Ž. Nekić je istakao da će Županu postaviti dva pitanja vezana uz jednu 

tematiku. Zanimalo ga je koja je dinamika rješavanja predmeta vezanih za legalizaciju 
bespravno izgrañenih objekata i što bi za Ličko-senjsku županiju značilo osnivanje 
Agencije za legalizaciju bespravno izgrañenih objekata. 

Predsjednik Skupštine je istakao da je i Ž. Nekić postavio dva pitanja vezana uz 
jednu tematiku te je još jednom zamolio članove Skupštine da poštuju Poslovnik i da 
postavljaju jedno pitanje. 

Župan je odgovorio da je legalizacija bespravno izgrañenih objekata jedno od 
vrlo bitnih pitanja, kako za cijelu RH, tako i za Ličko-senjsku županiju. Ostvarile bi se 
dodatne vrijednosti svih objekata, ne samo u kontinentalnom dijelu, već poglavito u 
primorskom dijelu gdje ljudi od iznajmljivanja istih ostvaruju značajne prihode za život. 
Napomenuo je da je Odjelu za graditeljstvo podneseno 15 558 zahtjeva za legalizaciju, 
što nas stavlja u sam vrh u RH. Odmah nakon što je završen postupak mogućnosti 
predaje dokumentacije za legalizaciju, snimljeno je stanje i kapacitet Odjela s 
ispostavama. Obišle su se sve ispostave, razgovaralo se sa svim voditeljima i 
djelatnicima i zaključeno je da smo u mogućnosti samostalno odraditi dio legalizacije 
bespravno izgrañenih objekata na području naše Županije. Proveden je i javni natječaj za 
odabir službenika koji u prvom krugu ispunjavaju uvjete za rad na tim predmetima. 
Nakon toga je najavljeno osnivanje Agencije koja bi trebala raditi na tim poslovima. 
Trebalo bi se zaposliti 160 ljudi, ali istakao je da još ne zna po kojim kriterijima. Župan je 
istakao da ćemo sigurno odgovoriti tom izazovu i u svim rokovima ispuniti one zahtjeve 
koji pred nas budu postavljeni. Ispostava u Senju već ima odreñenu putanju rješavanja 
postupaka, budući je ministrica graditeljstva i prostornog ureñenja Anka Mrak-Taritaš 
dala naputak da do kraja godine mora biti riješeno 20% predmeta. Župan ne vjeruje da 
ćemo dotle doći, ali je uvjeren da će naša Županija biti u vrhu po broju riješenih 
predmeta.  

- N. T. Čorak je naglasila da smo zadnjih dana svjedoci napisa u medijima gdje 
se govori o visini neto i bruto plaća župana na prostoru RH te o materijalnim izdacima 
županija za zaposlene. Budući se govori o nekim velikim financijskim iznosima i da ne bi 
svi skupa bili u nedoumici je li to zbilja tako, upitala je Župana koliki su zaista iznosi 
potrebni za isplatu plaća izvršnih tijela u Ličko-senjskoj županiji. To pita i iz razloga jer je 
na prošloj sjednici Skupštine donijeta Odluka o izmjenama i dopunama osnovice i 
koeficijenata potrebnih za izračun plaća izvršnih tijela, a isto tako je Župan najavio i neke 
mjere racionalizacije. 

Župan je odgovorio da je ovo pitanje vrlo bitno, jer nažalost nemamo 
mogućnosti putem demantija pustiti u javnost pravu istinu. Rečeno je da bruto iznos 
plaće Župana Ličko-senjske županije iznosi 32.000,50 kn, što nije točno, nego se radi o 
iznosu od 25.000,00 kn.  Isto tako je istakao da ne prima neto plaću u visini od 17.800,00 
kn, nego 16.198,00 kn, što je rezultat mjere smanjivanja dužnosničkih plaća. Ličko-
senjska županija ne isplaćuje za rashode za zaposlene 17 mil. kn, nego 10 mil. kn. 
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Iz svega toga se može vidjeti da se pokušava obmanuti javnost i nametnuti slika 
kako su županije veliki trošak i da stvaraju stalne gubitke. Župan je na kraju istakao da 
ćemo kasnije kroz rebalans Proračuna vidjeti da to nije tako. 

Predsjednik Skupštine je dodao da je plaća Župana Ličko-senjske županije jedna 
od najnižih, kada se gledaju plaće svih župana u državi. 

- B. Šutić je naglasio da se ravnatelji školskih i zdravstvenih ustanova u 
svakodnevnim kontaktima žale kako decentralizirana sredstva koja dobivaju nisu 
dovoljna za razvoj školstva i zdravstva, niti za njihovo normalno funkcioniranje. 

Zbog toga je upitao Župana je li Vlada RH smanjila decentralizirana sredstva za 
školstvo i zdravstvo u Ličko-senjskoj županiji. 

Župan je odgovorio da je u odnosu na 2012. godinu Vlada svojom odlukom 
smanjila decentralizirana sredstva za 3.740.412,00 kn. Mjerama koje su poduzete u 
racionalizaciji, poslovanju i funkcioniranju Ličko-senjske županije uspjelo se postići da 
standard i u školstvu, i u zdravstvu ostane na potrebitoj razini. Problemi se odražavaju i 
na domove umirovljenika, gdje su takoñer smanjeni limiti, što predstavlja probleme 
korisnicima treće dobi. Župan je naglasio da ovo nije jedina mjera kojom Vlada zakida 
ruralna područja koja su od posebnog interesa RH ili brdsko-planinska područja. Poruka 
Vlade je da nam ona ne može pomoći i da se moramo snalaziti sami. Uspjeli smo se sami 
snaći i Župan vjeruje da će tako biti i u budućnosti te se nada da će na vlast doći Vlada 
koja će razumjeti potrebe ljudi na području kao što je Ličko-senjska županija. 

- S. Ćaćić je na početku naglasio kako se nada da ga Predsjednik neće prekinuti 
kao što je ostale članove Skupštine prekidao, budući ima jedno pitanje vezano za 
investicije, uz koje se nalazi nekoliko potpitanja kako bi Župan mogao lakše odgovoriti. 

 Upitao je Župana može li mu dati informaciju o investicijama na području 
Ličko-senjske županije, dolaze li potencijalni investitori k njemu i je li od njegovog 
stupanja na dužnost dolazio koji investitor i je li mu dostavljeno koje pismo namjere od 
tih potencijalnih investitora. Zanima ga i je li Ličko-senjska županija pokrenula 
investicijske projekte i mogu li se nabrojiti neki od njih, kao i mišljenje Župana o 
investicijskom projektu izgradnje hidroelektrane Kosinj 2, čekamo li spremni ovaj projekt 
ili je i dalje uvjeren da od njega neće biti ništa. Pita se hoće li kamioni koji budu radili u 
realizaciji ovog projekta dolaziti iz drugih županija ili će automobili nositi neke druge 
registracijske oznake zahvaljujući nepripremljenosti i nesposobnosti kao što se to 
dogañalo kod izgradnje autoputa. 

Nedavno je Župan imao konferenciju za medije na kojoj je biranim riječima 
govorio o poreznoj politici ministra financija S. Linića te ga zanima njegovo mišljenje o 
utjecaju današnje porezne politike na investicijska ulaganja. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da nije prekinuo S. Ćaćića u pitanju, kao što 
ga nije prekinuo kada je grañanima Ličko-senjske županije obećao da će izgradnja 
hidrocentrale Kosinj početi prije godinu dana. 

Župan je odgovorio da je ovo jedno od životnih pitanja jer bez gospodarstva 
nema ni drugih segmenata razvoja društva. Istakao je da će kratko odgovoriti na pitanje, 
iako pitanje zahtjeva puno duži odgovor. Referirat će se na razdoblje od 2010. – 2013. 
godine, na Strategiju razvoja Ličko-senjske županije i na pozitivne posljedice te strategije 
koja se oslanja na poljoprivredu, drvnu industriju, turizam te malo i srednje 
poduzetništvo.  Naglasio je da Vlada nije donijela niti jedan strateški dokument kako bi  
županije mogle donijeti strateške projekte i programe i bile spremne za povlačenje 
sredstava iz EU fondova. 

Napomenuo je da je od 1996. godine na području Ličko-senjske županije 
odobreno ukupno 900 kreditnih zahtjeva ukupne vrijednosti od 200 mil. kuna, kroz čije 
je programe otvoreno ili sačuvano 1000 radnih mjesta. Župan je spomenuo i institucije 
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poput LIRA-e i LAG-a koje pružaju potporu poduzetnicima u nastojanju da opstoje na 
ovom teškom financijskom tržištu. 

Kroz potporu unaprjeñenja poljoprivredne proizvodnje 2011. – 2015. godine 
utvrñeno je nekoliko poticajnih mjera kao što su bespovratne potpore razvoju ekološke 
proizvodnje, bespovratne potpore razvoju udruga, bespovratne potpore razvoju malih 
prerañivačkih kapaciteta, razvoja voćarstva i pčelarstva itd. 

Župan vjeruje da će se danas jednoglasno donijeti Odluka da se strateški razvoj 
Ličko-senjske županije produži do 2014. godine. Povoljne mogućnosti poput 
subvencioniranja kamatne stope i programa i druge povoljnosti dovele su do toga da je 
na području Ličko-senjske županije protekle tri godine otvoreno preko 20 tvrtki, uloženo 
preko 50 mil. eura i otvoreno oko 550 novih radnih mjesta. U zadnjih nekoliko mjeseci 
Župan je imao kontakte sa značajnim investitorima. Istakao je da ne želi nikoga kritizirati 
i prebacivati lopticu nekome drugome. Spomenuo je primjer oporbe koja u Gradu 
Gospiću izražava protivljenje proširenju tvornice kalcita i zapošljavanju dodatnih 
stotinjak ljudi i dodatnim investicijama u iznosu 15-20 mil. kn. Sve to stoji i ne može se 
pokrenuti zbog toga što HEP ne može jamčiti snagu potrebitu za pokretanje izgradnje te 
tvornice. Županija je ekspresno izdala lokacijsku dozvolu, ali sve stoji bez jamstva HEP-
a. 

Što se tiče hidrocentrale Kosin-Senj, Župan je istakao kako je optimist u svezi tog 
projekta jer su svi preduvjeti što se tiče Ličko-senjske županije stvoreni i potrebna je 
politička volja, a ne demagogija. Neće mu smetati registracije iz bilo koje dijela RH jer 
vjeruje kako ćemo zaposliti sve kapacitete u našoj Županiji. 

S. Ćaćić je zatražio pisani odgovor jer je pitanje vrlo opsežno i ne zanima ga 
razmišljanje o radu Vlade RH i prebacivanje tereta odgovornosti na Vladu, o čemu bi 
pitanja trebali postavljati saborski zastupnici D. Milinović i M. Jurković, nego ga zanima 
rad izvršne vlasti u Ličko-senjskoj županiji i što se ovdje dogaña. Po njegovim riječima 
ovdje se dogaña da se ljudima neće i ne želi odgovoriti na njihova pisma namjere. Za 
primjer je naveo pismo koje je upućeno Općini Karlobag, Ličko-senjskoj županiji i 
Ministarstvu gospodarstva iz kojeg je vidljivo da investitori žele graditi marinu u 
Lukovom Šugarju, željelo se uložiti preko 30 mil. eura i zaposliti 25 stalnih i 80 sezonskih 
radnika. Osobno se angažirao da se dovedu investitori za izgradnju hostela u Ličkom 
Petrovom selu, gdje se trebalo zaposliti petnaestak ljudi s vrijednošću ulaganja od 
nekoliko milijuna kuna. O svemu tome se jednostavno nije željelo razgovarati i iz tih 
razloga traži pisani odgovor. 

- N. Šulentić je postavio pitanje Županu iz područja regionalnog razvoja. Javna 
rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju trajala je do 4. studenog ove 
godine i o tome se dosta govorilo. Tim Zakonom uveo bi se novi sustav kategorizacije 
potpomognutih područja. 

Zanima ga koji je očekivani utjecaj eventualne primjene novog Zakona o 
regionalnom razvoju na područje Ličko-senjske županije i kako bi se primjena novog 
Zakona mogla odraziti na ulogu Županije što se tiče povlačenja sredstava iz fondova EU. 

Župan je odgovorio da su bili uključeni i kroz javnu raspravu, i kroz Hrvatsku 
zajednicu županija i Savez gradova i općina da su date svoje primjedbe i prijedloge koji 
nažalost nisu uvaženi. Iskoristio je mogućnost da informira nazočne i javnost na koji će 
se način reflektirati primjena novog prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH na 
područje naše Županije. Obuhvaća 6 jedinica lokalne samouprave na području Ličko-
senjske županije, a to su Grad Gospić, Općina Karlobag, Grad Novalja, Grad Otočac, 
Općina Plitvička Jezera i Grad Senj. Primjenom ovog Zakona jedinice lokalne 
samouprave će prema procjenama izgubiti najmanje 37,5 mil. kuna, a brdsko-planinska 
područja dodatnih 12,3 mil. kuna. Gradsko vijeće Grada Senja je došlo do izračuna da bi 
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Grad Senj mogao izgubiti oko 5 mil. kuna. Ovdje nisu samo direktno obuhvaćene 
jedinice lokalne samouprave, nego i državna potpora, što dugoročno gledano ne može 
biti motiv nekom većem poduzetniku. Župan je na kraju istakao da bi ovaj prijedlog 
Zakona obuhvatio 38 658 grañana s područja Ličko-senjske županije koji su imali pravo 
povrata poreza na osnovu starog zakona. 

- D. Banić je naglasio da je na zadnjoj sjednici Županijske skupštine bilo 
postavljeno pitanje u svezi Doma zdravlja Gospić. S obzirom da je po njegovim riječima 
izrekao nekoliko paušalnih i zasigurno neprovjerenih informacija, poput toga da se dug 
povećao za više od duplo, da je Dom zdravlja u teškoj financijskoj i stručnoj situaciji i da 
je ministar zdravlja obmanuo javnost, upitao je Župana je li provjerio informacije koje 
mu je poslala članica Skupštine K. Milković. 

Imamo Odluku o podnošenju zahtjeva Vladi RH za saniranje, koja je u 
Županijskom glasniku javno objavljena i u kojoj nepodmireni dugovi iznose 
10.855.000,00 kn. Zanima ga zašto se Dom zdravlja doveo u tu situaciju s obzirom da je 
predsjednik Skupštine bio ministar zdravstva, a trenutno je saborski zastupnik, zajedno s 
M. Jurkovićem kojega praktički i ne vidimo u Saboru. 

Župan je odgovorio da je pitanje D. Banića najavljeno iz područja gospodarstva, 
ali da ga ne može iznenaditi i da će mu odgovoriti na ovo pitanje. Istakao je da D. Banić 
obmanjuje javnost te da je sam rekao da je dug Doma zdravlja Gospić kada je pokrenut 
sanacijski postupak iznosio 8 mil. kuna. Potraživanja Doma zdravlja prema HZZO-u su 
iznosila 5 mil. kuna i da je HZZO ispunjavao svoje obveze nikada ne bi bila pokrenuta 
sanacija. D. Banić sam sebe demantira, budući po njemu obveze više ne iznose 8 mil. 
kuna, nego 10 mil. kuna. 

D. Banić je dodao kako ne zna jesu li obveze iznosile 8 ili 10 mil. kuna i da nije 
njegovo da to provjerava. Rečeno je da je dug bio duplo veći i da se stručni kadar nalazi 
u teškoj situaciji, a imali smo ministra zdravstva i sada imamo dva saborska zastupnika. 

- A. Franić je istakao da je njegovo pitanje vezano za pravosuñe koje nije u 
ingerenciji Županijske skupštine, ali u ovom slučaju je. 

Ispred sebe ima kopiju Županijskog glasnika br. 7. iz 2010. godine, gdje je 
evidentno da je na 7. sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine doneseno Rješenje o 
imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću. 

Neće nabrajati tih 60 ljudi jer nema razloga i ne želi politizirati, meñutim u 
Zakonu o sudstvu piše da sudac mora biti nestranačka osoba, častan, pošten i ostalo i da 
sve to mora ispunjavati i sudac porotnik. Na ovom popisu meñu 60 ljudi ima čak i 
članova Županijske skupštine, a isto tako i više članova općinskih i gradskih vijeća. Tako 
postoji teoretska mogućnost da se u sudačkom vijeću koje funkcionira na principu da 
predsjeda sudac i dva porotnika pojave odreñeni ljudi iz odreñenih političkih opcija koji 
bi imali direktan utjecaj na pravosuñe, što je protuzakonito. Iz tog razloga traži od 
predsjednika Skupštine da se što hitnije donese odluka o poništenju ovog Rješenja i da se 
imenuju novi suci porotnici. S obzirom da se ovdje nalazi većina predsjednika stranaka 
koje djeluju na području Ličko-senjske županije i da je veliki broj ljudi koji su na tom 
popisu sudaca porotnika članovi stranaka, koji su i na proteklim izborima bili jako 
aktivni, A. Franić smatra da bi trebali dati nekakav vid svog mišljenja kako se ništa slično 
ne bi ubuduće dogañalo. To govori iz razloga jer zakonsko uporište nigdje ne govori da 
političke stranke negdje moraju dati službene podatke tko je njihov član, a tko nije. 

Predsjednik Skupštine je dodao da ima sudaca porotnika koji su članovi političkih 
stranaka, ali da to nije slučaj samo s HDZ-om, nego i s drugim političkim strankama. 

A.Franić je tome dodao kako se slaže s predsjednikom Skupštine i da nije htio 
nikoga prozivati. 
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             Župan je odgovorio da A. Franić nije upoznat sa Zakonom o pravosuñu, odnosno 
sa zakonom o mogućnosti rada sudaca porotnika. Zakon je propisao da samo suci 
porotnici u Vrhovnom sudu ne smiju biti pripadnici političkih stranaka, a svima ostalima 
ne ulazi se u ingerenciju pripadaju li političkim strankama ili ne. Župan je iskoristio 
priliku i istakao da su dva člana HDZ-a koji sjede kao suci porotnici zamrznuli svoje 
članstvo i pod moralnom i pravnom odgovornošću jamče da nisu članovi nijedne 
stranke. 

Nakon aktualnog sata predsjednik Skupštine je predložio dopunu dnevnog reda 
točkom - Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske 
pastrve na lokacijama Lukovo Šugarje i Jablanac. Materijal je članove Skupštine dočekao 
na klupama. 

Nakon pitanja predsjednika Skupštine ima li još prijedloga za dopunu dnevnog 
reda u ime Kluba HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU K. Milković je istakla da bi u nedjelju, 
1.12.2013 kao grañani RH svi trebali izaći na jedan vrlo važan referendum koji govori o 
našoj budućnosti, a država kojoj je stalo do budućnosti mora misliti o tome da ojača 
obitelj. 

U ime Kluba HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU predložila je da se dnevni red dopuni i 
točkom kojom bi se dala potpora Grañanskoj inicijativi „U ime obitelji“ za uvrštavanje 
definicije braka u Ustav RH kao životne zajednice žene i muškarca. 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao na glasovanje prijedlog za prvu dopunu 

dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos 
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske 
pastrve na lokacijama Lukovo Šugarje i Jablanac. 

Županijska skupština je jednoglasno s 27 glasova „za“ usvojila prijedlog da se 
dopuni tom točkom  

Zatim je  dao na glasovanje prijedlog za drugu dopunu dnevnog reda kojom bi se 
dala potpora Grañanskoj inicijativi „U ime obitelji“o uvrštavanju definicije braka u Ustav 
RH kao životne zajednice žene i muškarca. 

Županijska skupština je s 18 glasova „za“, 7 „protiv“ i 2 „uzdržana“ glasa usvojila 
prijedlog da se dnevni red IV. sjednice Županijske skupštine dopuni tom točkom 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao na raspravu  cjeloviti 
 

DD  nn  ee  vv  nn  ii        rr  ee  dd  
 

   Aktualni sat 
1. Usvajanje Zapisnika s III. sjednice Županijske skupštine 
2. Davanje potpore Grañanskoj inicijativi „U ime obitelji“o uvrštenju definicije 

braka u Ustav RH kao životne zajednice žene i muškarca 
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije  
4. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu 
5. Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2013. godinu 
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6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, 
tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i 
udrugama grañana Ličko-senjske županije za 2013. godinu  

7. Donošenje Zaključka po razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske 
županije za razdoblje 2009. – 2013. godine   

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na 
pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2013. 
godini    

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije 
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske 
pastrve na lokacijama Lukovo Šugarje i Jablanac 

10. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od 2014. – 
2016. godine   

11. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2014. godinu  
12. Donošenje Odluke o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko 

korištenje pomorskog dobra - dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna 
plaža) s procjenom vrijednosti koncesije  

13. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja - dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje 
(prirodna plaža) 

14. Donošenje Mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije 
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti 

Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 
16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda 

za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 
17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Statuta Lučke uprave Senj  
18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju Jadranskoj euroregiji 
19. Donošenje Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske 

županije 
20. Donošenje Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne 

strategije Ličko-senjske županije 2011. – 2013. godine 
21. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2012. godinu 
22. Donošenje Odluke o izboru Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije 
23. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata na području Ličko-senjske županije 
24. Donošenje Rješenja o prijedlogu članova u Nadzorni odbor Hrvatskog radija – 

Radio Gospića d.o.o. 
25. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Stručnog 

povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i 
distribuciju plina na području Ličko-senjske županije 
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U raspravi su sudjelovali članovi Skupštine T. Zrinski, A. Franić, S. Ćaćić, D. 
Ropuš, D. Banić, M. Šuljić i Župan M. Kolić. 

T. Zrinski je naglasio da postoje teme koje su važne za razvoj naše Županije poput 
brojnih gospodarskih pitanja i izvršavanja Proračuna koje svakako zaslužuju dugu 
raspravu. Vremenski tempiran i smišljen prijedlog Kluba HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU 
za dopunu dnevnog reda još nije viñen u posljednje vrijeme u radu Skupštine i po njemu 
i po članovima SDP-a predstavlja korak unazad kada je u pitanju djelovanje ovog 
predstavničkog tijela. 

Koliko se sjeća zadnji put se deklaracija jednoglasno donosila kada se glasalo za 
potporu našim generalima u Haagu. Kada govori korak unazad, mišljenja je da je 
donošenje deklaracije o davanju potpore Grañanskoj udruzi „U ime obitelji“ nepotrebno, 
budući da pokazivanje mišića na ovoj temi i u ovom predstavničkom tijelu ne vodi 
poboljšanju socijalnog statusa naših grañana, niti poboljšanju gospodarske situacije u 
Županiji, a naročito neće doći do otvaranja novih radnih mjesta, već naprotiv do novih 
društvenih podjela koje SDP sigurno ne podupire. 

 Naglasio je da je očito u pitanju šikaniranje jedne manje grupe ljudi kako bi se 
ostvarili odreñeni politički bodovi kod jednog dijela grañana i zadovoljila taština 
pojedinaca u HDZ-u. Ne vidi razloga da Županijska skupština donosi ili podupire bilo 
čiju inicijativu i da donosi zaključak iz djelokruga za koji nije nadležna. 

Klub vijećnika SDP-a zbog izvanrednog nametanja ove teme u dnevni red i u 
znak potpore manjini koja ima drugačiji pogled na aktualna društvena zbivanja ne želi 
sudjelovati u postupcima koji unaprijed uskraćuju prava te iste manjine i neće 
sudjelovati u radu današnje sjednice Županijske skupštine. 

Predsjednik Skupštine je odgovorio da je ovo tipični pokušaj politizacije jednog 
pitanja, gdje je najviša instanca odlučivanje grañanski referendum. Referendumsko 
pitanje je potpisalo 750 000 ljudi u RH, a odobrio ga je i Ustavni sud RH. Naglasio je da 
su zadnjih dana imali nebrojeno poziva, kako on osobno, tako i u stranci, da se 
Županijska skupština očituje o predstojećem referendumu koji se tiče svih nas u RH. 

Netočna je insinuacija T. Zrinskog i to je pokušaj politiziranja ove teme jer se ne 
donosi deklaracija, nego je kao točka dnevnog reda predložena potpora Grañanskoj 
inicijativi „ U ime obitelji“. Ne donosi se nikakva deklaracija niti zaključak, već koalicija 
drži da je demokršćanska opcija većina i u državi i u ovoj županiji i da treba poštivati 
volju ljudi koji žele da se Županijska skupština očituje o ovom referendumu. 

Ako T. Zrinski smatra da brak nije zajednica žene i muškarca, ima pravo izići na 
referendum i glasati protiv, ali ne može oduzeti pravo demokršćanskoj opciji koja je 
većina u ovoj županiji i u RH da se o referendumu izjasni kako ona smatra da je dobro. 

Naglasio je da T. Zrinski nije ni čuo tekst potpore gdje se ni u jednom dijelu ne 
oduzima pravo bilo kome na njegovu seksualnu orijentaciju, ali zbog kršćanskih 
tekovina hrvatske države klub HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU smatra da bi u Ustav 
trebalo ući da je brak zajednica žene i muškarca, kako bi bilo kojoj političkoj eliti oduzeli 
mogućnost da političkom odlukom redefiniraju poziciju braka. 

Dalje je naglasio da ako T. Zrinski smatra da se zajednica muškarca i muškarca 
zove brak, onda je on u manjini, a to će pokazati i referendum i ne može njemu oduzeti 
pravo da smatra kako je brak samo zajednica žene i muškarca. 

Istakao je da su dvije netočnosti u pokušaju politizacije ove teme, a to je da se 
diskriminira bilo koga jer se i klub HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU odreñuje da svatko ima 
pravo na seksualnu orijentaciju i nije točno da se donosi deklaracija, već se daje potpora. 

 Ovom potporom se nikoga ne diskriminira jer svatko ima pravo na seksualnu 
orijentaciju i sukladno glasovima članova Skupštine potpora će ići ili neće ići. 
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Ovdje se očito radi o pokušaju izvrtanja teza jer ne može manjina nametati volju 
većini.  

Što se tiče zaštite nacionalnih manjina, predsjednik Skupštine je naglasio kako se 
kao predsjednik vladajuće koalicije nije libio na središnjem dnevniku reći da se zakon 
mora poštivati kada je u pitanju dvojezičnost na Udbini i u Vrhovinama, te je doživio 
kritike iz mnogih, politički rečeno, desnih struja. Nije se libio reći da zakon moramo 
provoditi i da se ništa ne može usporeñivati s Vukovarom. 

Kada je, u ime većine u Županijskoj skupštini rekao da se zakon, što se tiče 
dvojezičnosti mora poštivati u Općini Udbina, iz redova SDP-a su govorili kako se 
okrenuo. Rekao je da se nije se okrenuo nego je ostao dosljedan. 

 Dodao je da je monstruozna konstatacija T. Zrinskog kada kaže da nije viñena 
nadopuna dnevnog reda voljom većine. Po SDP-u većina u ovoj Skupštini nema pravo 
na nadopunu dnevnog reda. To je stav većine i on će se poštivati u ovoj Skupštini i 
strašno je to što T. Zrinski kaže da je neviñeno da se na dnevni red stavi nešto što većina 
želi.   

A. Franić je naglasio kako je mislio da će se raspravljati o bitnim temama za razvoj 
Županije, ali izgleda da ne može proći bez politizacije. Rekao je da nije očekivao da će se 
ovakva scena dogoditi danas, a sjetio se konstituirajuće sjednice i uvjeravanja 
predsjednika Skupštine kako se ovdje više neće politizirati, da će se ovdje raditi u 
interesu  Županije i da će teme o kojima će se raspravljati biti isključivo gospodarske s 
ciljem napretka naše Županije. 

Meñutim već na 4. sjednici smo došli do ovoga klasičnog stava protiv kojeg se on 
bori u svom političkom radu proteklih godina, a to je bipolarizacija političke scene, u 
kojoj imamo dvije opcije,  od kojih je jedna HDZ-ova, a druga SDP-ova. Nameće se 
mišljenje kao da ne postoje drugi stavovi, osim isključivo HDZ-a i SDP-a. Ta 
bipolarizacija političke scene je svrstana isključivo na ideološkim smjernicama koje na 
kraju krajeva zagañuju ovaj jadni i napaćeni narod. 

Rekao je da članovi HSLS-a imaju stav da je referendum ustavno pitanje, da je 
legitiman i da svaki grañanin kao pojedinac mora donositi odluke bez nekakvih stavova, 
zaključaka i naputaka. Po riječima A. Franića ova bipolarizacija političke scene koja se 
veže na neke ideologije veže nas u nekakvu prošlost našeg naroda u proteklih 50 godina, 
gdje smo vidjeli da dva oblika društvenog ureñenja, koji su bili fašistički i iza toga 
komunistički, nisu donijeli nikakvog dobra hrvatskom narodu. 

Smatra da se mi u RH trebamo početi baviti ozbiljnim temama i demokratizirati 
društvo, a ne se vezati uz nekakve ideologije iz prošlosti i treba pustiti ove jadne grañane 
neka oni odlučuju o tome, a ne da im se nameće mišljenje pa i sam predsjednik Skupštine 
je rekao da imaju većinu i da će donijeti odluku bez obzira što se radi o manjinskom 
pitanju. 

Zbog toga ni on ne želi sudjelovati s HSLS-om u radu takve Skupštine. 
Predsjednik Skupštine je odgovorio kako nije dobro da A. Franić s ove govornice 

naziva narod jadnim. Kad već želi politizirati ovu temu, neka onda pogleda koliko je to 
licemjerstvo, budući je Vlada RH snimila spot gdje poziva grañane da glasaju protiv i da  
ne dozvoljava da  ministar obrazovanja Ž. Jovanović bude veći Hrvat i veći državljanin 
RH od njega. Po T. Zrinskom, premijer Milanović može s ministrima izaći na televiziju i 
u ime Vlade pozvati narod da glasa protiv, a ovdje se izvršava presedan jer se želi 
ispuniti volja grañana. Smatra da je T. Zrinski trebao reagirati na stav ministra Ž. 
Jovanovića kada se u Beogradu skandiralo i palila hrvatska zastava, a Ministar je 
ponosno sjedio i nije napustio stadion.  
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Kada se govori o gospodarskim temama, predsjednik Skupštine je naglasio da se 
većina ovih točaka odnosi na gospodarske teme, osim ovog prijedloga dopune dnevnog 
reda, u kojem grañani žele da se Skupština izjasni o eventualnoj potpori referendumu. 

Zna da A. Franića ovo smeta, jer mu je i u predizbornoj kampanji govorio kako 
podupire gay brakove, baš kao i predsjednik njegove stranke. 

S. Ćaćić je mišljenja da je ovo u najmanju ruku nekorektno iz više razloga. Ako je 
već bilo u planu da se ova točka stavi na dnevni red, onda je trebalo i ostalim članovima 
Skupštine dati da vide tekst potpore, pa da i oni sudjeluju i amandmanima pokušaju tu 
potporu ili deklaraciju učiniti što boljom. Ovako se to sve predlaže iznenada i da bude 
bolja situacija, više ne zna je li možda od dana kada je raspisan referendum do danas 
promijenjen tekst o referendumskom pitanju. Ovdje se govori o seksualnoj orijentaciji, a 
on je primijetio da se tamo govori o nečemu sasvim drugom. 

Rekao je da ne može shvatiti, a ni dozvoliti da se bilo tko, na ovakav način obraća  
onima koji imaju eventualno drugačije mišljenje, nego što ima većina u ovoj Skupštini. 
Mišljenja je da bi bilo korektno da se nije na ovakav način izašlo i predložila ovakva 
dopuna. Po njemu je to čisto maltretiranje Skupštine, te je upozorio i na Poslovnik, jer po 
njemu predsjednik Skupštine stalno diskutira pitanja koja oni postavljaju. Ovo je nešto 
što nisu očekivali i što izlazi izvan svih demokratskih okvira. 

D. Banić je istakao da su u članku 84. Poslovnika navedeni akti koje u okviru 
svoje nadležnosti donosi Županijska skupština i nigdje ne piše da se donosi potpora. 

Predsjednik Skupštine je odgovorio kako piše da se mogu donositi i drugi akti. 
A. Franić je dodao kako se želi osvrnuti na izlaganje predsjednika Skupštine u 

kojem je rekao kako je njega, tako i predsjednika HSLS-a optužio da podupiru gay 
brakove. Ne vidi razloga zašto mi u društvu uporno ističemo da se svi članovi društva 
moraju javno deklarirati oko svih stavova. Ako je sve definirano kao tajno glasovanje, 
zašto se uvijek nešto oko toga mora ispolitizirati.  

Naglasio je da je govorio da njemu kao predsjedniku HSLS-a Ličko-senjske 
županije to ne odgovara i da su u HDZ-u mogli, kao bilo koja druga politička opcija, izići 
s presicom ili bilo kojom drugom demokratskom metodom i dati svoj javni stav i svojim 
članovima preporuku što da rade. Po mišljenju A. Franića, ne mogu putem izglasavanja  
dokazivati svoju moć i to prezentirati u javnost kao stav Ličko-senjske županije. U toj 
potpori neće se definirati koliko je članova bilo za, a koliko protiv, nego će se reći da je to 
stav Ličko-senjske županije i zbog toga se opozicija stavlja u nedemokratski položaj.  

Predsjednik Skupštine je dodao da je 750 000 glasova potpore ovom referendumu 
isto što i 750 000 glasova koji su odlučili da je vladajuća koalicija danas na čelu hrvatske 
države. Uvjeren je da je to stav većine u ovoj Županiji i oni će poštivati volju grañana, što 
nije nikakvo pokazivanje mišića. U zadnjih nekoliko dana došlo je stotinjak pisama i isto 
toliko telefonskih poziva da se ova potpora stavi na dnevni red Županijske skupštine. 
Stav većine nikako ne može biti nasilje nad demokracijom.  

Župan je dodao da smo danas čuli i jednu novu demokratsku lekciju kako se 
treba ponašati od onih koji su napuštali glasovanje kada se glasovalo o samostalnosti 
RH. Smatra da je brak kao zajednica žene i muškarca svetinja, na kojem se temelji 
povijesna činjenica, ne samo RH, nego i čitavog svijeta. Župan smatra da oporba 
najavljuje napuštanje sjednice najviše iz razloga što su vidjeli rezultate rebalansa 
Proračuna, budući su predviñali da će ova Županija na kraju godine završiti u bankrotu. 
Na žalost oporbe i na sreću svih grañana naše Županije želja im se nije ispunila. Zbog 
toga sada ovdje provociraju na jednom takoñer vrlo bitnom pitanju. 

D. Ropuš je naglasio da je licemjerno od oporbe u ovoj Skupštini da protestiraju 
protiv prijedloga ove potpore, budući je  Vlada na državnoj razini povela antikampanju 
ovog referenduma gdje su pozivali ljude da iziñu na referendum i glasaju protiv. Sada se 
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osporava ovoj Skupštini da ona zauzme svoj stav. Vladajuća koalicija želi iznijeti svoj 
stav i dati potporu referendumu, a oporbi nitko ne brani da glasuju protiv. Na državnoj 
razini SDP je zahuktao kampanju i Vlada već  tjednima raspravlja o tome na svojim 
sjednicama.  

Predsjednik Skupštine je dodao da imaju od jučer jednu vrlo demokratsku 
poruku onih koji ne podržavaju ovaj referendum gdje se kaže „Stoko sitnog zuba iselite 
iz Hrvatske“. Jasno je dao do znanja da oni kao većina to neće dozvoliti.  

M. Šuljić je rekao da je dao potpis za referendum, ali da neće izići u nedjelju na 
glasovanje upravo zbog onoga što rade ministri, a danas i ova Skupština. Po njegovom 
mišljenju i vlast i oporba su se u ovo uključili na jedan nekorektan način. Za njega je brak 
institucija žene i muškarca, ali isto tako i drugi ljudi imaju potpuno ista prava kao i on.  

Predsjednik Skupštine je naglasio da je zato i htio da poslušaju tekst potpore koja 
govori upravo ono  što je i M. Šuljić rekao.  

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je predloženi dnevni red dao na 
glasovanje. 

Županijska skupština je s 19 glasova „za“ i 7 „protiv“ usvojila dnevni red IV. 
sjednice Županijske skupštine. 

Sjednicu je zatim napustilo 7 članova  Skupštine iz redova SDP-a, HSLS-a i HNS-
a. 

U nastavku sjednice bilo je nazočno od 19 do 20 članova Županijske skupštine.  
 
AADD  //  11  UUssvvaajjaannjjee  zzaappiissnniikkaa  ss  IIIIII..    ssjjeeddnniiccee  ŽŽuuppaanniijjsskkee  sskkuuppššttiinnee    
 

Predsjednik Županijske skupštine dao je zapisnik s III. sjednice Županijske 
skupštine na raspravu. 

Rasprave nije bili pa je dao zapisnik s III. sjednice Županijske skupštine na 
raspravu. 

Županijska skupština je jednoglasno s 19 glasova „za“ usvojila zapisnik s III. 
sjednice Županijske skupštine. 
 
 

AD/2 Davanje potpore Grañanskoj inicijativi „U ime obitelji“o uvrštavanju definicije 
braka u Ustav RH kao životne zajednice žene i muškarca 

 
Tekst potpore (Županijska skupština Ličko-senjske županije u potpunosti podržava 

inicijativu udruge „U ime obitelji“ da u Ustav Republike Hrvatske uñe definicija braka kao 
zajednice žene i muškarca. 

Budući da je hrvatsko društvo zasnovano na tradicionalnim vrijednostima i kršćanskim 
načelima da je brak zajednica žene i muškarca pozivamo grañane Ličko-senjske županije da izañu 
1. prosinca na referendum i zaokruže ZA. 

Na taj bi način neposrednim grañanskim ustavotvornim referendumom koji podupire 
svojim potpisima 750 000 grañana još jednom dokazali da je obitelj stožerna snaga svakog našeg 
uspjeha. 

Želimo naglasiti da glasovanjem ZA ne želimo uskratiti pravo bilo kome na njegovu 
seksualnu orijentaciju, ali želimo da se Ustavom definira da je brak zajednica žene i muškarca. 

Smatramo da je izrazito važno da grañani Ličko-senjske županije izañu na referendum i 
podrže inicijativu udruge „U ime obitelji“. 

Na taj način Hrvatska barem što se tiče definicije braka ne može biti talac bilo koje 
političke opcije koja bi možda sutra htjela promijeniti definiciju braka. 

Izañimo na referendum i zaokružimo ZA.) pročitala je Katarina Milković u ime Kluba 
HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. Rasprave nije bilo. 
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Članovi Županijske skupštine su s 18 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom“ dali 
 

POTPORU 
Grañanskoj inicijativi „U ime obitelji“o uvrštavanju definicije braka u Ustav RH kao 

životne zajednice žene i muškarca 
 
 
AD/3  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije 
AD/4 Donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. 

godinu 

AD/5  Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske 

županije za 2013. godinu 
AD/6  Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, 

tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi 
i udrugama grañana Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

 
Predsjednik Skupštine je predložio da se ove točke objedine u izlaganju i raspravi, 

a da se o svakoj posebno glasuje. 
Izvijestio je članove Skupštine da je predlagatelj točaka  Župan te da je o svim 

točkama raspravljao Odbor za Proračun i financije, Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
raspravljao je o 3., 5., i 6. točki, dok je o 6. točki raspravljao i Odbor za prosvjetu, kulturu, 
znanost i šport. 

Za 3., 4, i 5. točku dnevnog reda obrazloženje je dao M. Dešić, pročelnik Službe za 
financije, dok je 6. točku dnevnog reda obrazložila Valentina Bublić, pročelnica 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 
 M. Dešić je istakao da se Županija kratkoročno zadužuje za 1.600.000,00 kuna uz 
fiksnu kamatnu stopu u visini od 5,78% godišnje i jednokratnu bankarsku naknadu u 
iznosu od 4.000,00 kuna na rok od 11 mjeseci sukladno dostavljenoj indikativnoj ponudi 
Privredne banke Zagreb d. d.. 

Izmjenama i dopunama Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu ukupni 
prihodi i primici Proračuna smanjuju se s planiranih 66.148.433,39 kn za 1.308.562,39 kn i 
sada po Izmjenama i dopunama Proračuna iznose 64.839.871,00 kn, odnosno smanjuju se 
za 2% u odnosu na prethodno planirani iznos. 

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Županije za 2013. godinu smanjeni su takoñer 
ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 1.308.562,39 kn, odnosno za 2% u odnosu 
na prethodno planirani iznos, tako da sada iznose 64.839.871,00 kn. 

M. Dešić je obrazložio smanjenje prihoda i primitaka, kao i smanjenje rashoda i 
izdataka Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu. 

Nadalje je istakao da se temeljem članka 14. stavak 1. uz Proračun jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave donosi i Odluka o izvršavanju Proračuna. Ovom 
Odlukom po I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. 
godinu prethodno planirani iznos od 66.148.433,39 kuna zamjenjuje  se iznosom od  
64.839.871,00 kuna, dok se sve ostale odredbe, odnosno članci Odluke o izvršavanju 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu ne mijenjaju.  

 V. Bublić je istakla da su Programom javnih potreba u obrazovanju, kulturi, 
tehničkoj i prometnoj kulturi, športu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i 



 13

udrugama grañana Ličko-senjske županije za 2013. godinu planirana sredstva u 
ukupnom iznosu od 2.800.000,00 kuna . 
 Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa javnih potreba ukupni iznos od 
2.800.000,00 kuna se ne mijenja, već se izmjene i dopune odnose na stavke unutar samog 
Programa te su velikom broju ustanova i udruga sredstva umanjena za 10%.  

Naime, zbog izborne godine sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna planirana za 
političke stranke koje imaju svoje članove u Županijskoj skupštini nisu dovoljna, stoga je 
potrebno navedeni iznos povećati za 162.000,00 kuna te se predlaže iznos od 262.000,00 
kuna.  
 Savezu športova Ličko-senjske županije umanjen je iznos sredstava za 108.933.33 
kune, odnosno 18%.  

Sredstva namijenjena djelatnosti kulture u Programu javnih potreba iznosila su 
70.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama predlažu se sredstva u iznosu od 109.333,33 kn. 

Sredstva namijenjena za obnovu sakralnih objekata u Programu javnih potreba 
iznosila su 20.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama iznosila bi 40.000,00 kn. Povećana su 
radi financijske pomoći Gospićko-senjskoj biskupiji za Crkvu hrvatskih mučenika na 
Udbini. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi je sudjelovao Nikola Šulentić, u ime Kluba HDZ-HSS-HSP-HSP AS-

HSU. 
Istakao je da bi izdvojio nekoliko interesantnijih podataka koji dodatno 

potkrepljuju ono što je rekao M. Dešić. Situacija nije sjajna, vrijeme je krizno, ali su 
trendovi dobri i ide se naprijed i kroz par mjeseci bi ranije naslijeñene, iz prošle godine 
nepodmirene obveze, trebale biti riješene. U tom smislu je takoñer napomenuo 
nenamjenska sredstva iz Državnog proračuna, što je ružan trend kojeg sad osjećamo.  

Iz Državnog proračuna dobilo se 3.740.000,00 kuna manje namjenskih sredstava, 
a istovremeno su vlastiti prihodi Županije porasli za 2.400.000,00 kuna. Nije se baš 
uspjelo kompenzirati onoliko koliko su nas iz države zakinuli, ali idemo dobrim 
smjerom.  

Rekao je da mu je žao što nema oporbe, budući oni vole razgovarati o 2.597.000,00 
kuna manjka prihoda, odnosno dospjelih nepodmirenih obveza iz prošle godine s kojima 
smo ušli u ovu godinu. Gotovo nešto manje od 1.000.000, 00 kuna uspjelo se isfinancirati 
iz vlastitih prihoda, a preostalih 1.600.000, 00 kuna je predmet jedne od ovih objedinjenih 
točaka.  

Kratkoročni kredit koji se uzima na 11 mjeseci s relativno dobrom kamatom 
uspjet će premostiti i to i nada se da ćemo u tih sljedećih 11 mjeseci trajanja toga kredita 
uspjeti sanirati do kraja stvarni dug koji se provlačio i kroz rasprave i kroz Proračun u 
ovoj godini. Ostali prihodi Županije povećani su za 823.000,00 kuna i odnose se na 
sredstva koja su uprihodovana od prodaje sportske dvorane u Otočcu. Važno je naglasiti 
da ti novci nisu potrošeni bilo kako, nego su ta sredstva ponovno usmjerena istoj toj školi 
i ostalim četirima srednjim školama u Županiji.  

Što se tiče rashoda i izdataka, mjere koje je Župan započeo sa svojim suradnicima 
i službama i efekti tih mjera u ovoj godini se još ne mogu dobro vidjeti.  

Materijalni rashodi su smanjeni za 360.000,00 kuna i to posebno treba pozdraviti 
jer je to ona prava štednja na troškovnoj strani, koja se odnosi na poštanske usluge, 
troškove telefoniranja, gorivo za automobile itd. Kapitalni izdaci Županije su smanjeni 
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za 370.000,00 kuna, što nije uvijek popularno, jer su to ipak investicije i nešto što se ulaže 
u objekte. Iz materijala je vidio da su se planirali nekakvi radovi na županijskoj zgradi, 
kupnja namještaja i jedanog automobila. Mišljenja je da su to stvari koje se ne mogu 
dugoročno prekrižiti, ali je Županija pokazala ozbiljnost i u ovom najtežem trenutku  
sanacije je odgodila realizaciju ovih kapitalnih izdataka rekao je.  

Iako nije prevelik iznos, N. Šulentić je spomenuo i smanjenje troškova Županijske 
skupštine u iznosu od 90.000,00 kuna, isključivo zbog manjeg broja vijećnika u odnosu 
na prošli saziv.  

Osvrnuo se i na točku za koju je V. Bublić dala obrazloženje. Sredstva u iznosu od 
2.800.000,00 kuna, koliko u Proračunu iznosi ta planska stavka, ostaju ista. Ne mijenja se 
ništa, nego se radi o preraspodjeli sredstava unutar tog Programa i kako je V. Bublić već 
naglasila s obzirom na izbornu godinu, planirana sredstva od 100.000,00 kuna nisu 
dovoljna i podižu se na 262.000,00 kuna. Netko će reći da je to prilično nepopularno, jer 
će se negdje morati uzimati da bi se dalo političkim strankama. Situacija je takva da 
zakone  donosi Vlada, ali ne daje novce. Županija ovo mora isfinancirati sama, a pravila 
igre je donijela Vlada RH. Kako su se sredstva tražila vidljivo je iz materijala. Tih 
162.000,00 kuna uzeto je sa stavke Saveza športova Ličko-senjske županije i tu je 
smanjenje nešto malo veće od 18 %. Kada se pogleda struktura ostalih podstavaka, 
sredstva se nisu mogla uzeti slijepima, bolesnima ili školstvu i kulturi. Šport je nekako 
imao najviše, tako da su sredstva uzeta s te stavke.  

Iako govori u ime Kluba, može reći da je Odbor za Proračun i financije 
jednoglasno donio zaključke za podržavanje svih ovih točaka. 

Župan je radi istine i javnosti na području Grada Gospića i Ličko-senjske županije 
informirao članove Skupštine na koji način djeluje Savez športova Ličko-senjske 
županije. 

Od ukupno 638.216,07 kuna, troškovi za zaposlenike iznose 160.000,00 kuna. 
Djelovanje Saveza u koje spadaju knjigovodstvo, materijalni troškovi, poštanske usluge i 
troškovi telefona iznosi 330.000,00 kuna.  

Na troškove putovanja se potrošilo u 2012. godini 62.000,00 kuna, a na 
konzumaciju ili reprezentaciju 33.000,00 kuna, što ukupno iznosi 95.000,00 kuna, 
odnosno više nego što potroši Župan Ličko-senjske županije. 

Od svih sredstava na klubove je otišlo samo 67.256,00 kuna. 
Predsjednik Skupštine je dodao da su članovi oporbe mogli izaći van kada se 

glasovalo o potpori grañanskoj udruzi „U ime obitelji“  i nakon toga se vratiti, jer bi to 
bila odgovorna oporba. Sami su govorili kako su mislili da ćemo razgovarati o važnim 
gospodarskim pitanjima. Od 24 točke dnevnog reda, 23 se odnose na gospodarska 
pitanja, a samo je jedna tema koja se ne odnosi na gospodarstvo, ali grañani Ličko-
senjske županije misle da je bitna radi nekih drugih stvari.  

Predsjednik Skupštine smatra da je žalosno da 500.000,00 kuna ide na raznorazne 
rashode, plaće, reprezentacije i troškove putovanja, a sam sport dobiva oko 70.000,00 
kuna. Da su sredstva rasporeñena barem po pola nekako bi se to lakše podnijelo. Smatra 
da bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi to branili pred Skupštinom. Sve se svodi na to kako 
je njihovo napuštanje sjednice bilo unaprijed isplanirano, jer su neki članovi oporbe 
napustili i Gradsko vijeće Grada Gospića.  

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao 3. točku dnevnog reda na 
glasovanje. 

Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije 
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Zatim je predsjednik Skupštine dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

ODLUKU 
o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

IZMJENE I DOPUNE 
Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, 

sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama grañana Ličko-senjske 
županije za 2013. godinu 

 
AD/7 Donošenje Zaključka po razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske  

županije za razdoblje 2009. – 2013. godine   
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka  

Župan te da je o istom raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 
Obrazloženje je dao Stipe Mudrovčić, ravnatelj Zavoda za prostorno ureñenje 

Ličko-senjske županije. 
Istakao je da je Izvješće o stanju u prostoru jedini i osnovni dokument kojim se 

prati stanje u prostoru na prostoru Ličko-senjske županije. 
Osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena postojećeg stanja, analiza prostornog 

razvoja i planiranje razvoja za naredno razdoblje. Cilj izrade Izvješća je planirati i 
predvidjeti mogući razvoj koji se temelji na postojećim uvjetima. 

Zadnje Izvješće o stanju u prostoru Županijska skupština je donijela 2008. godine 
za četverogodišnje razdoblje, a na temelju Zakona o prostornom ureñenju i gradnji. U 
meñuvremenu su doneseni novi zakoni i propisi koji bitno utječu na formiranje uvjeta za 
prostorni razvoj i načine korištenja prostora. 

Budući su članovi Skupštine kroz materijale upoznati s Izvješćem, S. Mudrovčić je 
naglasio da nema potrebe za opširnim obrazlaganjem, već da stoji na raspolaganju ako 
budu imali pitanja u svezi istoga. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 19 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

po razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Ličko-senjske  županije za razdoblje  
2009. – 2013. godine 

 
Budući su članovi Skupštine dobili prijedlog Izvješća, 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.  
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AD/8 Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na 

pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2013. 

godini    

AD/9 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos 

koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj 

kalifornijske pastrve na lokacijama Lukovo Šugarje i Jablanac 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 
Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom 
dobru na području Ličko-senjske županije te da su o istom raspravljali Odbor za 
gospodarska pitanja i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Predlagatelj Odluke je Župan te su o istoj raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. 

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao 8. točku dnevno reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 19 glasova „za“ donijela 

ZAKLJUČAK 
po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u 

koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2013. godini 
 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj kalifornijske pastrve na lokacijama Lukovo 

Šugarje i Jablanac 
 
AD/10 Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od 

2014. – 2016. godine   
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke 
Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za gospodarska pitanja, Odbor za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Plana na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
PLAN DAVANJA 

koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od 2014. – 2016. godine 
 
AD/11 Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2014. godinu  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke 

dnevnog reda  Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za gospodarska pitanja, Odbor za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Plana na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
PLAN DAVANJA 

koncesija Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
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AD/12 Donošenje Odluke o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko 

korištenje pomorskog dobra - dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna 

plaža) s procjenom vrijednosti koncesije  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  
Župan te da je o istoj raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – 

dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža) s procjenom vrijednosti 

koncesije 
 
AD/13 Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri 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 gospodarska pitanja i Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja - dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža) 
 
AD/14 Donošenje Mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ove točke 

dnevnog reda  Župan te da su o istoj raspravljali Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i 
šport i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

S obzirom da Županijska skupština prvi put donosi Mrežu dječjih vrtića 
obrazloženje je dala V. Bublić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti. 

Istakla je da je izrada prijedloga Mreže dječjih vrtića na području Ličko-senjske 
županije započela zahtjevom svim gradovima i općinama za dostavom Plana mreže 
dječjih vrtića za svoje područje. Grad Gospić i Općina Karlobag dostavili su Plan mreže 
dječjih vrtića donesenih na predstavničkim tijelima, dok su ostali gradovi i općine 
dostavili očitovanja s prijedlozima o načinu zadovoljenja potreba za predškolskim 
odgojem na svom području. 

Na području Ličko-senjske županije djeluje sedam dječjih vrtića s pripadajućim 
područnim vrtićima čiji su osnivači gradovi i općine, a privatnih dječjih vrtića na 
području naše Županije nema.  
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U postojećoj mreži dječjih vrtića nedostaje odreñeni broj smještenih kapaciteta, a 
odnosi se na ispunjavanje uvjeta propisanih Državnim pedagoškim standardom. 

U šest dječjih vrtića i tri područna vrtića nema liste čekanja, dok je u Dječjem 
vrtiću „Carić“ u Novalji na listi čekanja desetero djece te u područnom vrtiću „Vidra“na 
Mukinjama gdje je na listi čekanja šestero djece jasličke skupine. 

Sukladno Državnom pedagoškom standardu osnivači dječjih vrtića obvezni su 
provoditi mjere, odnosno uskladiti rad dječjih vrtića s pedagoškim standardom do kraja 
2013. godine, a nadzor nad provedbom mjera provodi Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa. Poteškoće osnivača u usklañivanju rada dječjih vrtića sa 
standardima uvjetovane su nedostatkom financijskih sredstava, ali je iste moguće 
prevladati pomnim planiranjem i projekcijama te kandidiranjem projekata na fondove 
Europske unije. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Mreže dječjih vrtića na području Ličko-

senjske županije na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
MREŽU 

dječjih vrtića na području Ličko-senjske županije 
 

AD/15 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti 
Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 

AD/16 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj ovih 

točaka dnevnog reda  Župan te da su o istim raspravljali Odbor za zdravstvo i socijalnu 
skrb i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao 15. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 16. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-

senjske županije 
 
AD/17 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke o izmjenama i 

dopunama  Statuta Lučke uprave Senj  
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka  
Župan te da je o istom raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
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Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta Lučke uprave Senj 
 
AD/18 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju Jadranskoj euroregiji 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  
Župan te da je o istoj raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o pristupanju Jadranskoj euroregiji 
 
AD/19 Donošenje Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske 

županije 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  

Župan te da je o istoj raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Ličko-senjske županije 
 
AD/20 Donošenje Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske 

razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011. – 2013. godine 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  

Župan te da je o istoj raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 
Obrazloženje je dala Ana Rukavina-Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo. 
Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-
senjske županije 2011. – 2013. godine 

 
AD/21 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2012. godinu 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je Izvješće podnijelo 

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije  
Župan te da je o istom raspravljao Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
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Obrazloženje je dala potpredsjednica Povjerenstva Mara Stilinović. 
Naglasila je da, na temelju članka 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te 

utvrñivanja vremena i uzroka smrti, Povjerenstvo izrañuje godišnje izvješće o radu 
mrtvozorničke službe. Tijekom 2012. godine Povjerenstvo je održalo jednu sjednicu. 

Utvrdilo je da je obavljeno ukupno 477 mrtvozorničkih pregleda umrlih osoba 
izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici su uredno, kronološkim redom vodili 
očevidnike o izvršenim pregledima umrlih osoba s podacima iz Potvrde o smrti, te je 
Povjerenstvo zadovoljno njihovim radom. 

Očevidnici su za proteklu 2012. godinu pregledani i zaključeni, te ovjereni od 
strane Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika. 

Programom javnih potreba Ličko-senjske županije za 2012. godinu, za 
organizaciju i rad mrtvozorniče službe, te za rad Povjerenstva bilo je osigurano 
130.000,00 kn, dok je utrošeno neto 69.396,47 kn. 

Ličko-senjska županija je isplate naknada za obavljanje pregleda umrlih osoba 
isplaćivala sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu, a tijekom 2012. godine 
mrtvozornici su uputili usmene primjedbe na neredovito plaćanje troškova. 

Tijekom 2012. godine zahtjeve za razrješenjem podnijela su dva mrtvozornika za 
područje Općine Perušić, jedan mrtvozornik za područje Grada Gospića i dva 
mrtvozornika za područje Grada Novalje. Županijska skupština Ličko-senjske županije 
je na prijedlog Gradskog vijeća Grada Novalje imenovala dvije mrtvozornice za područje 
Grada Novalje. Gradsko vijeće Grada Gospića dostavilo je prijedlog za imenovanje jedne 
mrtvozornice, meñutim istu nije bilo moguće imenovati u 2012. godini jer nije imala 
položen državni stručni ispit. Općinsko vijeće Općine Perušić u 2012. godini nije 
dostavilo prijedlog imenovanja novog mrtvozornika. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Ličko-senjske županije za 2012. godinu 
 

AD/22 Donošenje Odluke o izboru Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske 

županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke 
Odbor za izbor i imenovanje. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o izboru Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije 
 
AD/23 Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

zaštitu prava pacijenata na području Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja  
Odbor za izbor i imenovanje. 
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Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na 

području Ličko-senjske županije 
 
AD/24 Donošenje Rješenja o prijedlogu članova u Nadzorni odbor Hrvatskog radija – 

Radio Gospića d.o.o. 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja  
Odbor za izbor i imenovanje. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o prijedlogu članova u Nadzorni odbor Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o. 
 
AD/25 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Stručnog 

povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i 

distribuciju plina na području Ličko-senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Rješenja  
Odbor za izbor i imenovanje. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 20 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Stručnog povjerenstva za davanje 
koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-

senjske županije 
 
 
KLASA: 021-04/13-01/36 
URBROJ: 2125/1-01-13-02 
Gospić, ____________ 2013. godine 
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