
 

 

1 

 

Z A P I S N I K  

sa VIII. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije, 

održane 30. siječnja 2020. godine, s početkom u 13.00 sati i nastavka sjednice održane 10. veljače 

2020. godine s početkom u 12.00 sati, 

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 

 
Potpredsjednik Skupštine Zlatko Fumić je u 13.00 sati otvorio VIII. sjednicu Županijske 

skupštine, pozdravio članove Skupštine, Župana D. Milinovića, izvjestitelje, predstavnike medija i 
ostale nazočne. 

 
Potpredsjednik Skupštine zamolio je da se utvrdi kvorum pojedinačnom prozivkom članova 

Skupštine kako bi se započelo s radom sjednice. 
 
Potpredsjednik Skupštine je utvrdio da su od 33 člana na početku VIII. sjednice nazočna 24 

člana i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
  Sjednici su nazočni: Željko Biondić, Ivan Bižanović, Miroslav Cindrić, Ante Dabo, Milan 

Devčić, Vlatko Duvnjak, Zlatko Fumić, Berislav Gržanić, Danica Janjatović, Berislav Kostelac, Ana 
Manjerović, Nada Marijanović, Ivan Miletić, Mariella Pehovac, Ernest Petry, Marko Prpić, Ivica 
Radošević, Željko Rukavina, Boško Stapar, Sandra Šarić Samaržija, Tomislava Šimatović, Ana-
Marija Šolaja, Mirjana Vrkljan Radošević i Alen Zorić. 

 
Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine: Milan Knežević, Tomislav  Kovačević, 

Milan Matija, Branislav Šutić te Tomislav Hećimović, Stjepan Kostelac, Marijan Kustić, Milan Uzelac 
i Josip Vrkljan – ispričali se. 

 
 
Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: Darko Milinović – Župan Ličko-senjske županije, 

Renata Hodak - Zamjenica župana, Vice Nekić - Zamjenik župana, Gordana Pađen – zamjenica 

pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, Ana Rukavina Stilinović – 

p.o. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - p. o. pročelnica Upravnog odjela za 

financije i društvene djelatnosti, Ana Milinković Rukavina – p.o. pročelnica Upravnog odjela za 

graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Jadranka Pejnović - p.o. 

pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, Juraj Verzon – p.o. pročelnik 

Upravnog odjela za opću upravu, Anita Varžak – unutarnja revizorica, Ivan Bronzović, ravnatelj 

Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Valentina Zdunić – zamjenica p.o. 

pročelnice Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Josipa Ojurović Čačić – voditeljica 

Odsjeka za poslove protokola, informiranje i pomoćno-tehničke poslove te Martina Asić, Katica 

Milinković i Nikola Došen – službenici Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.  
 
Nakon utvrđenog kvoruma Potpredsjednik Skupštine je prije otvaranja aktualnog sata ispričao 

Predsjednika Skupštine M. Kustića koji zbog bolesti, odnosno gripe nije mogao doći pa ga je 

zamolio za vođenje sjednice. 

 
Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat, a pitanja su najavili I. Bižanović, Z. Fumić i B. 

Kostelac. 
I. Bižanović se obratio Županu u svezi nedavnog događaja u Andrijaševcima blizu Zagreba, 

gdje je izgorio privatni Dom za starije i nemoćne osobe. Umirovljenici su zbog toga jako zabrinuti. U 
našoj Županiji ima nekoliko takvih domova te ga zanima je li Župan upoznat sa stanjem u tim 
domovima, imaju li isti uporabne dozvole, jesu li prekapacitirani i kakve su kontrole u tim 
domovima, budući znamo da je Dom za starije i nemoćne osobe u Gospiću prošle godine imao silne 
kontrole. U Otočcu se također otvara novi privatni Dom, koji će biti lijep i uređen i već je sada 
prilično rezerviran. Zanima ga kakve Župan ima informacije o stanju u tim domovima. 

Župan je istakao da na području naše Županije postoje dva privatna doma i jedan nanovo 
otvoreni, koji još nije zaživio. Ingerencija koju Županija ima nad privatnim domovima, pa i nad 
Domom na županijskoj razini je utvrđivanje minimalnih tehničkih standarda. Županija u svojoj 
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ingerenciji nema mogućnost kontrole smještaja u domovima. Prije nego što se dom otvori, Županija 
izdaje rješenje o minimalnim tehničkim standardima. Što se tiče novoga Doma, županijska komisija 
je utvrdila minimalne tehničke standarde, isti nije zadovoljio standarde što se tiče kuhinje, međutim 
ima zakonsku mogućnost da sklopi ugovor s jednim ugostiteljskim objektom, koji će pripravljati 
hranu za Dom i ako to ispuni imat će minimalne tehničke standarde. Dom za starije i nemoćne 
osobe u Gospiću ima svakodnevne kontrole i to je dobro. Kao Župan je bez obzira na ingerencije 
koje ima, odnosno nema, planirao idući tjedan sastanak ili barem telefonski razgovarati sa 
vlasnicima privatnih domova u Novalji i Križpolju i tražiti od njih informacije o stanju i broju 
štićenika i ukoliko utvrdi da postoji nesrazmjer između minimalnih tehničkih standarda i 
pravilnika, reagirat će prema resornom ministarstvu. Isto tako Župan je zamolio ako netko ima 
slučajno kakve informavije o eventualnim nepravilnostima da mu ih prijavi kako bi mogao 
reagirati. U Županiji imamo i sedam udomiteljskih obitelji s ukupno 22 korisnika. 

Z. Fumić je istakao da je njegovo prvo pitanje vezano za temu koja već dugo muči mještane 
Općine Brinje, a to je hitna pomoć, koju u Općini nemaju više od tri godine, kao i pripravnost. 

Drugo pitanje se odnosi na županijske ceste, budući je prošlo gotovo dvije godine, a da u ceste 
na području Općine Brinje nije uložena niti jedna kuna. Ceste su u katastrofalnom stanju, opasne i 
za promet te je zamolio odgovorne da nešto učine po tom pitanju. 

Župan je, što se tiče hitne pomoći, istakao da je Županijska skupština uputila svoj prijedlog 
mreže hitne medicinske pomoći, gdje su zatražili i jedan punkt u Općini Brinje, međutim trebaju 
reagirati sukladno svojim mogućnostima. Danas je održan sastanak Upravnog vijeća Zavoda za 
hitnu medicinu, gdje je tražio od predsjednika Upravnog vijeća i članova iz reda Skupštine i članova 
koje imenuje kao Župan da postave to pitanje i čini se da smo došli do jednog kompromisnog 
rješenja, koje može pokriti taj teren do konačnog rješenja. Hoće li doći do konačnog rješenje ovisi o 
Ministarstvu, a na svima nama je da pokušamo kroz lobiranje i ne samo kroz lobiranje, nego i kroz 
stvarne potrebe dovesti do toga da jedan punkt hitne medicinske pomoći bude u Brinju. Do tada su 
našli jedno kompromisno rješenje, a to je da se uspostavi tim T2, koji će posebno biti pripravan za 
Brinje, ali i jedan dodatni tim, ako se stvori situacija da prvi tim s liječnikom mora ići negdje 
drugdje, da je na predspoziciji i tim T2 koji odmah može doći u Općinu Brinje i neće se više moći 
desiti da prođe više od 20 minuta,  a da hitna pomoć ne dođe na odredište. 

Što se tiče cesta na području Općine Brinje, Župan je predložio da se svi zajedno sastanu sa 
ravnateljem ŽUC-a i probaju naći rješenje u svezi tog pitanja. Još jednom je podsjetio da prvi put u 
Proračunu imamo gotovo 1 mil. kuna za infrastrukturu na području gradova i općina. Trenutno 
rade na izradi određenih kriterija i jedan od kriterija će biti da se pomogne općinama koje imaju 
malu fiskalnu mogućnost napraviti sve ono što mještani od njih očekuju. Do 15. veljače imat ćemo 
obračun Proračuna za prošlu godinu i ponovno ćemo imati višak prihoda nad rashodima i to je ono 
što je dobro. Napomenuo je i da niti jedan naš projekt nije prošao natječaje Fonda za sufinanciranje i 
tu moramo učiniti dodatni napor. Mišljenja je i da kroz ovu stavku u Proračunu, a to je pomaganje 
infrastrukturi općina i gradova, a samim time i ŽUC-u, mogu doći do zadovoljavajućeg rješenja. 

B. Kostelac je naglasio da želi postaviti pitanje koje ga muči kao stanovnika Županije, a prije 
svega i prosvjetnog djelatnika. Odnosi se na škole i obrazovanje u našim konkretnim, lokalnim 
okolnostima, a malo će se dotaknuti i širih okvira radi lakšeg razumijevanja. Vrlo je aktualna tzv. 
reforma školstva, koju bi nazvao kozmetičkom, kao i sve reforme do sada, budući se u pozadini 
uopće ne vidi pravi interes vlastodržaca da se ta reforma provede temeljito i u onim smjerovima koji 
bi doveli do općeg prosperiteta odgojno – obrazovnog sustava. Sve manje-više, provedene reforme, 
od one Šuvarove pa do sadašnje aktualne ministrice B. Divjak su reforme koje bi nazvao  
kozmetičko-političkog karaktera. Sve ovisi o smjeni vlasti i ministara, ideološkoj podložnosti i 
interesnim skupinama, tj. agencijama. Možda se netko od nazočnih i pita što možemo kao Županija 
napraviti po tom pitanju i uz toliki manevarski prostor, tj. koji su naši zakonski, ekonomski, 
gospodarski, socijalni i ostali okviri, odnosno koliko nas sve to uvjetuje. B. Kostelac se pita jesmo li 
baš sa svim navedenim uvjetovani, odnosno uvjetujemo li mi najčešće sami sebe, postavljamo li 
svjesno ili nesvjesno sebi neke okvire i granice tamo gdje možda ne bi trebali postavljati. 
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S obzirom na sve navedeno zanima ga što je Županija poduzela da se omogući školovanje 
deficitarnih kadrova i zanimanja, kako u samom sustavu obrazovanja, tako i u ostalim 
gospodarskim i društvenim djelatnostima? 

Razmišlja li itko o zaustavljanju hiperprodukcije znanja i zanimanja koja uopće ne odgovaraju 
trenutnim potrebama i izazovima tržišta rada i koje su sve moguće štetne posljedice ako se tako 
nastavi i dalje? Trenutno imamo hiperprodukciju učiteljske razredne nastave, prometnih inženjera, 
ekonomista i sl..  

Budući da radi u školi primjećuje da nam kronično nedostaje profesora i nastavnika kemije, 
biologije, matematike i fizike i te predmete uglavnom predaje nestruka. Govori se o nekoj reformi 
školstva, a teško je pronaći odgovarajuću struku. Zanima ga kako bi izgledalo kada bi se dostavili 
podaci o postotku izvedbene nastave od petog do osmog razreda od strane nestručnih predavača. 
Kada uzmemo u obzir da u Proračunu nisu osigurane stipendije za studente deficitarnih zanimanja, 
još više se pojačava bojazan za brigu i skrb o ovom uvijek bitnom i osjetljivom pitanju. 

Župan je istakao, što se tiče reforme školskog sustava, kako je i on nezadovoljan istom, kao npr. 
da se u odgoj djece upliću više van obiteljske institucije nego obiteljske. Smatra da dijete osnovna 
znanja i vrijednosti života mora steći kroz obitelj, od oca i majke. 

Što se tiče deficitarnih zanimanja, naglasio je da je tu B. Kostelac samo jednim dijelom u pravu. 
Županija itekako vodi brigu o deficitarnim zanimanjima u skladu sa svojim mogućnostima. O 
deficitarnim zanimanjima se može razgovarati sa strukom, a struka je obrtnička komora, koja je 
prošle godine predložila da se povećaju sredstva za deficitarna zanimanja. Ove godine je povećan 
iznos za 50% i potpisan je nedavno ugovor za sufinanciranje deficitarnih obrtničkih zanimanja na 
području Ličko-senjske županije, što je bilo i javno objavljeno. Da Županija vodi brigu o deficitarnim 
zanimanjima govori i uspostava novog odjela srednje medicinske škole. Prošle godine je 
uspostavljen novi odjel za obrazovanje medicinskih sestara, čiji kronični nedostatak ne pogađa 
samo našu Županiju, nego i cijelu RH. Općine i gradovi na području Županije također kroz svoje 
programe sufinanciraju studente po određenim kriterijima. Treba postojati međusobno jedna 
sinergija, međutim bez pomoći države niti jedna županija ne može puno učiniti po tom pitanju. 
Županija vodi brigu i vodit će o deficitarnim zanimanjima, prije dvije i pol godine smo imali 13,5 
mil. kuna duga, sada ćemo imati dodatni suficit te je razmišljao i u ovom Proračunu o 
sufinanciranju udžbenika, međutim i to iziskuje blisku suradnju načelnika, gradonačelnika i njega 
kao Župana, budući je suludo da npr. sufinancira udžbenike u Gospiću, ako su s neke druge strane 
već sufinancirani. Iduće godine Županija će imati još veće proračunske mogućnosti za neke 
programe, sufinanciranje deficitarnih zanimanja ili stipendiranja.  
 

   Nakon aktualnog sata, Potpredsjednik Skupštine je otvorio raspravu po pitanju dnevnog reda i 

upitao ima li tko prijedloga za njegovu izmjenu ili dopunu. 
 
   Za riječ se javio Župan, koji je kao predlagatelj točke kazao da je nakon usmenog dogovora s 

Predsjednikom Skupštine koji je spriječen zbog bolesti, iz objektivnih razloga Klub HDZ-a i 

koalicijskih partnera nije mogao sastati, predloženo da se dnevni red izmjeni na način tako da se, 

zbog hitnog donošenja Odluke po zakonu do petka, predložena točka 3. dnevnog reda: Donošenje 

Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke 

pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu odradi kao točka 

1., kako ne bi neke turističke zajednice općina i gradova izgubile prihode i do 2. mil. kuna prihoda, a 

da se sjednica Županijske skupštine kako je obaviješten prekine i nastavi po njegovom saznaju u 

srijedu i u nastavku sjednice razmotre preostale točke dnevnog reda uz eventualnu nadopunu 

novim temama. 

Potpredsjednik Skupštine, složio se s prijedlogom Župana i predložio da se zbog hitnosti 

dnevni red izmjeni na način da predložena točka 3. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe 

po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na 

području Ličko-senjske županije za 2021. godinu bude točka 1. i da se kao takav usvoji dnevni red te 

njegovu izmjenu dao na prihvaćanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasova „za” usvojila 
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D n e v n i   r e d 

 
1. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog 

iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. 

godinu 

2. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja 

Senj 

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

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

6. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu 

izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta u uvali Dražica (Grad 

Novalja) 

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini cijena 

usluga skrbi izvan vlastite obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, 

sjedišta u Gospiću i Podružnica Otočac i Udbina  

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za 

2020. godinu  

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

području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Slobodanke Vukmirović iz Plitvica Sela 

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

području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ivanke Čorak Bakarić iz Otočca 
 
   

AD/1 Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg 

paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske 

županije za 2021. godinu 
 

Potpredsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem, budući da je 

Župan gotovo obrazložio prijedlog Odluke. 

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

obrazloženje te je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao 1. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke 

pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

Nakon toga, Potpredsjednik Skupštine izvijestio je članove Skupštine da je Predsjednik 
Skupštine zamolio da se sjednica Skupštine nastavi 5. veljače u srijedu u 12.00 sati, budući se zbog 
bolesti nije mogao održati Klub HDZ-a i koalicijskih partnera, a ako bude kakvih promjena da će 
članovi Skupštine biti obaviješteni na vrijeme te se zahvalio svima na sudjelovanju. 

 

- Nastavak VIII. sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije, održan 10. veljače 

2020. godine s početkom u 12,00 sati - 
 

Na početku nastavljene VIII. sjednice Županijske skupštine, Predsjednik Skupštine  pozdravio 

je članove Skupštine, Župana D. Milinovića, izvjestitelje, predstavnike medija i ostale nazočne te se 

ispričao što zbog bolesti nije mogao prisustvovati sjednici Skupštine koja je i bila sazvana 30. siječnja 

zbog jedne točke koja se morala zakonski donijeti, a potom je sjednica Skupštine prekinuta i 

određen njen nastavak za danas. 
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Predsjednik Skupštine zamolio je da se utvrdi kvorum pojedinačnom prozivkom članova 
Skupštine kako bi se započelo s radom sjednice. 

 
Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 33 člana na početku nastavka VIII. sjednice nazočno 

25 članova i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
 
Nastavku sjednice su nazočni: Željko Biondić, Ivan Bižanović, Miroslav Cindrić, Milan Devčić, 

Vlatko Duvnjak, Berislav Gržanić, Danica Janjatović, Berislav Kostelac, Marijan Kustić, Ana 
Manjerović, Nada Marijanović, 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.  

Nastavku sjednice nisu nazočni članovi Županijske skupštine: Zlatko Fumić, Milan Knežević, 
Stjepan Kostelac, Tomislav  Kovačević, Milan Matija, Branislav Šutić te Ante Dabo, Tomislav 
Hećimović – ispričali se.  

Nastavku sjednice Županijske skupštine su nazočni i: Darko Milinović – Župan Ličko-senjske 
županije, Renata Hodak - Zamjenica župana, Vice Nekić - Zamjenik župana, Nikola Lalić - Zamjenik 
župana, Gordana Pađen – zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske 
skupštine, Ana Rukavina Stilinović – p.o. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - 
p. o. pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Ana Milinković Rukavina – p.o. 
pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, 
Jadranka Pejnović - p.o. pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, Juraj 
Verzon – p.o. pročelnik Upravnog odjela za opću upravu, Anita Varžak – unutarnja revizorica, Ivan 
Bronzović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Josipa Ojurović Čačić – 
voditeljica Odsjeka za poslove protokola, informiranje i pomoćno-tehničke poslove te Martina Asić, 
Katica Milinković i Nikola Došen – službenici Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske 
skupštine.  

 
S obzirom da je aktualni sat iscrpljen na sjednici 30. siječnja, a dogovoreno da se u nastavku 

sjednice raspravlja o preostalim točkama dnevnog reda, uz izmjenu ili nadopunu novim temama, 

predlažem da se s dnevnog reda skine točka 4. i. i 5., a dnevni red dopuni sljedećim točkama koje 

ste dobili prije sjednice: 
 

1. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na 

području NP «Plitvička Jezera», vlasnice/suvlasnice Mirjane Surić iz Plitvica Sela 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Ličko-

senjske županije 

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju projekta 

«Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen» 

4. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju  Stručnog povjerenstva za davanje koncesija na 

pomorskom dobru za posebnu upotrebu na području Ličko-senjske županije  

5. Donošenje Odluke o prijedlogu Uprave trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić 
 

Zatim je prijedlog o skidanju točke 4. i 5. s dnevnog reda, zajedno sa prijedlogom za dopunu 

dnevnog reda kao točkama 9. do 13. i njegovu izmjenu dao na prihvaćanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” usvojila 
 

D n e v n i   r e d 

2. Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Doma 

zdravlja Senj 

4. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom  dobru 

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

Dražica (Grad Novalja) 

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini  

cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije, sjedišta u Gospiću i Podružnica Otočac i Udbina  
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6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske 

županije za 2020. godinu  

7. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Slobodanke Vukmirović iz Plitvica Sela 

8. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ivanke Čorak Bakarić iz Otočca 

9. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice/suvlasnice Mirjane Surić iz Plitvica Sela 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Ličko-

senjske županije 

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju projekta 

«Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen» 

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju  Stručnog povjerenstva za davanje koncesija 

na pomorskom dobru za posebnu upotrebu na području Ličko-senjske županije  

13. Donošenje Odluke o prijedlogu Uprave trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić 
 

AD/2 Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine  
Predsjednik Skupštine dao je zapisnik sa VII. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik na usvajanje.  

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” usvojila zapisnik sa VII. sjednice 

Županijske skupštine. 
  
 

AD/3   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Doma 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Senj 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/4 Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom  dobru u 

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

Dražica (Grad Novalja) 
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 

 
O D L U K U 

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

gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/5  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini  
cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-
senjske županije, sjedišta u Gospiću i Podružnica Otočac i Udbina  

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

je o materijalu raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za Proračun i financije i 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

  Obrazloženje je dao Ivan Bronzović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske 

županije. 

Istakao je na početku kako se ne radi o drugom povećanju cijena, budući je prvo bilo 

izjednačavanje, a ovdje se radi o realnom povećanju cijena, koje je neophodno za daljnje 

funkcioniranje Doma. Nakon što je preuzeo funkciju ravnatelja Doma, prioritet su mu bili prihodi i 

aktualni projekti, koje je smatrao neophodnima. Prvi zadatak je bio ujednačavanje cijena smješataja 

za korisnike koji dolaze preko Centra za socijalnu skrb, gdje je bilo nelogično da cijena smještaja u 

Domu u Otočcu iznosi više od 3.000,00 kuna, dok cijene u Gospiću i Udbini iznose do 1.400,00 kuna. 

Nakon više od godinu dana uspjeli su izjednačiti cijene smještaja za dobrobit Doma. Isto tako su išli 

i u izjednačavanje cijena privatnih ugovora i u tome su uspjeli. Imali su problema kada su krenuli s 

rastom prihoda i tu se ravnatelj zahvalio Županu na pomoći, budući je Ministarstvo odlučilo da će 

im za svako povećanje prihoda smanjiti donacije. Bivša mnistrica N. Murganić je zajedno sa 

Županom bila u posjetu Domu, zajedno su prošli neke stavke, shvatili su u čemu je problem i prije 

godinu dana je i to riješeno. Sve što prihoduju ostaje u Domu. Što se tiče prihoda, sa Općinom 

Udbinom savršeno surađuju. Prodajom hrane Dječjem vrtiću godišnje uprihoduju 180.000,00 kuna. 

U Gradu Otočcu su preuzeli stacionar, hitnu pomoć, pranje, čišćenje i hranjenje i tu na 

godišnjoj razini uprihoduju oko 100.000,00 kuna. Samo na korištenju osiguranja, banaka i telefona 

su uštedjeli 200.000,00 kuna. Oko 200.000,00 kuna uštedjelo se i na dobavljačima, proizvodima za 

inkontinenciju i ljekarničkim uslugama. 

Što se tiče radnih mjesta, od ukupno 154, sistematizirana su 132 radna mjesta, a još su dva 

smanjena u upravi. Ukupan broj korisnika Doma u ovoj godini su povećali za dodatnih 25 

korisnika. U Domu u Gospiću rekonstruirat će se jedan prostor u kojem postoji mogućnost za 

smještaj još sedam osoba. Poštuju regulativu Ministarstva, pravilnike i zakone, koji kažu da svaki 

korisnik Doma mora imati 6,2 m2 pokretnog i 7,2 m2 nepokretnog prostora. Što se tiče projekata 

nedavno su imali uvođenje u radove projekat energetske obnove zgrade Doma u visini od 3,3 mil. 

kuna i ravnatelj se još jednom zahvalio Županu na pomoći i razumijvanju. Na Udbini imaju projekt 

u iznosu od 3,9 mil. kuna. Kroz mjesec dana očekuju novi natječaj na koji će se opet javiti za 

sufinanciranje. U 2017. godini prihodi Doma su iznosili 10,6 mil. kuna, a danas iznose više od 

12.250.000,00 kuna bez nekih još nezaračunatih stavaka. Dok je Dom bio na tri lokacije, kao tri 

zasebne jedinice uprihodovao je 150.000,00 kuna od hitnih intervencija. Prilikom spajanja Doma, 

umjesto 450.000,00 kuna, ostajalo im je samo 150.000,00 kuna, kao da dvije ustanove ne postoje. 

Što se tiče nefinancijske imovine, samo u Gospiću su imali 400.000,00 kuna, u Udbini i 

Otočcu oko 200.000,00 kuna, a danas sve tri ustanove zajedno imaju 129.000,00 kuna. Prilikom 

spajanja domova 2012. godine nastaje prava drama, kojom prilikom su došli do duga od 3,5 mil. 

kuna. Bez suglasnosti Ministarstva je bilo zaposleno 16 djelatnika, 1,5 mil. kuna je bilo uloženo u 

kuhinju za koju također nije bilo suglasnosti i tako je nastao dug kojega još uvijek drže pod 

kontrolom. 

Veliki problem imaju i s povećanjem plaća. Od polovice pa do kraja 2018. godine na 

povećanje koeficijenata je otišlo 525.000,00 kuna. U 2019. godini su bila dva povećanja plaća od 2% i 

3% osnovice, u iznosu od 780.000,00 kuna, što sve zajedno iznosi 1,3 mil. kuna. Zajedno sa gubitkom 

od 1 mil. kuna u svezi hitnih intervencija i nefinancijske imovine i sa sadašnjim cijenama smještaja 

došli su do toga da ne mogu više dalje normalno funkcionirati. 
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Prije mjesec i pol dana imao je sastanak s predstavnicima dobavljača, PIK-om, Vindijom, 

Ledom, dobavljačima voća i povrća, kako bi se izbjegla zvanja i prijetnje blokadom te je očekivao 

pozitivno rješenje i dogovor. Šokirao se kada su mu najavili povećanje troškova nabave za 20%. 

Lož ulje, koje poprilično troše za ogrjev je poskupilo za 10% i to su, ponovno zahvaljujući 

Županu i Županiji i dodijeljenim sredstvima, nekako uspjeli preživjeti. 

Najniža cijena smještaja u Domu iznosi 1.680.00 kun, u što je uključena njega, hrana i skrb od 

0-24 sata. Najskuplja cijena iznosi 3.200,00 kuna, za apartman u novom dijelu Doma, koji je tako 

složen da se u usporedbi s njim može posramiti i onaj u Zagrebu, koji je za više od duplo skuplji. 

Zajedno sa Županom razgovarao je s gradonačelnikom Grada Senja u svezi novog doma u 

Senju. Prije godinu dana je za isplativost izgradnje tog doma cijena smještaja na 100 korisnika 

iznosila 5.000.00 kuna po korisniku. Prije mjesec dana su došle nove studije, koje kažu da bi cijene 

smještaja trebale iznositi od 7.000,00 do 7.500,00 kuna. 

Što se tiče cijene smještaja po domovima u RH, u Zagrebu, u Lašćinskoj 198, cijena smještaja 

u dvokrevetnoj sobi s kupatilom iznosi 3.950,00 kuna, a skuplji smještaj s kupatilom i balkonom 

iznosi 5.700,00 kuna. U Ivanićgradu cijena smještaja u trokrevetnoj sobi iznosi 4.900,00 kuna, a u 

dvokrevetnoj sobi 5.300,00 kuna. U Rijeci cijena smještaja u trokrevetnoj sobi iznosi 3.300,00 kuna, a 

u dvokrevetnoj sobi 3.800,00 kuna, u Šibeniku se cijene kreću za isti smještaj od 3.400,00 do 3.500,00 

kuna, a u Splitu od 3.100,00 do 3.500,00 kuna. Rijetko gdje se mogu naći cijene koje su u rangu s 

cijenom smještaja u našem Domu, većinom su manje ili više skuplje.  

U Zagrebu korisnici koji primaju terapiju inzulina dodatno plaćaju 200,00 kuna, prijevoz 

doktoru ili slično se plaća dodatnih 150,00 kuna, balkoni se naplaćuju po 100,00 kuna itd.  

Usluga u našem Domu je na najvišem nivou, pruža se čak i više od onoga što je propisano 

pravilnikom i zakonom. Od studenoga prošle godine do veljače ove godine imali su toliko 

inspekcijskih nadzora da ljudi koji čitav radni vijek rade u Domu to ne pamte. U tih nekoliko 

mjeseci bilo je više inspekcija nego otkako je novog dijela Doma. Da bilo što nije bilo u redu, ne bi 

imali nikakve šanse da prođu nekažnjeno. Prigovori su bili u svezi tri fizioterapeuta, za što su 

naknadno dobili sredstva i u svezi protročnosti zraka u vešeraju, što se nikada nije mjerilo do tada. 

Povodom svega što je naveo vjeruje da će Županijska skupština jednoglasno usvojiti ovu 

Odluku. 

  Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 

Potom je Ž. Biondić prije glasovanja zamolio za stanku u ime Kluba vjećnika. 

 Predsjednik Skupštine uz suglasnost članova Skupštine odredio stanku od 5 minuta. 

 Nakon stanke, prije glasovanja I. Bižanović je kao predsjednik Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb iznio stav Odbora da treba ujednačiti cijene Doma u Gospiću i podružnicama Doma, 

da se povećaju cijene u svrhu adaptacije soba za štićenike i da budu jednaki uvjeti u Gospiću i svim 

podružnicama Doma, a iako je to nepopularna mjera, zbog rješavanja postojećeg problema da će 

Klub zastupnika HDZ-a sa koalicijskim partnerima za dobrobit Županije, Grada, suradnje Župana 

sa ravnateljem Doma podržati Prijedlog.  
   
  Zatim je Predsjednik Skupštine je dao 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  

 Županijska skupština je s 19 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ i 1 „uzdržanim” glasom 

donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini  cijena usluga skrbi izvan vlastite 

obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, sjedišta u Gospiću i 
Podružnica Otočac i Udbina 

 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/6  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-

senjske županije za 2020. godinu  
 
 Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 

  
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe 

birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za 2020. godinu  
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/7 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Slobodanke Vukmirović iz Plitvica Sela 

AD/8 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ivanke Čorak Bakarić iz Otočca 

AD/9 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice/suvlasnice Mirjane Surić iz Plitvica Sela 
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 

  
Z A K L J U Č A K 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička 

Jezera», vlasnice Slobodanke Vukmirović iz Plitvica Sela 
 

Zatim je dao 8. točku dnevnog reda na glasovanje 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
  

Z A K L J U Č A K 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička 

Jezera», vlasnice Ivanke Čorak Bakarić iz Otočca 
 

Zatim je dao 9. točku dnevnog reda na glasovanje 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
  

Z A K L J U Č A K 

o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička 

Jezera», vlasnice/suvlasnice Mirjane Surić iz Plitvica Sela 
 

Zaključci se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio 

 

AD/10   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Ličko-

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

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

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s ovom točkom te je otvorio raspravu. 
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Rasprave nije bilo pa je dao 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 

 
  

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/11  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju projekta 

«Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen» 
 
 Predsjednik Skupštine pitao je, ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem. 

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 

 
  

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za  

realizaciju projekta «Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen» 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/12 Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju  Stručnog povjerenstva za davanje koncesija 

na pomorskom dobru za posebnu upotrebu na području Ličko-senjske županije  
 

I. Radošević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje dao je obrazloženje za predmetnu 

Odluku te  članove Skupštine upoznao sa predloženim članovima Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Ličko-senjske županije. 
Nakon toga, Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
  

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju  Stručnog povjerenstva za davanje koncesija na pomorskom dobru za 

posebnu upotrebu na području Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/13 Donošenje Odluke o prijedlogu Uprave trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić 
 

I. Radošević, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje je istakao da se predlaže Skupštini 

trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić da se u Upravu imenuje Pavao Pavelić, dipl. ing. 

prometa - za predsjednika. 
Nakon iznijetog obrazloženja Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za” donijela 
  

O D L U K U 
o prijedlogu Uprave trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić 

 
Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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Župan se na kraju sjednice obratio članovima Skupštine u svezi pitanja s aktualnog sata koje 

je prošli put postavio I. Bižanović, a koje se odnosilo na rad privatnih domova u našoj Županiji te je 

u međuvremenu zatražio i dobio podatke u svezi istih. 

U Županiji imamo četiri doma, od toga tri privatna i jedan županijski. Obiteljski dom 

Lanterna u Novalji ima smještajni kapacitet za 18 ljudi i isto toliko je korisnika smješteno u šest 

jednokrevetnih i šest dvokrevetnih soba. 

Obiteljski dom Đurđica u Križpolju ima kapacitet za 20 ljudi i isto toliko ih je smješteno u 

jednoj jednokrevetnoj, pet dvokrevetnih i tri trokrevetne sobe. Novi Dom pod nazivom Dujmović u 

Otočcu ima 16 smještajnih kapaciteta i nije još otvoren, budući im najvjerojatnije još nedostaje 

određena dokumentacija. 

Dom u Gospiću ima smještajni kapacitet od 374 korisnika, a smješteno ih je 367, u Gospiću od 

od ukupno 180, smještena su 174 korisnika, u Otočcu je popunjeno svih 109 smještaja, dok su u 

Udbini od 78 popunjena 74 smještaja. Ono što je najvažnije da se u sve i jednom domu poštuje 

zakonska regulative i nema smještaja van standarda. Podatke koje je dobio iznosi članovima 

Skupštne, međutim i naknadno će se provjeriti svi smještajni kapaciteti. 

 

Predsjednik Skupštine je u 12,40 sati zaključio VIII. sjednicu Županijske skupštine 

 

 
KLASA: 021-04/20-01/01 
URBROJ: 2125/1-01-20-3 
Gospić, _____________ 2020. godine 
 
 
 

                 ZAPISNIK  SASTAVIO 
 

                      Nikola Došen, oec. 

 

 

    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 

                                                               


