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Z A P I S N I K 

sa VII. sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske županije, 

održane 27. travnja 2022. godine, s početkom u 12,00 sati  

 

 Predsjednik Skupštine u 12,00 sati otvorio je VII. sjednicu Županijske skupštine, pozdravio 

članove Skupštine, Župana Ernesta Petrya, Zamjenicu župana Jasnu Orešković Brkljačić, Zamjenika 

župana Milana Uzelca, ravnatelje ustanova, izvjestitelje, pročelnike stručnih službi, predstavnike 

medija i ostale nazočne. 
 
Predsjednik Skupštine utvrdio je da je od 29 članova, VII. sjednici nazočno 25 članova i da se 

mogu donositi pravovaljane odluke. 

Tijekom sjednice bilo je nazočno od 24 do 25 članova Skupštine. 
 

Sjednici su nazočni članovi Županijske skupštine: 

 Tomislav Biondić, Ivan Bižanović, Josip Brozičević, Ante Dabo, Milorad Delić, Vlatka Devčić - 

Stilinović, Mirjana Đević, Zlatko Fumić, Milan Knežević, Berislav Kostelac, Marijan Kustić, Robert 

Lilion, Ana Manjerović, Darko Milinović, Milan Mataija, Željko Nekić, Marko Prpić, Ivica 

Radošević, Vlatka Ružić, Sandra Šarić Samaržija, Margareta Škunca - Čepulo, Branislav Šutić, 

Martina Tenđera, Gordana Vrkljan i Tomislav Zrinski. 

 

Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine:  

Stjepan Kostelac, Sanja Rukavina, Krunoslav Tomljanović i Danijel Tušak - ispričali izostanak. 
 
 
Sjednici Županijske skupštine su nazočni i: Ernest Petry – Župan Ličko-senjske županije, 

Jasna Orešković Brkljačić – Zamjenica župana, Milan Uzelac – Zamjenik župana, Gordana Pađen – 

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

pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - pročelnica Upravnog odjela za financije i 

javnu nabavu, Valentina Zdunić – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Mario 

Barković – p.o. pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 

gospodarstvo, Sanja Vladetić – zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i 

Županijske skupštine, Luka Matijević – ravnatelj Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije,  

 Tomislava Maratović Jurković - ravnateljica JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, 

Mira Biondić Tomljanović – Povjerenstva za nadzor nad radom  mrtvozornika na području Ličko-

senjske županije te Antonija Matić, Nikola Došen, Katica Milinković, Petra Uzelac i Mandica 

Rukavina – službenice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.   

 

                 Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat, a za pitanja su se javili: I. Bižanović, A. Dabo, A. 

Manjerović, M. Tenžera, V. D. Stilinović, S. Š. Samaržija, Ž. Nekić, T. Zrinski, J. Brozičevič, T. 

Biondić, I. Radošević, Z. Fumić i D. Milinović.  

     I. Bižanović je istakao da je HSU uputila inicijativu da se osigura besplatan prijevoz za 

umirovljenike. Dobili su suglasnost  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je i podržalo 

tu inicijativu. Neke županije to su već napravile, uvele su besplatan prijevoz umirovljenika koji se 

nalaze u lošem položaju, kako bi mogli obaviti neke svoje potrebe. 

     Uputili su i jedan dopis, gdje su tražili, ako je moguće, da se u Županiji osnuje ured za 

umirovljenike, gdje bi jednom tjedno, dva ili tri sata, pravnik ili odgovorna osoba, mogli dati 

određene odgovore umirovljenicima, budući trenutno nemaju nikakve pravne zaštite. 

     Drugo pitanje se odnosi na Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije. Znamo da je 

došlo do promjene ravnatelja i provlače se informacije da su u tom Domu ostali nekakvi gubici. 

Budući se svašta piše, zamolio je Župana da izvijesti javnost o radu tog Doma, je li bilo nekakvih 

nepravilnosti i gubitaka, što se stvarno događalo i što se trenutno događa u Domu. 
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     Župan je istakao da su zaprimili inicijativu HSU-a. Županija je naručila uslugu izrade Prometne 

studije analize postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području 

Županije, uz izradu optimalizacije. Osnovni cilj Studije je analizirati postojeću prijevoznu ponudu i 

potraživanja i procijeniti potencijalne grupe novih korisnika te temeljem utvrđenog predložiti novi 

operativni koncept županijskog prijevoza putnika. 

   Dana, 29. travnja 2022. godine održati će se online prezentacija navedene Studije za Ličko-senjsku 

županiju, a nakon komentara i pregleda ista će biti prezentirana prijevoznicima i predstavnicima 

javne lokalne samouprave. Navedeni dokument biti će podloga za sklapanje Ugovora o javnoj 

usluzi, koja će se financirati od prodaje karata, proračuna Županije i proračuna RH. Pri sklapanju 

novih ugovora Županija će imati u vidu inicijativu I. Bižanovića za osiguranje besplatnog 

međulinijskog i međumjesnog prijevoza za umirovljenike, sukladno iskazanim potrebama i 

raspoloživim sredstvima. Uvažit će se sve preporuke za osiguranjem sredstava, a također će se 

razmotriti i mogućnost da se umirovljenike prevozi u sklopu školskog prijevoza. 

     Što se tiče Doma za starije i nemoćne osobe, trenutna ravnateljica je izabrana 2. ožujka 2022. 

godine. Igrom slučaja dogodilo se da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

politike imalo inspekcijski nadzor i utvrđene su nepravilnosti. Na temelju tih nepravilnosti Upravno 

vijeće je otkazalo postojećem ravnatelju Ugovor o ravnateljstvu. Natječaj za izbor i imenovanje 

prijašnjeg ravnatelja Doma izvršen je 20. siječnja 2021. godine. Jedan od uvjeta je bilo i uvjerenje o 

nekažnjavanju, čiji se original podiže na sudu. Prethodno Upravno vijeće je uvažilo izjavu ovjerenu 

kod javnog bilježnika i nije bila priložena cjelokupna dokumentacija. Netko je samostalno i ovjerio 

dokument o nekažnjavanju. Radi se o ogromnom propustu Upravnog vijeća, Županije kao osnivača 

i Župana kao odgovorne osobe. 

     Upravno vijeće je je 2.2.2021. godine utvrdilo da su od dva prijavljena kandidata ispunjeni uvjeti 

za kandidata koji je u tom datom trenutku sa nepravovaljanom dokumentacijom izabran za 

ravnatelja. Po izvješćima koja je zaprimio zaključeni su ugovori o zakupu pomoćne zgrade površine 

108m2, koje je samoinicijativno, bez odluke Upravnog vijeća potpisao ravnatelj. Čestica 2988 k.o. 

Gospić cjelokupna je je ustupljena jednom privatnom koncesionaru, što je ogroman propust, budući 

je u datom trenutku cjelokupan Dom prepušten drugoj pravnoj osobi na raspolaganje. 

     Župan je istakao da je tražio i izvješće o poslovanju prethodnog ravnatelja iz kojeg se vidi da je 

kupljen službeni mobitel za 15.000,00 kuna, a sa teleoperaterom je zaključen ugovor u vrijednosti od 

50.000,00 kuna.  Također je utvrđeno da je kupovana oprema u vrijednosti 100.000,00 kuna fiktivnog 

iznosa, bez potpisanih narudžbenica i još toga. 

     Ukupne obveze Doma na današnji dan iznose 6.637.000,00 kuna, od čega dug prema 

dobavljačima iznosi 4.934.000,00 kuna. Sadašnja ravnateljica pokušava financijski konsolidirati 

proračun Doma kako bi se ustanova spasila od propadanja. 

     A.  Dabo je istakao da se njegovo prvo pitanje Županu odnosi na Razvojni centar Ličko-senjske 

županije i da neće govoriti o politiziranju, otvaranju, zatvaranju i sl. Zanima ga koliko je u godinu 

dana, nakon otvaranja, gospodarskih subjekata ušlo u Razvojni centar i koliko njih koristi najveće 

benifite tog Centra, poput rashladnih komora, hladnjače, sušare i ostaloga.  

     Drugo pitanje se odnosi na izmjene Prostornog plana Županije. Za 2020. godinu, odnosno za X. 

Izmjene i dopune  Prostornog plana bilo je 2019. godine rezervirano 800.000,00 kuna, gdje su prije 

toga pisanim putem iskonzultirane sve jedinice lokalne samouprave po pitanju potreba svakog 

grada i općine. 

    Također 2020. godine, zbog covid krize i problema sa proračunskim prihodima,  u prvom se 

rebalansu na svim razinama smanjila ta stavka. Nakon toga se u Proračunu za 2021. godinu 

ponovno vratilo tih 800.000,00 kuna. Svjestan je da se zakomplicirala situacija oko Kosinja te su svi u 

lokalnim zajednicama itekako zainteresirani, budući je Prostorni plan, uz proračun, najvažniji 

dokument i alat gospodarskog i sveukupnog razvoja svake jedinice lokalne samouprave, pa tako i 

Županije. 
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     Treće pitanje je vezano za temu lučke uprave Novalja. Nakon sramotnog nastupa aktualnog 

ravnatelja na javnoj televiziji RTL-u od prije nekoliko mjeseci, kojega se po njegovom mišljenju svi 

stidimo, upitao je Župana  je li ušao u detalje poslovanja lučke uprave, kao ustanove u vlasništvu 

Županije. Učinjene su velike greške, pogotovo u projektu luke Novalja, gdje se dobivaju velika 

sredstva Ministarstva, a projekt se ne radi sukladno važećoj lokacijskoj dozvoli te se sada moraju 

tražiti dodatna sredstva da se korigira postavljanje pontona u luci. U sedmom mjesecu prošle 

godine dobivena je pravomoćna lokacijska dozvola za obadvije javne luke u Novalji, luke Jug i 

Ribarske luke. Od tada pa do danas napravilo se jako malo, skoro ništa. Lučka uprava Senj, sa većim 

prihodima, ima dva ili tri puta manje zaposlenih. 

     Zanima ga je li Župan ušao u problematiku Lučke uprave Novalja, za koju je mišljenja da je 

ustanova koja ne radi dobro u svezi važnih pitanja i projekata. 

     Župan je u odgovoru na prvo pitanje istakao da je Razvojni centar registriran kod Trgovačkog 

suda u Rijeci u srpnju 2021. godine. U osam mjeseci izabran je ravnatelj, konsolidirana je ustanova te 

je zaposlen prehrambeni tehnolog. Što se tiče punjenja kapaciteta, zaključeni su ugovori sa osam 

poduzetnika, koji će se zadržati duže od tri godine. Imamo četiri nova poduzetnika i tri 

poduzetničke potrebe investitora. Nedavno je zaključen ugovor sa HAMAG-BICRO-om, koji je 

smješten kao najmoprimac u prostoru, kao Razvojna agencija koja će definitivno biti od koristi za 

sve ustanove koje su tamo registrirane i sve obrte i poduzeća na prostoru Županije mogućnošću 

povoljnih kreditnih linija.  Osigurana su i sredstva za uređenje gornjeg dijela dvorane, tako da bi se 

cjelokupan prostor stavio u funkciju. Svi kapaciteti su popunjeni, s tim da ćemo dobiti još četiri nova 

ureda prilikom adaptacije gornjeg neuređenog dijela i jednu veliku multimedijalnu dvoranu, u kojoj 

će se moći održavati i sjednice Županijske skupštine. 

     Nadalje, Župan je u odgovoru na drugo pitanje istakao da su predvidjeli izmjene Prostornog 

plana i da će X. Izmjene biti donesene ove godine. Situacija oko Kosinja i hidroelektrane Senj 2 nije 

se zakomplicirala, nego se radi o još jednoj inicijativi Hrvatskih voda u svezi navodnjavanja 

podvelebitskog primorja. Ići se na izmjene Prostornog plana, budući su u tom trenutku uvrštavali u 

Prostorni plan 400 kv vod HOPS—a, kao značajne strateške investicije za RH, koja prolazi kroz šest 

županija i bitna točka se nalazi na području Ličko-senjske županije. 

     N. Šimunić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije radio je na toj 

dokumentaciji i vrlo vjerojatno će se na sljedećoj sjednici Skupštine dati na usvajanje. Odmah nakon 

toga pripremaju se i sljedeće izmjene i dopune Prostornog plana, koje čekaju 30-ak drugih 

investitora. 

     Što se tiče Lučke uprave Novalja, Župan je istakao da imamo jako puno investicija i u Novalji i u 

Lučkoj upravi Senj te je što se tiče Novalje naveo luku Jug, Ribarsku luku i luku Žigljen, a uz to se 

priprema investicija u luci Metajna i u  Primorskoj ulici. Ne želi ulaziti u to je li netko sramotan ili 

nije te je istakao da je već tri puta tražio izvješće ravnatelja Lučke uprave Novalja u svezi poslovanja 

Lučke uprave. 

      Na području Lučke uprave Senj imamo dvije velike investicije, uređenje luke Karlobag i 

uređenje luke Senj, gdje je investitor radova odabran prije nego što je došao na mjesto Župana. 

Budući nije poštivana cjelokupna projektna dokumentacija izvješće je zatražio i od ravnatelja Lučke 

uprave Senj. O svemu se vodi briga, sve će se raditi sukladno projektima i poštivati će se pravila 

struke. 

     A. Dabo je zamolio Župana da što je više moguće obrati pažnju na poslovanje Lučke uprave 

Novalja. 

     Župan je odgovorio da hoće te je zamolio i pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo A. R. 

Stilinović da zatraži izvješće, a upravo zbog toga će biti i ustrojeni novi upravni odjeli, kako bi bili 

funkcionalniji i da se pojedini pročelnici mogu direktno posvetiti poslovima za koje su zaduženi. 

     A. Manjerović je istakla da je u javnosti bila najavljena izgradnja bolnice za hrvatske branitelej u 

Otočcu. Zanima je u kojoj je fazi izgradnja, je li uopće krenulo i hoće li biti što od tih najava.m 

Naglasila je da je isti pitanje bilo postavljeno i na 30-oj obljetnici HVIDRA-e Otočac. 
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     Župan je odgovorio da su, otkako je on Župan, pokrenute dvije kapitalne investicije vezane za 

hrvatske branitelje na području Ličko-senjske županije, a to su izgradnja Memorijalnog centra na 

području Grada Gospića i Veteranske ustanove, a ne bolnice za skrb o veteranima iz Domovinskog 

rata na području Grada Otočca. U dogovoru sa gradonačelnikom Grada Otočca i ministrom 

hrvatskih branitelja T. Medvedom određena su dva lokaliteta: vojarna u Ramljanima i vojarna Ban 

Jelačić u središtu Otočca. U dogovoru sa konzervatorima u svezi toga udovoljavaju li tehnički uvjeti 

izmjenama vanjskih adaptacija itd., ustanova će najvjerojatnije biti na prostoru vojarne Ban Jelačić. 

Financirati će se iz sredstava EU, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. 

     Tijekom ove godine biti će izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima, gdje će ta 

ustanova biti prepoznata, kako bi se mogla financirati iz sredstava NPOO-a. Važno je i za Grad 

Otočac da dobije jednu takvu ustanovu, koja neće biti samo za branitelje sa područja Ličko-senjske 

županije, nego i Primorsko- goranske i Istarske županije, u kojoj će biti zaposleno 50-ak ljudi. 

     M. Tenžera je istakla da je na zadnjoj sjednici Skupštine postavila pitanje jesu li svi gradovi i 

općine s područja Ličko-senjske županije donijeli Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem, odnosno jesu li raspisali javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH. 

     Dobila je odgovor u kojem je navedeno da je Županija donijela Program za Općinu Lovinac. 

     Upitala je Župana kada i kojega je datuma Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost na 

Program, jesu li poljoprivrednici s područja Općine Lovinac na bilo koji način bili obavješteni da je 

isti donesen, jesu li imali uopće uvid u taj Program i koji je razlog da Općina Lovinac do danas nije 

raspisala javni natječaj za zakup? 

     Župan je u odgovoru naglasio da će M. Tenžera dobiti pisani odgovor, budući je nadležnost u 

svezi navedenoga na Općini Lovinac, a ne na Ličko-senjskoj županiji. 

     V. D. Stilinović je istakla da upućuje pitanje Županu vezano za rad Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Gospić, kojemu je poslala upit vezano za njezina osnovna ljudska prava, odnosno prava 
radnika. Upit je poslala krajem devetog mjeseca prošle godine i do danas nije dobila nikakav 
odgovor, s tim da je prije dva mjeseca poslala još jednu zamolbu. 
     Upitala je Župana, s obzirom da je prema Zakonu o zaštiti na radu rok za dostaviti odgovor 60 
dana, radi li se tu o nekakvoj aljkavosti ili se jednostavno prolongirao rok?  
     Nikako ne bi htjela da se radi o nekakvoj diskriminaciji na osobnoj razini. 
     Drugo pitanje se odnosilo na otvaranje novog odjela na Veleučilištu te je upitala Župana do kuda 
su došle aktivnosti u svezi istoga? 
     Župan je u svezi prvog pitanja upit o kojoj se temi radi. 
     V. D. Stilinović je istakla je da je tema privatna praksa. 
     Župan je istakao da se njezin upit odnosi na tumačenje Odluke o broju ordinacija, odgovor koji je 
dobila 9. lipnja 2020. godine, gdje stoji da je prema uputi Ministarstva zdravstva potrebno da 
Upravno vijeće donese odluku da je suglasno da zdravstveni radnik ide u ordinaciju, a odluka se 
dostavlja Županijskoj skupštini na suglasnost. 
     V. D. Stilinović je istakla da nije dobila nikakav odgovor. 
     Župan je istakao kako je Dom zdravlja Gospić dobio tumačenje od strane Ličko-senjske županije, 
a primila ga je ravnateljica Dubravka Jakšetić, tako da se kod nje može informirati, a ako bude 
potrebno zatražit će i dodatno izvješće o njezinom pitanju, čiji odgovor će dobiti do sljedeće sjednice 
Županijske skupštine. 
     Što se tiče drugog pitanja, Župan je istakao da Županije nije osnivač Veleučilišta, već je to 
znanstvena obrazovna ustanova koja u Upravnom vijeću ima svoje predstavnike i predstavnike 
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kao Županu bilo bi mu jako drago da se ustroji novi 
specijalistički studij i nada se da će svi zajedno uspjeti u tom cilju. Dugoročno će se možda raditi i u 
svezi promjena nekih smjerova i odjeljenja, kako ne bi stvarali deficitarne kadrove za koje nema 
potrebe na tržištu rada. 
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     S. Š. Samaržija uputila je pitanje u svezi investitora radova u Lučkoj upravi Senj, na području 
luke Stinica.  
     Upitala je Župana zbog čega za radove na uklanjanju postojećih objekata i radove na izgradnji 
sanitarnih čvorova nije proveden postupak javnog natječaja, već je provedena javna nabava 
pozivom na tri adrese? 
     Zanima je i po kojem kriteriju i na koje adrese su upućeni ti pozivi i kojim trgovačkim društvima 
ili obrtima? 
     Drugo pitanje je uputila Zamjenici župana J. O. Brkljačić vezano za prihvat prognanika iz 
Ukrajine. Zanimalo ju je koliko se u ovom trenutku ili po zadnjem popisu nalazi osoba na području 
Ličko-senjske županije, za svaki grad i općinu, kod kojih trgovačkih društava, obrta ili fizičkih 
osoba su smješteni, po kojim kriterijima su se vodili prilikom odluke o smještaju istih te tko je donio 
odluku gdje će biti smješteni? 
     Župan je istakao da je odgovor na prvo pitanje u nadležnosti Upravnog vijeća Lučke uprave Senj 
te će zatražiti njihovo očitovanje.  
     Što se tiče prihvata izbjeglica iz Ukrajine, agresija Rusije na Ukrajinu počela je 24. veljače 2022. 
godine. Sljedeći dan je u kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i premijerom razmatrano da 
jedna od destinacija za prihvat izbjeglica bude i Ličko-senjska županija. Određena su tri prihvatna 
centra, u Varaždinu, Osijeku i Gospiću i prolazni centar u motelu Plitvice u Zagrebu. Nakon toga se 
zbog naglog priljeva izbjeglica izvršila mobilizacija objekata. Prvo su mobilizirani objekti u 
državnom vlasništvu: hostel HEP-a u Karlobagu i hotel Grabovac na području Plitvičkih Jezera. 
Tendencija je bila da prvi prihvat izbjeglica ne ide na priobalni pojas nego na kontinentalni dio RH,  
kako se ne bi poremetila turistička sezona. Kontaktirani su hoteli i hosteli u središtima gradova, kao 
bi se djeci moglo omogućiti daljnje školovanje i prijave na tržište rada. U Gospiću su kontaktirani 
hotel «Ana» u Zagrebačkoj ulici, vlasnika Dane Šimića, restoran «Prašina» u Kaniži i «Maki» u 
Budačkoj ulici i ti objekti su mobilizirani. Mobilizirano je i Ugostiteljsko poduzeće «Macola», Hotel 
«Macola» i njegovo naselje drvenih kuća. Prije 20-ak dana raspisani su pozivni natječaji, koji još 
uvijek traju, a odabir ne vrši Ličko-senjska županija, nego ravnateljstvo civilne zaštite pri MUP-u. 
     S. Š. Samaržija je dodala da se trebalo aplicirati za smještaj i koliko ima saznanja aplicirala su se i 
neka trgovačka društva iz Senja te je zanima zašto nisu dobili nikakav odgovor i zašto im nije 
pružena mogućnost za prihvat izbjeglica. Ne zna točno kada su se prijavili ali prijavljeni jesu. Ti 
ljudi su svjesni da se primiče turistička sezona, upoznati su sa svime inače se ne bi prijavili. Ne zna 
je li to stavljanje Senja u drugi plan ili je neki drugi razlog. 
      Što se tiče Lučke uprave Senj, poznato je da je posao dobila firma koja je adresom u Zagrebu i 
smatra da to nije dobro jer znamo ako je netko u Zagrebu gdje plaća porez i ostale obveze. Smatra 
da je trebao biti proveden javni natječaj na koji su se mogli javiti svi obrti i trgovačka društva iz naše 
Županije, kako bi im se moglo dozvoliti da rade. 
     Župan je dodao, što se tiče smještaja izbjeglica, da se tu ne radi o nikakvoj degradaciji Senja, već 
je bila intencija da se izbjeglice najprije smjeste u mobilizirane objekte na kontinentalnom dijelu. Što 
se tiče javnih poziva, u ovom trenutku nije toliki priljev izbjeglica tako isti nisu odbačeni. Nije na 
Županiji da puni kapacitete nego na ravnateljstvu civilne zaštite pri MUP-u i ti su prijavni pozivi 
slani njima. Nakon što donesu odluku oni i bukiraju, a naši prihvatni centri šalju ljude na destinacije 
odabranih lokacija. 
     Što se tiče Lučke uprave Senj, Župan je istakao da će tražiti očitovanje Upravnog vijeća i da tamo 
ima jako puno problema. Radi se o nepoštivanju izvođenja radova dok još nije stupio na funkciju 
Župana. Isto poduzeće je izvodilo sedam aktivnosti na području Lučke uprave, nema logike da su 
isti projektanti i nadzor što se događalo i provjere su u tijeku. 
     Ž. Nekić je istakao da su njegova pitanja usko vezana za dnevni red pa će ih postaviti tijekom 
sjednice kada dođu na red. 
     T. Zrinski se na početku očitovao na dobivene odgovore na postavljena pitanja sa prošle 
sjednice. Vezano za projekt Kosinj zadovoljan je s odgovorom iako možemo vidjeti iz medija i u 
javnosti da grupe građana sa lokalnim svećenikom i dalje prosvjeduju i izražavaju svoje 
nezadovoljstvo. 
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     Što se tiče Svetog Brda, zahvalio se načelniku I. Miletiću na odgovoru u kojem stoji da na 
navedenom projektu do sada nitko nije zaposlen. Pitanje je bilo koliko je ljudi zaposleno u zadnjih 
12 godina od kada se govori o projektu Sveto Brdo. Znači da su svi župani do sada koristili taj 
projekt i obećavali da će 1600 ljudi biti zaposleno. Sada smo čuli činjenicu i žao mu je zbog toga što 
nitko nije zaposlen i što projekt stoji. Zadovoljan je s odgovorom, ali ne i sa činjenicom da projekt 
stoji. 
     U svezi prvog pitanja, T. Zrinski je istakao da se u Grad Senj, poznat po mnogim kulturnim i 
povijesnim znamenitostima, prije nekoliko mjeseci uvukla tuga zbog prerane smrti Marina Ćaćića, 
čiji je otac i njegov prijatelj i sam obnašao dužnost vijećnika u Županijskoj skupštini. Javnost, a i 
njega samoga zanima je li se ta tragedija mogla izbjeći. Kako je poznato sve se odvijalo na 
malonogometnom Božićnom turniru četiri grada, kojem je jedan od pokrovitelja bila i Županija. 
     Upitao je Župana zašto je do toga došlo i tko je trebao što poduzeti, a nije poduzeo i što je do 
sada učinila županijska vlast po pitanju odgovora na do sada nepoznate činjenice, ako je poznato da 
na istom turniru mimo propisa nije bio nazočan niti jedan zdravstveni djelatnik, niti je tako 
impozantno sportsko druženje u još impozantnijoj sportskoj dvorani moglo biti održano bez 
primarne opreme za pružanje hitne pomoći? 
     Upravo izostanak i nepravovremeno poduzimanje propisanih radnji, kako se čuje u javnosti, 
dolazi od strane organizatora turnira Zajednice sportova Ličko-senjske županije. U tijeku su različita 
istraživanja nadležnih represivnih tijela koja bi, ukoliko bude volje, mogla rasvijetliti određene 
okolnosti, u što osobno i vjeruje, a Županija bi trebala dati svoj obol. Međutim, u to mnogi sumnjaju, 
tim više što se unutar sportske zajednice, koju financiraju upravo gradovi i Županija sredstvima 
poreznih obveznika, nitko nije našao prozvanim niti je barem podnio ostavku iz moralnih, a ne iz 
nekih drugih razloga, o čemu će možda biti riječi u budućnosti ukoliko svi shvatimo suštinu 
problema ovog pitanja. 
     T. Zrinski je nadalje istakao kako mu je poznato da je Župan zagovornik modela upravljanja u 
kojem se sredstva poreznih obveznika moraju koristiti u skladu sa zakonskim propisima. Iz istih 
razloga vjeruje da mu je poznato da se unutar kuće kojom upravlja u određenim situacijama 
financijska sredstva koriste mimo uputa i smjernica revizorskih kuća. 
     Upitao je Župana kako je moguće da njegovi zaposlenici za vrijeme radnog vremena od osam 
sati, za koje uredno primaju plaću u skladu sa Rješenjem o postavljanju, mogu istovremeno, kao 
članovi nekog tijela ili povjerenstva primati dnevnice u punom iznosu, a da stvar bude bolja posao 
koji obavljaju u takvim tijelima ili povjerenstvima je ni manje ni više vezan uz opis poslova na koje 
su postavljeni? 
     Treće pitanje je uputio Zamjeniku župama M. Uzelcu. Unazad tri mjeseca Vlada RH je zatvorila 
ispostavu FINA-e u Donjem Lapcu te na taj način otežala ionako starijoj populaciji financijsko 
poslovanje. Zanima ga što je Zamjenik župana konkretno poduzeo za ublažavanje ovog udarca? 
      Župan je u odgovoru na prvo pitanje istakao da Ličko-senjska županija nije bila organizator 
malonogometnog Božićnog turnira u Gospiću nego Županijski sportski savez. Iznimno mu je žao 
zbog prerane smrt Marina Ćaćića, kojega je poznavao čitav njegov život  i cca tjedan dana prije 
njegove smrti su pričali o jako puno tema vezano za njegovu budućnost u sportskoj i privatnoj 
karijeri. U svezi svega navedenoga zatražit će očitovanje Županijskog sportskog saveza. 
     Što se tiče drugog pitanja, Župan je zamolio T. Zrinskog da mu pojasni na što točno misli kada 
kaže da pojedini zaposlenici dobivaju dnevnice, budući mu nije jasno na što se pitanje odnosi. 
Županija ima 116 zaposlenika, upit je neformalan tako da mu je teško dati odgovor. 
     Zamjenik župana M. Uzelac je istakao kako je upoznat sa činjenicom da je poslovnica FINA-e u 
Donjem Lapcu zatvorena. Osobno mu je dolazio gosp. Đukić, zaposlenik FINA-e. Isti dan je zvao 
šeficu FINA-e u Gospiću, a zajedno sa Županom obavio je i razgovor sa regionalnim šefom gosp. 
Prtenjačom. Zaključak Upravnog vijeća na nivou centrale FINA-e u Zagrebu je da je ta poslovnica 
nažalost nerentabilna, zajedno sa još 20-ak u RH, tako da se nije moglo puno toga napraviti. Gosp. 
Đukići je ponuđena mogućnost da radi u Gospiću s plaćenim putnim troškovima. 
     Z. Zrinski je dodao da je prvo pitanje prije svega postavio kao otac, a tek onda kao županijski 
vijećnik. Stipu Ćaćića poznaje dugo godina, prijatelji su i nikada mu nije okrenuo leđa te je 
zajednička zadaća da sve učinimo kako se ovakve tragedije više ne bi dešavale. 
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     Što se tiče drugog pitanja istakao je da Županovo protupitanje nije odgovor na njegovo pitanje, a 
pitanje je glasilo je li mu poznato na što je Župan odgovorio da nije. 
     T. Zrinski je istakao kako onda pretpostavlja da će Župan to ispitati, na što je Župan potvrdno 
odgovorio. 
     S obzirom na ozbiljnost pitanja, T. Zrinski je zatražio pisani odgovor na prvo i na drugo pitanje. 
     Nadalje je naglasio da su mu poznati trud i reakcija Zamjenika župna, što je pohvalno, ali tu 
nema učinka na stanovništvo koje je ostalo u Donjem Lapcu. Pretežno starije stanovništvo dobiva i 
vaučere od 200,00 kn preko kojih račune plaćaju direktno u FINA-i. Da bi iskoristili taj vaučer 
moraju nekome platiti da ih odveze u Gračac, Korenicu ili Gospić, a nitko, pogotovo taksisti neće 
uzeti manje od 200,00 kn za prijevoz. Predložio je da se za zainteresirane ljude osigura prijevoz 
jedanput ili dvaput tjedno ili s obzirom da je FINA vlasnik zgrade u Donjem Lapcu i da je porezna 
uprava već unutra da iz Gospića dođe djelatnik jedanput ili dvaput tjedno da obavi to financijsko 
poslovanje. 
     J. Brozičević je zamolio Župana da ih izvijesti aktualnim kapitalnim, infrastrukturnim 
projektima na području Županije, s tim da prvenstveno misli na cestogradnju, širokopojasni 
internet, o kojem se dosta govori u zadnje vrijeme i aglomeraciju. 
     Župan je istakao da su u suradnji sa Vladom RH imali intenzivne sastanke sa resornim 
ministarstvima. Ishodovani su lokacijski uvjeti za projekt nadogradnje plitvičke zaobilaznice i 
čekaju se odobrenja sredstava iz EU, što je definitivno u interesu stanovništva kako tranzit teškog 
prometa ne bi išao kroz Plitvička Jezera. U dogovoru sa Hrvatskim vodama biti će odobreno oko 3 
mlrd. kuna, a na projekt aglomeracije Plitvičkih Jezera otpada 300 mil. kuna. Projekt bi trebao biti 
primaran budući je NP Plitvička jezera od turističkog interesa za RH. Projektnu dokumentaciju i 
cjelokupan proces isplatila je Općina Plitvička Jezera. 
     Održani su i sastanci vezani za istočnu i zapadnu gospićku obilaznicu. Radi se o pristupnoj cesti 
sa autoputa u poslovnu zonu Smiljansko polje u Gospiću i trećem gospićkom mostu koji bi spajao 
Budačku i Bilajsku ulicu da bi se rasteretio centar grada od tranzita teškog prometa. Usuglasili su se 
sa gradonačelnikom Grada Gospića i odredili lokacije. Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Gospića usvojene su izmjene prostorno planske dokumentacije i u kontaktu sa Hrvatskim cestama i 
resornim ministrom pokrenut je postupak izrade studije i nakon toga se raspisuje natječaj za izradu 
projektne dokumentacije. Projekt će iznositi između 160 i 200 mil. kuna. 
     U izgradnji su dvije pristupne ceste za hidroelektranu Kosinj 2 na području Općine Perušić. 
     Što se tiče širokopojasnog interneta prije 10-ak dana je zaključen sporazum između osam jedinica 
lokalne samouprave. Gradovi Gospić, Otočac i Novalja i Općina Plitvička Jezera idu zasebnim 
projektom, tako da su Grad Senj i sedam općina bili neobuhvaćeni širokopojasnim internetom. Od 
strane Županije već je bila pokrenuta inicijativa za PRŠI za ostatak područja ali nažalost taj tender 
nije prošao tako da smo morali obnoviti sporazum. Sporazum je zaključen prije 15 dana, lobirano je 
prema resornom ministarstvu da se uvaži taj projekt i uskoro ćemo imati sastanak sa 
teleoperaterima. 
     T. Biondić je zamolio Župana da ih izvijesti o zatečenom stanju u Lika cestama nakon smjene 
ravnatelja, eventualnim financijskim gubicima te broju zaposlenih. 
     Župan je istakao da je odmah nakon što je stupio na dužnost  uočio da je u Lika cestama tročlana 
uprava, što nije imalo smisla već je dovoljan jedan direktor ustanove. Po izvješćima direktora koji je 
preuzeo dužnost 31.8.2021. godine naslijeđene obveze prema dobavljačima su iznosile 11.228.405,00 
kuna. Godina je završena sa obvezom prema dobavljačima u iznosu od 9.790.842,69 kuna, dok su u 
prvom kvartalu 31.3.2022. godine obveze iznosile 7.100.277,94 kuna. Radi se na ustrojavanju 
ustanove kako bi postala profitabilna. Novi direktor Lika cesta je naručio Klin start, kako bi se firma 
reprogramirala i izvršila revizija dosadašnjeg poslovanja. 
     Što se tiče zaposlenika na dan 20,8.2021. godine bilo je zaposleno 215 djelatnika, od toga 14 
djelatnika je zaposleno na određeno radno vrijeme u travnju i svibnju 2021. godine. Na današnji dan 
broj zaposlenih iznosi 196 djelatnika i trenutno je u fazi, sukladno preporukama revizije, priprema 
nove sistematizacije kako bi se reprogramirala firma. U međuvremenu su ugovoreni novi poslovi sa 
ŽUC-om, povećan je obim poslova i za Grad Gospić tako da se u nadolazećem razdoblju očekuje 
oporavak poduzeća. 



 

 

8 

 

     I. Radošević je istakao da se njegovo pitanje također odnosi na prihvatni centar u Gospiću. 
Župan je spomenuo da je ravnateljstvo civilne zaštite početkom ožujka mobiliziralo gradsku 
sportsku dvoranu i da je sa svim službama odlično organiziran rad prihvatnog centra. Zanima ga 
koliko je izbjeglica do sada prošlo kroz prihvatni centar, koliko ih se zadržalo na području Ličko-
senjske županije i koliko je učenika integrirano u osnovne i srednje škole naše Županije. 
     Župan je istakao da je sportska dvorana mobilizirana 5. ožujka 2022. godine i nakon toga se 
krenulo u organizaciju sa svim interventnim službama Županije, od ravnateljstva civilne zaštite, 
Crvenog križa i ostalih ustanova. Kroz prihvatni centar prošlo je preko 700 izbjeglica, od tog broja 
na području Županije na današnji dan je smješteno 465 osoba, dok je na području Karlovačke  
županije, budući je Grabovac koji pripada NP Plitvička jezera teritorijalno po Karlovačkom 
županijom, još 138 osoba. U osnovne i srednje škole upisano je 93-oje djece, od toga najveći broj na 
području Korenice, odnosno Općine Plitvička Jezera, zatim na području Grada Gospića i Općine 
Karlobag. 
     Z. Fumić je ukazao na veliku problematiku za poljoprivrednike Ličko-senjske županije, vezano 
za otkup mlijeka. Mljekarska industrija PIK Rijeka nakon više od 50 godina prestaje s otkupom 
mlijeka i tu su se stvorili veliki problemi. Poznato mu je da je Župan počeo raditi na rješavanju tog 
problema, osobno se u Brinju trudi maksimalno koliko može, međutim problematika je velika. PIK 
Rijeka je pokrivala 80% otkupa mlijeka i stvarno neće biti dobro ako se stane sa otkupom. Zamolio je 
Župana da izvijesti javnost što se poduzelo u svezi ovog problema i hoćemo li uspjeti spasiti otkup 
mlijeka sa područja naše Županije. 
       Župan je istakao da su 25. travnja održali sastanak sa svim dobavljačima i proizvođačima 
mlijeka na području Ličko-senjske županije. Prošli tjedan su dobili informaciju da se PIK Rijeka 
povlači s područja Županije. Zakazan je sastanak na kojem su bili predstavnici PIK-a Rijeka, Dukata, 
Vindije i Cesusa iz Ogulina. Bili su nazočni i proizvođači mlijeka, predstavnik Ministarstva 
poljoprivrede i načelnika sektora stočarske proizvodnje Mate Čačić i voditelj Službe za govedarstvo 
Danijel Mulc. Usuglasili su se da će u narednim danima novim otkupljivačima predočiti podatke o 
tome koliko postoji proizvođača mlijeka na području Županije. Usuglašeno je i da će Županija 
podignuti poticaj sa 15 na 20 lipa, a razliku će pokriti jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo 
poljoprivrede. Nastavljeni su daljnji pregovori s velikim otkupljivačima, novi termin je zakazan za 
29. travnja gdje će biti prisutni predstavnici Vindije, koja će preuzeti sve proizvođače mlijeka na 
području Županije, tako da proizvođači neće imati prekida, a na sastanku je usuglašeno da će PIK 
Rijeka otkupljivati mlijeko dok u posao ne uđe novi otkupljivač. 

     D. Milinović je čestitao Županu na aktivnostima u proteklih godinu dana. Očekivao je da će 

Župan i njemu zahvaliti budući se u godinu dana pojavljivao i otvarao naslijeđene projekte Razvojni 

centar Ličko-senjske županije, Sigurnu kuću, Arhiv koji je nekidan posjetio i u svezi kojeg je 

ministar gospodarstva i održivog razvoja čestitao Županu D. Milinoviću na odličnoj ideji da 

Centralni arhiv bude u Gospiću, zatim ultrazvuk, aglomeracija, PRŠI, sanitetska vozila i 

mamografija. Sada se već pomalo kaska jer nema novih projekata. Prije tri godine su bili 

prijevremeni izbori i ministri O. Butković i G. Žalac su obećali 800 mil. kuna, a nikakvih sredstava 

još nema. Župan posebno naglašava da izvrsno surađuje s Vladom A. Plenkovića. Prvi potez mu je 

bio promjena tablica na autu pa je u početku pomislio da je Župan kupio novi auto. 

     Upitao je Župana je li svoj hir, mijenjanje tablica platio iz vlastitog džepa? 

     Otvorili su ured u stranci gdje dobivaju pisma i traže od građana da im ukažu na kršenje zakona 

ako imaju saznanja. Upitao je Župana ima li saznanja da je u predistražnim radnjama USKOK-a? 

     Osobno to ne tvrdi, međutim dobio je i nekoliko pisama koje mora provjeriti i u kojima piše da je 

Župan nazivao direktore županijskih javnih poduzeća i tražio da se neki ljudi smjene, a neki 

postave na određene funkcije. Smatra da je to trgovanje utjecajem i upitao je Župana je li u 

predistražnim radnjama USKOK-a zbog zaposlenja 10 novih djelatnika u Županiji i u prošlosti u 

HEP-u? 

     Istakao je i da je Lika cestama za vrijeme bivšeg ravnatelja primljena cura u invalidskim kolicima 

budući svaka ustanova mora zaposliti određen postotak osoba sa invaliditetom jer u suprotnom 

plaća kaznu. Njenom roditelju je sramno najavljeno da od 1. lipnja traži drugi posao jer tamo neče 
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ostati. Ne krivi Župana za to, međutim koji ima šansu to ispraviti. Pohvalit će ga ako pomogne u 

ovom slučaju i to nije trgovanje utjecajem, nego poštivanje zakona da sadašnjem ravnatelju Lika 

cesta kaže da preispita ako je to istina, iako sumnja da bi njezin otac lagao. Župan je rekao da im 13 

više zaposlenih djelatnika. Ima i to sezonaca a i sada će Lika ceste primati sezonce. Otkaze dobivaju 

oni koji rade na lopati. Međutim ono što je još sramnije i što je zamolio Župana da provjeri je li 

istina da direktor gubitaške firme ima veću plaću i od Župana i od premijera, preko 20 tisuća kuna. 

     Župan je odgovorio D. Milinoviću da je i on svojevremeno promijenio i auto i tablice, a dok je bio 

dožupan na skijanje je išao terencem kojeg je koristio Župan Frković. Promijenio je tablice jer nije 

htio da ga ljudi poistovjećuju s njim i da ga ne bi zamijenili s njim i to je koštalo 300-njak kuna. 

     Nikada nije bio u predistražnim radnjama USKOK-a i D. Milinović najvjerojatnije govori iz svoga 

iskustva, kada je imao optužbe za FINI mediju pa nadalje i kada je bio i na ispitivanjima. Nikada 

nije bio pozivan niti od strane USKOK-a niti policije, niti je davao kakve izjave, sve su to laži i 

manipulacije. Nikada nije napravio niti jedno kazneno djelo da bi uopće bio pozivan. 

     Što se tiče zapošljavanja u Županiji i HEP-u, kao odgovorna osoba nikada nije utjecao na nikoga 

niti prisiljavao na zapošljavanje. Svašta se može pričati kao što se pričalo i za D. Milinovića i da se 

bez njega nije mogla zaposliti ni čistačica. 

    Župan je  istakao da ga D. Milinović pokušava poistovjetiti sa sobom, ali da on u godinu dana ne 

može stići šou koji je D. Milinović radio zadnjih 20 godina.  

     Što se tiče HEP-a, upitao je D. Milinovića je li indikativno da se dvoje njegove djece zaposlilo u 

HEP-u i na koji način.  

     Što se tiče djevojke u invalidskim kolicima, naglasio je da prvi put za to čuje i da ne zna je li bila 

zaposlena na određeno ili neodređeno radno vrijeme. Svakako će se raspitati o tome, ali ne može 

odlučivati budući je direktor taj koji odlučuje o radnicima. D. Milinović je svojevremeno htio 

odlučivati kroz politiku i tko će biti ravnatelj NP Plitvička jezera, iako se jako dobro zna da se 

ravnatelj bira preko javnog natječaja i na taj način došao u sukob s Vladom RH. Župan je istakao da 

to nije način na koji on radi. 

     D. Milinović je dodao da ih nikako ne mogu zamijeniti jer se fizički dosta razlikuju. Drago mu je 

da ih ne mijenjaju budući je Župan promijenio sedam stranaka, a on jednu i ne bi ni tu da ga nisu 

izbacili. Župan je rekao da nije pod istragom USKOK-a te se pita kako to zna budući to ne bi trebao 

znati. Ravnatelj NP «Plitvička jezera» tri mjeseca ide po Gospiću i govori da će on biti ravnatelj i da 

se neće nikoga pitati. Otišli su ministri Ćorić i Kuščević, a isto tako će otići i T. Kovačević, budući i 

tamo ima puno stvari za istražiti. 

     Što se tiče djevojke u invalidskim kolicima htio je da Župan osigura da se poštiva zakon. 
 
 

Nakon aktualnog sata Predsjednik Skupštine je predložio da se dnevni red dopuni točkama: 
 

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta 

«Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali  

Stinica» 

2. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika PU ličko-senjske 

 

     D. Milinović se javio za riječ i zamolio predsjednik Skupštine da mu u ime Kluba stranke LIPO 

dopusti da iznese jedan prijedlog kako ne bi morao tražiti pauzu i prekidati sjednicu. 

     Predsjednik Skupštine je istakao da će mu dati riječ kada se završi glasovanje o dnevnom redu. 

 

     Predsjednik Skupštine je predložio da se dnevni red dopuni predloženim točkama, na način da 

točke dopune budu točke 26. i 27. a da točke 26. do 31. budu točke 28. do 33. dnevnog reda. 
 
Izmjene i dopune dnevnog reda Predsjednik Skupštine je dao na glasovanje. 

 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» usvojila izmjene i dopune s predloženim 

točkama. 
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Predsjednik Skupštine je zatim cjeloviti dnevni red s dopunom dao na raspravu. 
 

Rasprave nije bilo pa je na glasovanje dao sljedeći 
 

D n e v n i    r e d 
         Aktualni sat 
 

1. Usvajanje Zapisnika s V. sjednice Županijske skupštine 

2. Usvajanje Zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine 

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije 

za 2021. godinu 

4. Donošenje  Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije za 

2021. godinu 

6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 

području Ličko-senjske županije za 2021. godinu 

7. Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2021. godinu 

8. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske   županije 

9. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema  dužnicima po 

kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na području Ličko-senjske županije 

10. Donošenje Odluke o II. dopunama Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija 

Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

11. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2022. godinu 

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 

14. Donošenje Odluke o o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije 

u 2022. godini 

15. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-

senjske županije u 2022. godini 

16. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 

financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini 

17. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 

decentralizirano financiranje Doma za starije osobe  Ličko-senjske županije u 2022. godini 

18. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za 

decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2022. godini 

19. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće 

mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu 

20. Donošenje Odluke o ispravku pogreške u Odluci o  izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Ličko-senjske županije 

21. Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske 

skupštine i članovima njezinih radnih tijela   

22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva 

23. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Plana specijalističkog usavršavanja 

zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Ličko-senjske županije 
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24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Otočac o obavljanju zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji dentalne medicine 

u Mreži javne zdravstvene službe, Goranu Cvitkušiću, dr. med. dent. 

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

«Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana – ribarski dio luke otvorene za javni 

promet u gradu Novalji» 

26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta 

«Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali  

Stinica» 

27. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika PU ličko-senjske 

28. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena Statuta 

Osnovne škole «ANŽ Frankopan» Kosinj 

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

područje Nacionalnog parka «Plitvička jezera», vlasnika Vlatka Škarice iz Svete Nedelje 

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

području NP «Plitvička jezera», vlasnice Helene de Grisogono iz Zagreba 

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

području NP «Plitvička jezera», vlasnika Miroslava Sumraka iz Plitvica Sela 

32. Donošenje Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina 

Vrhovine) 

33. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije i donošenje 

Odluke o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske 

županije 
 

  Županijska skupština je s 18 glasova «za» i 7 glasova «protiv» usvojila dnevni red VII. 

sjednice Županijske skupštine. 
 

D. Milinović je istakao da želi predložiti jedan prijedlog koji bi se trebao prihvatiti, a ako se to 
ne učini kasnije će reći što je tu nelogično. Žele sudjelovati u racionalizaciji poslovanja Ličko-senjske 
županije i pokazati ono što su u ime stranke LIPO govorili u kampanji da će biti konstruktivna 
oporba. Riječ je o točki 8. dnevnog reda Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Ličko-senjske županije 

Predsjednik Skupštine je istakao da nema potrebe da se o toj točki govori sada već kada ona 
bude na redu. 

D. Milinović je dodao da  mu je jasna nakana imati uza sebe ljude koji su mu bliskiji i odaniji. 
Međutim ta točka nije prošla ono što je zakonski potrebno, nemamo projekcije u proračunu i nije 
bilo obavezno e-savjetovanje. Zamolio je da se ova točka odgodi za sljedeću sjednicu Skupštine  i da 
su zbog toga bili protiv dnevnog reda 

Predsjednik Skupštine je istakao da su shvatili poruku i da će se o tome raspravljati kada se 
dođe do te točke. 
 
AD/1 Usvajanje Zapisnika s V. sjednice Županijske skupštine 
 

Predsjednik Skupštine je dao Zapisnik s V. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik s V. sjednice Županijske skupštine na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za“ usvojila Zapisnik s V. sjednice 
Županijske skupštine. 
 
AD/2 Usvajanje Zapisnika s VI. sjednice Županijske skupštine  

Predsjednik Skupštine je dao Zapisnik s VI. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao Zapisnik s VI. sjednice Županijske skupštine na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova „za“ usvojila Zapisnik s VI. sjednice 
Županijske skupštine. 
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 AD/3 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 

 Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. 

 i 2024. godinu  
 
 
Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 3. 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 na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Ličko-senjske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. Godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
  
 Potom je M. Mataija u ime Kluba vijećnika HSP-a zamolio za stanku od 10 minuta  radi 

dodatnog usuglašavanja prije točke 8. dnevnog reda. 

 Predsjednik Skupštine je uz suglasnost članova Skupštine odredio stanku od 10 minuta, 

odnosno do 13.30 minuta. 

 

AD/4 Donošenje  Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

 
Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu su raspravljali Odbor za Proračun i financije i 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 

2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
  
 
 
AD/5 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije 

za 2021. godinu 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
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 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 
 

Z A K L J U Č A K  

po Izvješću o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 

dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/6 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 

na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu 

 
Predlagatelj materijala je Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Ličko-senjske županije, a o materijalu je raspravljao Odbor za Proračun i financije. 

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
Z A K L J U Č A K  

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

Ličko-senjske županije za 2021. Godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/7 Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2021. godinu 

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

propise. 

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» 

 
Z A K L J U Č A K 

po Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje  

Ličko-senjske županije za 2021. godinu 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 

AD/8 Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije 
 

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

  Kao predlagatelj točke obrazloženje je dao Župan Ličko-senjske županije E. Petry te je  

istakao da je na dostavljeni Prijedlog Odluke o ustrojstvu uložio 25. travnja Amandman kojim je 

izvršeno usklađivanje u nazivima pojedinih upravnih odjela, tako se naziv:  «Upravnog odjela za 

graditeljstvo, prostorno uređenje te poslove komunalnog gospodarstva» zamjenjuje nazivom: 

«Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša», naziv Upravnog odjela za 

školstvo i obrazovanje» zamjenjuje nazivom «Upravni odjel za školstvo, sport i kulturu», dok naziv 

«Služba za unutarnju reviziju i kontrolu poslovanja» ostaje kao i u ranijoj Odluci: «Služba za 

unutarnju reviziju» te izvršene neke tehničke popravke pa je izmjena prijedloga Odluke dana u 

obliku tehničkog amandmana Župana. 
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Ž. Nekić se javio za riječ kako je to i nagovijestio na aktualnom satu te je istakao da je od 

djelatnika županijskih institucija u Senju dobio pismo i da se u njemu očituje bojazan zaposlenika da 

će se stvari promijeniti na gore nakon donošenja ove Odluke. Navodi se da su novom Odlukom o 

unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu tijela Ličko-senjske županije osnovana dva upravna odjela i to 

Upravni odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet i Upravni odjel za poljoprivredu i 

turizam, čime su razdijeljeni poslovi koji su se do sada obavljali u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo. 

Nadalje se govori kako je do sada bilo i što su radili. 

U pismu stoji da se poslovi vezani uz ugostiteljstvo u najvećem opsegu odnose na izlazak 

stručne službe na očevid. Stručnu službu čine dva člana komisije te dosadašnjim ustrojstvom svako 

izdvojeno mjesto rada imalo je osiguranu komisiju koja bi u najkraćem mogućem roku te u 

dogovoru sa ugostiteljima i privatnim iznajmljivačima izlazila na očevide bez potrebe dolaska 

drugog člana iz drugog izdvojenog ureda čime se provođenje upravnog postupka bazira na 

načelima ekonomičnosti i efikasnosti te se skraćuje ishodovanje potrebnih rješenja, čime obrtnik – 

iznajmljivač u domaćinstvu u kratkom roku može započeti sa radom. 

Dosadašnjim ustrojstvom omogućeno je da je pojedini ured u Izdvojenom mjestu rada uvijek 

dostupan strankama obzirom da su dvije zaposlene osobe nadležne za sve poslove, izostanak jedne 

zaposlene osobe zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili drugog razloga ne utječe na obustavu rada 

ureda, čime se strankama omogućuje pravodobno rješavanje njihovih zahtjeva. 

Slijedom navedenog postavlja se pitanje hoće li obrtnicima i iznajmljivačima te ostalim 

strankama u upravnim postupcima, novom podjelom upravnih odjela i dalje biti dostupna usluga 

na efikasan i učinkovit način. 

Hoće li pritome doći do toga da službenik iz drugog upravnog odjela obavlja posao u 

Upravnom odjelu za turizam i poljoprivredu ili će službenik iz drugog mjesta rada morati dolaziti 

radi obavljanja očevida, slijedom čega dolazi do odugovlačenja postupaka, nagomilavanja 

neriješenih predmeta pred sezonu kada dolazi do velikog pritiska od strane ugostitelja i privatnih 

iznajmljivača. 

Nadamo se da će se novim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, koji će uslijediti 

nakon donošenja Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije osnovati 

Odsjek za imovinsko pravne poslove kako je bilo i do sada. 

Nadalje smatramo da bi se tim službenicima, kao i službenicima koji su radili u Odjelu za 

gospodarstvo trebalo priznati status upravnih savjetnika, koji su imali i dok bili u uredu državne 

uprave, a budući da su visoko obrazovani, imaju položene državne stručne ispite, a neki i 

pravosudne ispite, sve odluke u postupcima donese samostalno i samostalno vode upravne 

postupke. 

Koristimo također priliku da naglasimo da u Ličko-senjskoj županiji, Izdvojeno mjesto rada 

Senj, postoji problem arhive i arhivara  za bivše službe ureda državne uprave. 

Ž. Nekić je istakao da je skratio pismo iz kojeg je vidljiva bojazan hoće li nakon budućeg 

ustrojstva biti moguće efikasno funkcioniranje tih službi bitnih za javni život Grada Senja na 

dosadašnji način ili će se stanje pogoršati. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da je dao riječ Ž. Nekiću, budući je to nagovijestio na 

aktualnom satu, zamolio je Župana da iznese pojašnjenje, a zatim će otvoriti raspravu po ovoj točki. 

Župan je istakao da Ličko-senjska županija u ovom trenutku ima 7 upravnih odjela i 15. 

Odsjeka. U protekle 3 godine, od 2019. godine Županija je imala tri izmjene ustrojavanja županijskih 

upravnih tijela. U srpnju 2019. godine bilo je 5 upravnih odjela. Nakon toga je 27.11.2019. godine 

ponovno mijenjan ustroj i prešlo se na šest upravnih odjela, a 2020. godine donesena je odluka i tada 

je ustrojeno 7 upravnih tijela. Ovo nije nikakva politička odluka niti političko kadroviranje. Nakon 
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ustroja upravnih odjela imamo 60 dana za izradu sistematizacije i odsjeka u kojima ćemo uokviriti 

sve segmente i ni jedan zaposlenik Županije neće biti oštećen. Kroz sistematizaciju će se razraditi 

opis poslovnih procesa koje će ti zaposlenici raditi. Neće se ukidati službe koje su neophodne i 

prvenstveno mu je kao Županu u interesu da svi radnici rade svoj posao i da upravni odjeli i odsjeci 

funkcioniraju što je bolje moguće. Neki odsjeci će se smanjiti tako da neće biti povećanja troškova. 

Pojedini odsjeci će se pretvoriti u upravni odjel, tako da ćemo biti efikasniji i znati će se tko što radi. 

U ovom trenutku Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove gospodarstva, 

poduzetništva, regionalnog razvoja, povlačenja i apliciranja sredstava prema EU fondovima, 

poljoprivrede i turizma. Smatra da je to nespojivo, kao da bi se spojila ministarstva gospodarstva, 

pomorstva, mora i prometa i poljoprivrede. Jedan pročelnik je preopterećen, odjel je neefikasan i 

zbog toga se išlo u podjelu.  

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove i školstva i zdravstva i u ovih godinu 

dana surađujući sa djelatnicima odjela uočljivo je da su ti ljudi preopterećeni i dolazi do mješanja 

poslovnih procesa dvije nespojive struke. 

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove i školstva i zdravstva i u ovih godinu 

dana surađujući sa djelatnicima odjela uočljivo je da su ti ljudi preopterećeni i dolazi do mješanja 

poslovnih procesa dvije nespojive struke. 

Županija nije imala ustrojen odjel za pravne i opće poslove i ljudske potencijale, a vidi se da 

je neophodno i za pripremu sjednica Skupštine i za suport ostalim upravnim odjelima pravna 

struka, gledajući od odluka do provjere dokumentacije. Gledajući po presudi Visokog upravnog 

suda od 27.9.2021. godine donesen je odluka da za interni opći akt nije propisana obveza 

provođenja savjetovanja. Također je i u Pravilniku o središnjem katalogu službenika RH propisano 

da ukoliko donošenje općih akata ne utječe na interes građana i pravnih osoba ne postoji obveza 

savjetovanja. Osobno nema  ništa protiv toga, međutim vidimo da savjetovanje nije obavezno 

provesti. Ovdje se ne radi o ustrojavanju novih odjela da bi dolazilo do smjene nekih pročelnika, 

nego je cilj da u nadolazećem razdoblju budemo efikasniji, pogotovo u povlačenju EU sredstava iz 

EU fondova i da imamo što kvalitetniji tim. 

Predsjednik Skupštine je zatim otvorio raspravu. 

  U raspravi su sudjelovali D. Milinović, A. Dabo, Predsjednik Skupštine i Župan. 

Predsjednik Skupštine je istakao da je Župan podnio amandman koji postaje sastavni dio 

prijedloga akta, tako da će o njemu ne glasa. 

D. Milinović je u ime Kluba stranke LIPO istakao da nigdje nije zabilježeno ako imaš npr. 10 

ministarstava pa osnuješ još toliko da je to bolje i učinkovitije. Čuli smo od Župana da je bolje da 

imamo 11 pročelnika nego 5. Naveo je da su dok je on bio Župan Krešimir Burušić, Katarina Fajdić, 

Mandica Mataija, Marina Mraović Rakić i Margareta Jelača otišli u mirovinu, Igor Šikić, Ivana 

Milković, Tomislava Jurković i Sanjin Rukavina na drugo radno mjesto, tri osobe su preminule a da 

zbog racionalizacije i 13 mil. kuna duga nitko nije primljen umjesto njih i da nasljedniku može 

ostaviti 13 mil. kuna suficita. Kada je preuzeo Županiju bilo je 70 zaposlenih, a ostavio ih je 58.  

Odlukom Vlade RH 200 poslova je prebačeno na Županiju i zato je također Odlukom Vlade 

RH ustrojen novi odjel.  

Što se tiče Službe za unutarnju reviziju i kontrolu poslovanja, zakon to ne dozvoljava jer nije 

Ured za reviziju zadužen za kontrolu poslovanju. 

Župan je dodao da je to riješeno amandmanom. 

D. Milinović je istakao da zna, ali da govori o pripremi. Mjesec dana je znao raditi po pet sati 

zajedno sa pročelnicima da bi smanjio dva odjela i predložiti da se osnuje novi EU odjel za 

regionalni razvoj. Nakon što su ga pročelnici upozorili i objasnili mu zbog čega to nije u redu 
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poslušao ih je i priznao da je bio u krivu. Sa HDZ-om, koji tada nije bio njegov koalicijski partner, 

razgovarao je o racionalizaciji poslovanja. 

Nadalje je istakao da nije napravljena projekcija troškova i da će ova Odluka pasti, ići će na 

upravni spor i tužiti Župana za kazneno djelo. HSP je korektiv vlasti i oni po ovom pitanju mogu 

nešto napraviti, ali ne da bi netko likovao već zbog toga što je njihova kampanja prije dvije godine 

bila usmjerena protiv uhljeba. U ovih godinu dana 10-ak novih zaposlenika je primljeno u Županiju, 

Prije nego što je postao Župan 53% izvornih prihoda se trošilo na plaće, a kada je otišao je ta 

cifra je iznosila 21%. Platio je i kaznu jer tako zakon nalaže. 

Četiri nova pročelnika koštat će županijski proračun na godišnjoj razini 800.000,00 kuna.  

Svaki odjel mora imati barem tri zaposlenika jer će se u suprotnom desiti da je pročelnik sam sebi 

pročelnik ili da imamo dvoje zaposlenih. Novi 12 zaposlenika koštati će 1 mil. kuna, što će 

sveukupno opteretiti proračun za 1,8 mil. kuna. Ponovno će se povećati izdvajanja iz izvornih 

prihoda za plaće, Župan će platiti kaznu i podlijeći kaznenoj prijavi. Jedino izlaz je da se 

pročelnicima i svima zaposlenima smanje plaće za 30 do 50%, a to svakako ne bi trebalo da se 

dogodi. 

Istakao je da se već zna tko će biti pročelnici. Čak i da se ne prime novi pročelnici, razlika u 

visini plaće između voditelja i pročelnika iznosi 4 do 5.000,00 tisuća kuna i samo to iznosi 250.000,00  

kuna na godišnjoj razini. Klub stranke LIPO će biti protiv ove Odluke. Ružno je reći ali netko bi 

malo radio u Gradu, pa malo u Županiji, pa malo negdje drugdje. Budući je Župan spomenuo 

njegovu djecu, istakao je da mu je sin dvije godine radio u privatnoj firmi, a kćer mu se javila 

natječaj u HEP- u kod E. Petrya. Rečeno joj je da je loše riješila zadatke i primljen je netko drugi. 

Istarska županija ima 1,5 mlrd. kuna proračun, 200 000 stanovnika i isto 11 pročelnika. 

Primorsko-goranska županija ima 10 pročelnika, Zadarska sa 1,5 mlrd. kuna proračunom 11 

pročelnika, a Splitsko-dalmatinska ima 2,2 mlrd. kuna proračun i također 11 pročelnika. Karlovačka 

Županija ima 6 pročelnika i proračun od 1,2 mlrd. kuna.  Svojevremeno se razgovaralo da se spoje 

Ministarstvo obrane i branitelje pa je ministar T. Medved rekao da to ne dolazi u obzir. 

Zbog svega navedenog je predlagao da ne ulazimo u ovu polemiku i da se razmisli što to 

znači. 

D. Milinović se javio i za pojedinačnu raspravu i istakao kako mu se čini da se ovdje radi o 

tome da treba vraćati dugove, a ne o učinkovitosti poslovanja. Na početku svoga mandata Župana 

rekao je da bi vilo da Županija ima nula zaposlenih i da je sam formira. Imali bi 40 zaposlenih i 

pročelnici i svi zaposlenici imali bi 30% veću plaću. Upozorio je Župana da ulazi u kaznenu sferu.  

Obratio se i premijeru i ministru financija, koji su na anonimnu dojavu poslali reviziju u Županiju i 

kaznili ga sa 15.000,00 kuna iz vlastitog džepa jer je smanjio izdvajanja za plaće iz vlastitih prihoda 

sa 53% na 21%. Ukinuo je putne troškove  i rekao ako pobijedi još će smanjiti broj pročelnika i 

zaposlenih i povećati plaće. Kada spominje obitelj, upitao je Župana koliko njegovi mijenjaju radna 

mjesta. Županija nije uhljebnička i to je i dokazao. Samo u slučaju da Županija dobije novi obim 

poslova imali bi pravo na nove odjele. Što se tiče EU projekata, njih vodi LIRA i dobro je da su ti 

projekti svi na jednom mjestu. Sada bi se ustrojavao novi odjel i to onemogućio. 

Župan je istakao da smo čuli hrpu laži, kao što smo i navikli od D. Milinovića. Teatralno 

postupanje da bi populistički djelovao prema medijima, međutim to je pročitana knjiga. Što se tiče 

ustroja i ušteda o kojima je govorio D. Milinović, drago mu je da je i sam priznao da će izgubiti 

izbore i prepustiti mu 13 mil. kuna. 

Što se tiče deficitarnih kadrova, žalosno je da nije vodio brigu o kadrovima u Županiji i da 

Upravni odjel za graditeljstvo nije imao dipl.ing.građevine. Istakao je da D. Milinović nema za 

pravo nikoga prozivati jer je prošao od partije, preko HDZ-a do trenutno LIPO. 
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Predsjednik Skupštine je zamolio da se više u raspravama ne spominju djeca, da se ne 

ubacuju jedni drugima u riječ i da se svi drže točke dnevnog reda. 

Župan je dodao da su raspisali natječaj za dipl.ing.građevine i da je dobro da se jedna osoba 

javila i da smo je mogli zaposliti. D. Milinović je trebao biti upoznat s funkcioniranjem tog odjela i s 

deficitarnošću kadrova i u Novalji i na području Korenice. 

Raspisan je natječaj i za dipl.pravnika i sretno smo da smo dobili takvu osobu koja če 

pripremati akte i aplicirati prema sredstvima iz EU. Što će tiče povećanja broja odjela, smanjit će se 

broj odsjeka tako da neće biti dodatnih opterećenja za proračun. Povećat će se broj pročelnika, a 

smanjiti broj voditelja odsjeka i na taj način ćemo biti efikasniji u poslu. 

Ministarstvo pravosuđa i uprave je poslalo u Županiju inspekcijski nadzor i sukladno 

zapisniku od 20. prosinca 2021. godine donesena je odluka kojom se naložilo Županiji da uredi 

unutarnje ustrojstvo koje nije bilo pravovaljano ustrojeno sukladno zakonskim propisima, tako da 

se sada mijenja ono što je godinama prikrivano. 

Što se tiče laži o zapošljavanju i uhljebljivanju, osobno nikada to nije radio. Dok je bio na čelu 

županijskog HEP-a od 21 distribucijskog područja bilo je jedno od najuspješnijih u RH. 

D. Milinović je dodao da ima tri čovjeka koji su spremni reći da je bio uvjet da se učlaniš u 

HNS i da ćeš raditi u HEP-u. Upravni odjel za graditeljstvo je naš najbolji odjel, kao priimjer je uzeo 

poduzetnika Štroka koji je rekao da nigdje u Europi nije doživio da se tolika dokumentacija za 

građevinsku dozvolu riješi u roku od tjedan dana. 

Što se tiče inspekcijskog nadzora moguće je d je bilo administrativnih greški, međutim 

sigurno nisu rekli da se broj odjela poveća sa 7 na 11.  Pozvao je premijera i ministra financija da 

pošalju inspekcijski nadzor u Županiju da se utvrdi potrošnja izvornih sredstava za plaću. Ukoliko 

premijer te ne napravi neka hrvatska javnost zna da štiti kriminal. 

A. Dabo je istakao da za pročelnika po Zakonu o službenicima treba osoba s pet godina 

radnog iskustva na rukovodećim odjelima u upravi. Poručio je Županu da će teško naći takve ljude. 

Najprije će biti teško naći visoku spremu, a zatim i pet godina radnog iskustva. Mišljenja je da se ide 

krivim putem. Kao što je i govorio djelatnici i voditelji ustrojbenih jedinica u Županiji imaju premale 

plaće. Razgovarao je u Novalji s tajnikom u školi koji ima pravni fakultet, budući mu je jedan 

djelatnik išao u mirovinu, a druga djelatnica je oboljela od maligne bolesti i Grad se našao u velikom 

problemu. Utvrdili su da veću plaću ima kao tajnik u školi, nego voditelj odsjeka za graditeljstvo u 

Gradu Novalji. Povećanjem broja pročelnika Župan neće moći povećati plaću radnicima, koji za 

male plaće rade težak i odgovoran posao. Njegov savjet je da smanji upravne odjele, a ako treba 

zaposliti asistenta ili voditelja za određeni djelokrug posla. Krivo su ga savjetovali, ako se ide na 11 

odjela, neće naći adekvatne i stručne ljude, a djelatnici će ostati potplaćeni. 

Župan je dodao da je Županija doživjela demografski, a tako i kadrovski kolaps, tako da je 

realno govoreći jako teško pronaći kvalitetne ljude. Što se tiče Upravnog odjela za graditeljstvo, nije 

rekao da djelatnici nisu radili svoj posao, nego da ga je trebalo pojačati. 

Na Hrvatskoj zajednici županija bio je inicijator prijedloga da se sredstva za plaće iz izvornih 

prihoda povećaju na 30% ili da se u sredstva uračunaju decentralizirana sredstva, kako bi se dobila 

mogućnost većeg manevra i da bi se mogle povećati plaće. Prijedlog je podržan od svih županija i 

Grada Zagreba, prijedlog je upućen i održan je sastanak u Ministarstvu financija. Jednak problem sa 

prekoračenjem ima i Istarska županije te je D. Milinović iznio netočan podatak budući ista ima 14, a 

ne 11 odjela.  

Zaključak je da se ne radi o nikakvim dodatnim troškovima, nego o tome da se bolje 

ekipiraju i siguran je da će i njegov nasljednik biti zadovoljan s ovakvim ustrojem. 
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 Potom je Predsjednik Skupštine zaključio raspravu pa je uz prihvaćeni amandman Župana 

dao  8. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 Županijska skupština je s 17 glasova «za», 7 glasova «protiv» i 1 «uzdržanim» glasom, 

donijela 
O D L U K U 

o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije 
 
Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
 
 
AD/9  Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema  dužnicima po 

 kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na području Ličko-senjske 

 županije 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise i Odbor za Proračun i financije.  

  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 po 

predmetnoj točki. 

  Rasprave nije bilo pa je dao 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» donijela 

 
O D L U K U 

o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema  dužnicima 

po kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva  

na području Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 

AD/10 Donošenje Odluke o II. dopunama Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja  koncesija 

Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine 
 
AD/11 Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2022. godinu 
               

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalima je raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise.  

U odnosu na tekst koji je dostavljen u materijalima za točke 10. i 11. za sjednicu Skupštine 

dostavljen je Amandman Župana kojim se ispravljaju tehničke pogreške, odnosno izmjene riječi 

umjesto riječi «na kčbr.» treba stajati «ispred kčbr.» u tablici 1. pod točkom 14. prijedloga Odluke o 

II. dopunama Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, odnosno u tablici 1. pod 

točkom 1. godišnjeg Plana davanja koncesija. 
 

Također, Upravni odjel za gospodarstvo dostavio je očitovanje na primjedbe građana –mještana 

sela Trolokve na točke 11. i 12.  

  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 po 

predmetnim točkama. 

  U raspravi su sudjelovali M. Š. Čepulo i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo A. R. 

Stilinović. 

M. Š. Čepulo je istakla što se tiče koncesije u Novalji da na k.č. 1307 i na k.č. 13019 i 12995 

nemamo uvida koje su to velike k.č. pomorskog dobra i ne znamo u kojem dijelu se to odnosi. Grad 

je dao neka svoja mišljenja i zanima je stavljaju li se u ovom koncesijom planu svi zahtjevi koji su 

došli bez obzir na očitovanje Grada. 
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A. R. Stilinović je istakla da je odgovor ne, inicijative koje su stigle u Upravni odjel za 

gospodarstvo obuhvaćene su nacrtom plana davanja koncesija, srednjoročnim i dugoročnim i 

kratkoročnim jednogodišnjim, provedena je javna rasprava i prikupljena su mišljenja gradova i 

općina na čijem području se namjeravaju u iduće razdoblju davati ove koncesije. Radi se o jednoj 

lokaciji u svezi koje se Grad Novalja nije složio s inicijativom da se tamo ide s koncesijom. Isključena 

je iz ovog prijedloga i uključene su samo lokacije na koje Grad nije imao nikakvih primjedbi.  

Ovo je samo Plan i hoće li doći do davanja koncesija ovisi o proceduri koja se mora odrediti, 

od pravne, prostorno-planske analize i drugih. Tek ćemo vidjeti hoće li iz ovog Plana doći do 

odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesija. 
 

 Potom je Predsjednik Skupštine zaključio raspravu pa je uz prihvaćeni amandman Župana 

dao  10. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» donijela 

 
O D L U K U 

o II. dopunama Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja 

koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. Godine 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
  

            Zatim je, uz prihvaćeni amandman Župana, dao 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

 Županijska skupština je s 24 glasa «za» i 1 glasom «protiv» donijela 
 

P L A N 

 davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2022. godinu 
 

Plan se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

 
 
AD/12 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 
 
AD/13 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 
               

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalima je raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise.  

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

obrazloženje, budući su kroz materijale upoznati s predmetnim točkama te je otvorio raspravu po 

predmetnim točkama. 

  U raspravi su sudjelovali Ž. Nekić i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo A.R. 

Stilinović. 

Ž. Nekić je istakao da je prije u Odluci o osnivanju Lučke uprave Senj pisalo koje uvjete mora 

ispunjavati ravnatelj. Sada se novim prijedlogom to izbacuje iz te Odluke i definira se Statutom, a to 

su ovlasti Upravnog vijeća. Upravno vijeće nakon toga prijedlog daje na Skupštinu. Zanima ga ima 

li Upravno vijeće sada ovlasti da smanji uvjete koje je prije moro ispunjavati ravnatelj. Prije 15 

godina to je bila visoka stručna sprema i 5 godina iskustva, a 2103. godine se promijenilo u višu 

stručnu spremu. Ako sada dolazi do novih promjena, hoće li biti takve da ojačamo ravnatelje, da 

budu stručniji i bolji ili će to raditi Upravno vijeće u kojima ne sjede previše stručni ljudi da bi 

donijeli kvalitetnu odluku i onda je proslijedili Skupštini na glasovanje. 

Zanima ga hoće li se omogućiti Upravnom vijeću da smanji nivo svih parametara koje bi 

trebao imati ravnatelj ili će ostati na ovome ili se vratiti na prije 2013. godinu. 

A. R. Stilinović je odgovorila da sada ne možemo ništa pretpostavljati o tome što će 

Upravno vijeće odlučiti i kakav će prijedlog dati. Skupština će imati priliku o tome dati svoju 

suglasnost ili nesuglasnost budući je Statutom Županije propisano sa svaka izmjena Statuta 
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ustanove kojoj je osnivač Županija mora doći na suglasnost Skupštini, tako da će Skupština imati 

priliku raspravljati o tome što su predložili. 
 

 Potom je Predsjednik Skupštine zaključio raspravu i dao 12. točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» donijela 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja 

 
 Zatim je dao 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 

 
 Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» donijela 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj 
 

Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

AD/14 Donošenje Odluke o  kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za                

 financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog                

 školstva Ličko-senjske županije u 2022. godini 
            
AD/15 Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

 financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i 

 učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2022. godini 
  
AD/16 Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 

 mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za  socijalnu skrb i 

 troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini 
  
AD/17 Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i               

 mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije osobe  Ličko-senjske 

 županije u 2022. godini 
  
AD/18 Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu                

 sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske                

 županije u 2022. godini 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalima su raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise i Odbor za Proračun i financije.  

  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 po 

predmetnim točkama. 

Rasprave nije bilo pa je dao 14. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
O D L U K U 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2022. godini 
 

 Zatim je dao 15. točku dnevnog reda na glasovanje.  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela  

O D L U K U 

o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 

standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova  

Ličko-senjske županije u 2022. godini 
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 Zatim je dao 16. točku dnevnog reda na glasovanje.  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela  

O D L U K U 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i 

financijskih rashoda Centara za  socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima 

koji se griju na drva u 2022. godini 
  
 Zatim je dao 17. točku dnevnog reda na glasovanje. 

 
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
O D L U K U 

o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje 

Doma za starije osobe  Ličko-senjske županije u 2022. godini 
 

 Zatim je dao 18. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 
 

O D L U K U 

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu   sredstava za decentralizirane funkcije 

zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2022. godini 
 

Odluke se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

AD/19 Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje 

 kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu   
Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise.  

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 19. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
O D L U K U 

kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora 

za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/20 Donošenje Odluke o ispravku pogreške u Odluci o  izradi X. Izmjena i dopuna  

 Prostornog plana Ličko-senjske županije  
Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise.  

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 20. točku dnevnog reda na glasovanje.  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela  

O D L U K U 

o ispravku pogreške u Odluci o  izradi X. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
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AD/21 Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima 

Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu su raspravljali Odbor za Proračun i financije i 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

  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 po 

predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 21. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
O D L U K U 

o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i članovima 

njezinih radnih tijela 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/22 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva 
 

Predsjednik Skupštine je istakao da je predlagatelj ove točke Odbor  za izbor i imenovanje i 

da se umjesto Ivanke Krmpotić za člana Mandatnog povjerenstva imenuje Josip Brozičević. 

Zatim je otvorio raspravu po predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 22. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/23 Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Plana specijalističkog 

usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Ličko-senjske 

županije 
 
Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise. 
  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 po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 23. točku dnevnog reda na glasovanje. 
  
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za 

petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Ličko-senjske županije 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/24 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma                 

 zdravlja Otočac o obavljanju zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi u                 

 ordinaciji dentalne medicine u Mreži javne zdravstvene službe, Goranu                 

 Cvitkušiću, dr. med. dent. 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise.  
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  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 po 
predmetnoj točki. 

Rasprave nije bilo pa je dao 24. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma  zdravlja Otočac o obavljanju 

zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji dentalne medicine u Mreži javne 

zdravstvene službe, Goranu Cvitkušiću, dr. med. dent. 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/25 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju                 

 projekta «Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana – ribarski dio luke otvorene 

 za javni promet u gradu Novalji» 
 
AD/26 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta 

 «Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke  uprave Senj u uvali  

 Stinica» 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalima su raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise i Odbor za Proračun i financije.  

  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 po 
predmetnim točkama. 

Rasprave nije bilo pa je dao 25. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju projekta «Rekonstrukcija i dogradnja 

sjevernog lukobrana – ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalji» 

 

 Zatim je dao 26. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 

 Županijska skupština je jednoglasno, s 24 glasa «za» donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta «Trajektno pristanište nova 

rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali  Stinica» 
 

Zaključci se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 

 

AD/27 Donošenje Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika PU ličko-senjske 
 

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po predmetnoj točki. 
U raspravi su sudjelovali T. Zrinski i predsjednik Skupštine. 
T. Zrinski je prije svega konstatirao da su u ovom tromjesečju trebali raspravljati o stanju 

sigurnosti u Ličko-senjskoj županiji i to Izvješće nisu dobili na uvid već četiri godine. Ne zna li je 
razlog tome u policiji ili Županiji. Svašta se dešava po ulicama i Novalje i Senja, da ne ulazi u druge 
sredine. Bilo bi dobro i poželjno inzistirati da u narednom periodu to Izvješće dođe na uvid 
članovima Skupštine. Osobno ne pozna gosp. Zdunića, zna da dvije godine radi u PU ličko-senjskoj, 
kroz medije nije zapazio njegovu aktivnost u smislu borbe protiv kriminaliteta i korupcije tako da je 
sada dizanje ruku pro forme radi. Daje gosp. Zduniću potporu u njegovom petogodišnjem mandatu 
i smatra da će se u borbi protiv kriminaliteta svih vrsta sigurno voditi načelom stručnošću svoga 
tima. 
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Predsjednik Skupštine se složio sa T. Zrinskim da o tim stvarima budu upoznati i da 
raspravljaju na Skupštini. 

 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova za donijela  

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju mišljenja za imenovanje načelnika PU ličko-senjske 
 
Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/28 Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena Statuta 

Osnovne škole «ANŽ Frankopan» Kosinj 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalu je raspravljalo Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise. 

  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 po 
predmetnim točkama. 

Rasprave nije bilo pa je dao 28. 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 prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena Statuta Osnovne škole  

«ANŽ Frankopan» Kosinj 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/29 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

područje Nacionalnog parka «Plitvička jezera», vlasnika Vlatka Škarice iz Svete Nedelje 

AD/30 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Helene de Grisogono iz Zagreba 

AD/31 Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa 

na području NP «Plitvička jezera», vlasnika Miroslava Sumraka iz Plitvica Sela 
 

Predlagatelj materijala je Župan, a o materijalima su raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i 
propise i Odbor za Proračun i financije.  

  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 po 
predmetnim točkama. 

Rasprave nije bilo pa je dao 29. 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 područje Nacionalnog parka 

«Plitvička jezera», vlasnika Vlatka Škarice iz Svete Nedelje 

 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 30. 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 Helene de Grisogono iz Zagreba 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 31. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» donijela 
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Z A K L J U Č A K 

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

jezera», vlasnika Miroslava Sumraka iz Plitvica Sela 
 

Zaključci se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio. 
 
AD/32 Donošenje Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije 

(Općina Vrhovine) 
  

Predsjednik Skupštine je istakao da je predlagatelj ove točke Općinsko vijeće Općine 

Vrhovine te je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao 32. točku dnevnog reda na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» donijela 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine) 
 
Rješenje se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/33 Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije i 

donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih 

Ličko – senjske županije 
 

Predsjednik Skupštine je istakao da je glasovanje u pravilu tajno ako je predloženo više 
kandidata,  ali budući da je predloženo 11 kandidata, a bira se isto tako 11 članova nema prepreke 
da glasovanje bude javno. 

 
Županijska skupština je jednoglasno, s 25 glasova «za» razmotrila 

 
I Z V J E Š Ć E  

o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova 

Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije 
 

i donijela 
 

O D L U K U  

o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
 Predsjednik Skupštine zahvalio se svima na sudjelovanju u radu VII. sjednice Županijske 
skupštine i zaključio sjednicu u 15.00 sati. 
 
 
 
 
 
KLASA: 024-03/22-01/10 
URBROJ: 2125-01-22-3 
Gospić, ______________2022. godine 
 
 
                 ZAPISNIK SASTAVIO  
 
                       Nikola Došen, oec.                                           

 

          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 
                             
                     Gordana Pađen, dipl. iur.                                                                        Marijan Kustić 


