REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
TE ODNOSA S JAVNOŠĆU
KLASA: 061-01/22-01/01
URBROJ:2125-05-22-16
Gospić, 13. svibnja 2022. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
-o v d j e -

PREDMET: Konačni prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Ličko-senjske županije za 2021.
godinu, s obrazloženjima
PRAVNI TEMELJ: Članak 10., 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br.
11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni
tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 – pročišćeni tekst) i
članak 2. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br.
16/09)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine te odnosa s javnošću
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
Za provođenje ovih odluka sredstva su osigurana u Proračunu Ličko-senjske županije.
OBRAZLOŽENJE:
Postupak za dodjelu priznanja pokreće se objavom javnog poziva Odbora za javna
priznanja kojim se pozivaju ovlašteni predlagatelji da dostave prijedloge za dodjelu javnih
priznanja.
Postupak za dodjelu priznanja za 2021. godinu pokrenut je objavom javnog poziva na u
dnevnim novinama «24 SATA», na oglasnoj ploči i web stranici Ličko-senjske županije
(www.licko-senjska.hr).
Javni poziv dostavljen je i ovlaštenim predlageteljima: članovima Županijske skupštine,
Županu, Zamjenicima župana, gradskim i općinskim vijećima na području Županije, upravnim
tijelima Županije, Županijskoj komori Otočac i Obrtničkoj komori Gospić, a emitiran je i na
Hrvatskom radiju Radio Gospiću.
Temeljem Odluke o javnim priznanjima utvrđena su sljedeća priznanja:
I. Proglašenje počasnim građaninom Ličko-senjske županije
Počasnim građaninom može se proglasiti državljanin RH ili strani državljanin koji je
svojim djelovanjem pridonio promicanju značaja i ugleda Ličko-senjske županije te ostvarenju i
razvoju odnosa Županije s drugim županijama, gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.

II. Nagrade Ličko-senjske županije
Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama za izuzetna postignuća u području
znanosti, gospodarstva, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, umjetnosti, športa, tehničke
kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih oblasti gospodarskog i društvenog života.
Nagrada Ličko-senjske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji
su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili
više djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavljaju trajno dobro od značaja za
Županiju.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincu koji živi na području Županije ili je
na njenom području proveo dio života tijekom kojega je postigao izuzetna ostvarenja trajne
vrijednosti za Županiju.
Godišnja nagrada Ličko-senjske županije dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi s
područja Županije za stvaralački rad i postignuća tijekom prethodne godine.
Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno
ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada.
Visinu novčane nagrade Županijskoj skupštini predlaže Župan.
III. Javno priznanje i zahvala Ličko-senjske županije
Javno priznanje dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u
radu i promidžbi Županije.
Zahvala se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za humanitarne ili
slične pomoći te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije.
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. i II. mogu dati članovi Županijske
skupštine, Župan, Zamjenici župana, gradska i općinska vijeća s područja Županije, udruge
građana i druge pravne osobe s područja Županije, a iz točke III. i pročelnici upravnih tijela
Županije.
Kriteriji za dodjelu priznanja:
a) za fizičke osobe
- da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim,
kulturno-umjetničkim, pedagoškim, športskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dale
trajni doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i
razvitka pojedine djelatnosti odnosno doprinos promidžbi Županije i Republike Hrvatske, tj.
pojedincu koji u svojoj radnoj sredini uživa ugled uzornog stručnjaka te čestitog i vrijednog
čovjeka.
b) za pravne osobe
- da su ostvarile dobre poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom
ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske i dale doprinos međunarodnoj
promidžbi Županije i Republike Hrvatske.
Priznanja se mogu dodijeliti i posmrtno.
Prijedlog obvezno sadrži:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
- prebivalište i sjedište podnositelja prijedloga,

- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka,
- naziv priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
- obrazloženje prijedloga s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analize,
stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.).
Rok za dostavu prijedloga s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom je
bio do 8. svibnja 2022. godine.
U roku su pristigli prijedlozi: od Župana: (1) za počasnog građanina (1), za javno
priznanje (1), za nagradu za životno djelo (2), za godišnju nagradu (2) i zahvalu (12), 1 prijedlog
od Berislava Kostelca - člana Županijske skupštine, za proglašenje počasnim građaninom, javno
priznanje ili godišnju nagradu, 1 prijedlog od Zlatka Fumića - člana Županijske skupštine, za
javno priznanje, 1 prijedlog od Gradskog vijeća Grada Senja, za javno priznanje, 1 prijedlog
Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, za javno priznanje ili zahvalu, 1 prijedlog Katedre
Čakavskog sabora pokrajne Gacke, za nagradu za životno djelo, 1 prijedlog NK «CROATIA», za
nagradu za životno djelo.
Odbor za javna priznanja na sjednici održanoj 13. svibnja 2022. godine razmotrio je
pristigle prijedloge i utvrdio Konačne prijedloge koje dostavlja Županijskoj skupštini na
donošenje i to:
ZA POČASNOG GRAĐANINA
1. mr. sc. ANDREJA PLENKOVIĆA, za osobit doprinos u svekolikom razvoju i promicanju
značaja i ugleda Ličko-senjske županije.
ZA JAVNO PRIZNANJE
1. TOMU MEDVEDA, za osobit doprinos u zaštiti i očuvanju digniteta hrvatskih branitelja i
stradalnika Domovinskog rata s područja Ličko-senjske županije.
ZA NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO- 10.000,00 kn
1. MATU ČOPA, posmrtno za osobit doprinos u gospodarskom i društvenom razvitku
Ličko-senjske županije.
2. JOSU STARČEVIĆA – ĆELU, posmrtno za osobit doprinos u promicanju sporta te
ostvarene rezultate trajnih vrijednosti u sportskom i društvenom razvitku Ličko-senjske
županije.
3. MARINA ĆAĆIĆA, posmrtno za osobit doprinos i ostvarene rezultate trajnih vrijednosti
na području sporta Ličko-senjske županije.
4. MILANA KRANJČEVIĆA, za osobit doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine i
afirmiranju čakavskog narječja na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije.
ZA GODIŠNJU NAGRADU – 7.500,00 kn
1. KLUB ZA OBARANJE RUKU «ARKTOS», za osobit doprinos i postignute rezultate na
području sporta i promicanju Ličko-senjske županije.
2. RK «GOSPIĆ», za osobit doprinos i postignute rezultate na području sporta i promicanju
Ličko-senjske županije.
3. MANJA KOSTELAC – GOMERČIĆ, za osobit doprinos na očuvanju kulturno-povijesne
baštine na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije.

ZA DODJELU ZAHVALE:
1. UGOSTITELJSKI OBRT «MACOLA», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz
Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
2. UGOSTITELJSKI OBRT «MAKI», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz
Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
3. UGOSTITELJSKI OBRT «PRAŠINA», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz
Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
4. HOTEL «ANA», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje
Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
5. HEP D.D. ZAGREB, za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te
promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
6. JU «NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA», za solidarnost i potporu raseljenim
osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
7. DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, za solidarnost i potporu
raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
8. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GOSPIĆ, za solidarnost i potporu raseljenim
osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
9. OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLITVIČKA JEZERA, za solidarnost i potporu
raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
10. DVD SINAC, za osobit doprinos u protupožarnoj zaštiti, humanosti i požrtvovnosti u
spašavanju ugrožene imovine i građana na području Ličko-senjske županije.
11. VLADU DASOVIĆA, za plemenitost i humanost te unaprjeđenje života građana Općine
Brinje i općenito Ličko-senjske županije.
12. SINIŠU (ALDA) GRADIŠERA, za izuzetna dostignuća u klapskom pjevanju i osobit
doprinos glazbeno amaterskoj promidžbi Grada Senja i Ličko-senjske županije.

P. O. P R O Č E L N I C A
Sanja Vladetić, dipl. uč.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
KLASA: 061-01/22-01/01
URBROJ: 2125-01-22-15
Gospić, 13. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije na 2. sjednici
održanoj elektroničkim putem 13. svibnja 2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK
I.
Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije razmotrio je prijedloge priznanja i
utvrdio Konačne prijedloge za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2021. godinu i to:
ZA POČASNOG GRAĐANINA
1. mr. sc. ANDREJA PLENKOVIĆA, za osobit doprinos u svekolikom razvoju i promicanju
značaja i ugleda Ličko-senjske županije.
ZA JAVNO PRIZNANJE
1. TOMU MEDVEDA, za osobit doprinos u zaštiti i očuvanju digniteta hrvatskih branitelja i
stradalnika Domovinskog rata s područja Ličko-senjske županije.
ZA NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO- 10.000,00 kn
1. MATU ČOPA, posmrtno za osobit doprinos u gospodarskom i društvenom razvitku
Ličko-senjske županije.
2. JOSU STARČEVIĆA – ĆELU, posmrtno za osobit doprinos u promicanju sporta te
ostvarene rezultate trajnih vrijednosti u sportskom i društvenom razvitku Ličko-senjske
županije.
3. MARINA ĆAĆIĆA, posmrtno za osobit doprinos i ostvarene rezultate trajnih vrijednosti
na području sporta Ličko-senjske županije.
4. MILANA KRANJČEVIĆA, za osobit doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine i
afirmiranju čakavskog narječja na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije.
ZA GODIŠNJU NAGRADU – 7.500,00 kn
1. KLUB ZA OBARANJE RUKU «ARKTOS», za osobit doprinos i postignute rezultate na
području sporta i promicanju Ličko-senjske županije.
2. RK «GOSPIĆ», za osobit doprinos i postignute rezultate na području sporta i promicanju
Ličko-senjske županije.

3. MANJA KOSTELAC – GOMERČIĆ, za osobit doprinos na očuvanju kulturno-povijesne
baštine na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije.
ZA DODJELU ZAHVALE:
1. UGOSTITELJSKI OBRT «MACOLA», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz
Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
2. UGOSTITELJSKI OBRT «MAKI», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz
Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
3. UGOSTITELJSKI OBRT «PRAŠINA», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz
Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
4. HOTEL «ANA», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje
Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
5. HEP D.D. ZAGREB, za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te
promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
6. JU «NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA», za solidarnost i potporu raseljenim
osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
7. DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, za solidarnost i potporu
raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
8. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GOSPIĆ, za solidarnost i potporu raseljenim
osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
9. OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLITVIČKA JEZERA, za solidarnost i potporu
raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
10. DVD SINAC, za osobit doprinos u protupožarnoj zaštiti, humanosti i požrtvovnosti u
spašavanju ugrožene imovine i građana na području Ličko-senjske županije.
11. VLADU DASOVIĆA, za plemenitost i humanost te unaprjeđenje života građana Općine
Brinje i općenito Ličko-senjske županije.
12. SINIŠU (ALDA) GRADIŠERA, za izuzetna dostignuća u klapskom pjevanju i osobit
doprinos glazbeno amaterskoj promidžbi Grada Senja i Ličko-senjske županije.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ________ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 –pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 –
pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem ____. svibnja 2022. godine, donijela je
ODLUKU
o proglašenju počasnog građanina
Ličko-senjske županije
I.
mr. sc. ANDREJ PLENKOVIĆ, proglašava se počasnim građaninom Ličko-senjske
županije za osobit doprinos u svekolikom razvoju i promicanju značaja i ugleda Ličkosenjske županije.
II.
Počasnom građaninu dodjeljuje se pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Povelja će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Mr. sc. ANDREJ PLENKOVIĆ, predsjednik Vlade RH, diplomat i pravnik, rođen
je 8. travnja 1970. u Zagrebu, oženjen, otac troje djece.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1993., gdje je i magistrirao
međunarodno javno i privatno pravo 2002. Kao student bio je volonter prevoditelj pri
Promatračkoj misiji Europske zajednice. Tijekom studija bio je predsjednik
Europskog udruženja studenata prava (ELSA) na razini Zagreba (1991.), Hrvatske
(1992.) i Europe (1993.). Položio je državni stručni ispit (1997.), a nakon programa na
Diplomatskoj akademiji i ispit za diplomatskog savjetnika (1999.) te pravosudni ispit
(2002.) i potom stjecao je dodatna specijalistička znanja iz međunarodnih odnosa i
europskog prava.
Tečno govori engleski, francuski i talijanski, a služi se njemačkim jezikom.
Održao je predavanja na brojnim domaćim i stranim fakultetima.
Dvadeset godina svoje političke i profesionalne karijere posvetio je zastupanju
hrvatskih interesa u međunarodnim odnosima, a poseban doprinos dao je
pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Zaposlio se u Ministarstvu vanjskih poslova
1994. kao stručni suradnik u Upravi za multilateralne poslove. Kasnije je bio voditelj
Ureda zamjenika ministra te je radio u Odjelu za analitiku. Načelnik Odjela za
europske integracije bio je od 1997. do 2001. U to vrijeme bio je i savjetnik ministra,
Nacionalni koordinator za Srednjoeuropsku inicijativu te član Pregovaračkog
tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju RH s EU.
Zamjenik šefa Misije RH pri Europskoj uniji u Bruxellesu bio je od 2002. do
2005. gdje je lobirao za podnošenje zahtjeva RH za članstvo u EU i stjecanje statusa
kandidata. Od 2005. do 2010. bio je zamjenik veleposlanika RH u Francuskoj gdje je
radio na unaprjeđivanju bilateralnih odnosa, kao i na suradnji s UNESCO-om i
Monakom.
Kao državni tajnik za europske integracije u HDZ-ovoj Vladi od 2010. do kraja
2011. intenzivno je radio na dovršetku pregovora o pristupanju EU i vodio kampanju
za uspješan referendum o članstvu RH u EU koji je održan u siječnju 2012. Obnašao
je dužnosti političkog direktora za pitanja Europske unije, supredsjedatelja Odbora
za stabilizaciju i pridruživanje RH-EU, nacionalnog koordinatora za Dunavsku
strategiju Europske unije te dužnosti supredsjedatelja više međunarodnih komisija.
Bio je predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Summita 2010. i 2011. te tajnik
Organizacijskog odbora pastoralnog posjeta Svetog Oca Benedikta XVI. 2011.
U Hrvatski sabor za zastupnika izabran je 4. prosinca 2011. i bio do 30. lipnja
2013. godine. Bio je član odbora za vanjske poslove, europske poslove, pravosuđe,
zaštitu okoliša i međuparlamentarnu suradnju, kao i predsjednik Parlamentarnog
odbora za stabilizaciju i pridruživanje između RH i EU, a i jedan od 12 zastupnika
promatrača u Europskom parlamentu.
Mandat hrvatskih birača osvojio je i na prvim izborima za Europski
parlament u travnju 2013. U tom mandatu bio je član Odbora za proračun i Odbora
za ustavna pitanja te Izaslanstva za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom,
Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, kao i Izaslanstva za odnose s Indijom. Bio je prvi
hrvatski zastupnik koji je 2. srpnja 2013. govorio na hrvatskom jeziku na plenarnoj
sjednici Europskog parlamenta, kao i prvi zastupnik iz RH čije je Izvješće usvojeno
na plenarnoj sjednici EP-a.

Na općim izborima za Europski parlament koji su održani 25. svibnja 2014. bio
je nositelj pobjedničke liste HDZ-a i partnera.
U Europskom parlamentu obnašao je dužnosti potpredsjednika Odbora za vanjske
poslove i predsjednika Parlamentarnog odbora za odnose s Ukrajinom. Ujedno je
bio član odbora za ustavna pitanja, proračun te ribarstvo, kao i član Izaslanstva za
odnose s Marokom te parlamentarnih skupština Euronesta i Unije za Mediteran.
Kontinuirani i ubrzani razvoj gospodarstva, stvaranje preduvjeta za otvaranje novih
radnih mjesta, briga za maloga čovjeka, u središtu su interesa građana Ličkosenjske županije.
Kako bi se proces ubrzao, privukli investitori i podržali projekti lokalnih samouprava, ali
svakako i brojne kapitalne i strateške investicijske projekte koji će se realizirati u
suradnji s Vladom RH, u ime svih građana Ličko-senjske županije potrebno je zahvaliti
predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću što je pozvao sve ministre da podrže
projekte iz naše Ličko-senjske županije.
Predlaže se Županijskoj skupštini da mr. sc. Andreja Plenkovića, proglasi
počasnim građaninom Ličko-senjske županije, za osobit doprinos u svekolikom
razvoju i promicanju značaja i ugleda Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Javnog priznanja Ličko-senjske županije
I.
TOMI MEDVEDU, dodjeljuje se Javno priznanje Ličko-senjske županije za osobit
doprinos u zaštiti i očuvanju digniteta hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog
rata s područja Ličko-senjske županije.
II.
Javno priznanje je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Javno priznanje će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine,
povodom Dana Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Tomo Medved, potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja rođen je
u Šiljkovači u Općini Cetingrad, otac troje djece.
U studenom 1990. kao dragovoljac se javio u postrojbu Jedinice za posebne
namjene MUP-a u Rakitje. Iduće godine je postavljen na dužnost zapovjednika vodau 2.
bojni 1. gardijske brigade, a kasnije i zapovjednika satnije.
Tri puta je ranjen. Prvi put, na početku Domovinskog rata, 16. kolovoza 1991.
godine, na zapadnoslavonskom ratištu, kada je tijekom borbe pogođen gelerom u pluća.
Drugi put, u listopadu 1991. godine u Pokupskom kada je zadobio prostrijelnu ranu
nadlaktice. To je, kažu, smatrao ogrebotinom i nije želio napustiti suborce ni pod koju
cijenu. I treći put, u lipnju 1992. kada ga je u zaleđu Dubrovnika dohvatio geler u blizini
kralježnice.
Nakon Domovinskog rata obnašao je visoke dužnosti u sastavu Oružanih snaga, a
u srpnju 2006. preuzeo je dužnost savjetnika načelnika Glavnog stožera OS za kopnenu
vojsku. Bio je načelnik Uprave za personalne poslove Glavnog stožera.
Predsjednik je Udruge veterana Tigrova te član HDZ-ovog Odbora za branitelje.
U čin brigadnog generala promaknut je 2009. godine. Umirovljen je na vlastiti
zahtjev 2011. godine. Završio je Zapovjedno-stožernu školu «Blago Zadro», Ratnu školu
ban Josip Jelačić te Defence Language Institute u SAD-u.
Odlikovan je s nizom najviših državnih odličja poput Reda kneza Domagoja s
ogrlicom, Redom hrvatskog križa, Redom hrvatskog trolista, Redom hrvatskog pletera,
Spomenicom Domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina, Spomen-medalje Vukovar.
Medaljom za sudjelovanje u operaciji «Ljeto '95», Spomenica Domovinskog rata.
Predlaže se dodjela Javnog priznanja Ličko-senjske županije za 2021. godinu
TOMI MEDVEDU, za osobit doprinos u zaštiti i očuvanju digniteta hrvatskih branitelja i
stradalnika Domovinskog rata s područja Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije
I.
MATI ČOPU, posmrtno dodjeljuje se Nagrada za životno djelo Ličko-senjske
županije za osobit doprinos u gospodarskom i društvenom razvitku Ličko-senjske
županije.
II.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u
iznosu od 10.000,00 kn.
III.
Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Mate Čop, rođen je 1. lipnja 1930. godine u Ličkom Lešću.
Nakon što je postao inženjer graditeljstva, od 1966. do 1996. bio je Generalni
direktor «Industrogradnje» iz Zagreba. Pred domovinski rat tvrtka je brojila preko
12.000 radnika, a izvodila je najsloženije građevinske radove u Njemačkoj, Rusiji, Iraku,
Ukrajini, Mađarskoj itd. Kao generalni direktor «Industrogradnje» zaslužan je za
izgradnju tvornice kalcita u Ličkom Lešću, Tvornice opeke u Perušiću, Pilane i
stolarije u Brinju, Hotela «Zagreb» u Karlobagu i obnove hotela «Velebno» na
Baškim Oštarijama.
Dao je veliki doprinos i potporu Lici u Domovinskom ratu. Bio je i veliki rodoljub
i proganjan je 1971. godine. Tisuće ljudi iz Like je godinama ostvarivalo svoju
egzistenciju u «Industrogradnji». Odlikovao ga je predsjednik Tuđman za doprinos
obrani i izgradnji Republike Hrvatske.
Umro je u Krapinskim Toplicama 6. prosinca 2001. godine. Iza njega je ostala
brojna obitelj: supruga, četiri kćeri i sin. Mate Čop ostavio je neizbrisivi trag u
gospodarskom životu Like te dao trajni doprinos njenom razvoju i napretku.
Predlaže se dodjela Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije za 2021.
godinu MATI ČOPU, posmrtno za osobit doprinos u gospodarskom i društvenom
razvitku Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije
I.
JOSI STARČEVIĆU – ĆELI, posmrtno dodjeljuje se Nagrada za životno djelo Ličkosenjske županije za osobit doprinos u promicanju sporta te ostvarene rezultate trajnih
vrijednosti u sportskom i društvenom razvitku Ličko-senjske županije.
II.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u
iznosu od 10.000,00 kn.
III.
Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Joso Starčević, od milja zvan Ćele, jedan je od osnivača Rukometnog
kluba «Gospić», osoba koja je što kroz funkciju igrača, trenera, tajnika i
organizatora cijeli svoj život posvetila rukometu i Rukometnom klubu «Gospić».
Joso Starčević, živio je rukomet cijeli svoj život, a posljedica njegove ljubavi
je i Rukometni klub «Gospić» u čijem je osnivanju sudjelovao zajedno s brojnim
Gospićanima i rukometašima još davne 1970. godine. To je godina kada se
spominje prvo djelovanje Rukometnog kluba «Gospić» u sklopu rada Sportskog
društva Gospić koje je navedene godine i osnovano, dok su se rukometna
natjecanja ekipa srednje škole održavala i ranije.
U više od 50 godina sudjelovanja u odgojno – obrazovnom radu kao
kineziolog u prosvjeti i trener u klubu odgojio je izuzetno veliki broj generacija, a
važnost njegovog lika i djela može se spoznati u razgovoru sa žiteljima Gospića,
bilo najstarije, srednje ili mlade životne dobi.
Njegova dobrota, energija, poštivanje okoline i velika mudrost okupljala je
sve generacije Gospićana koje su ga kao takvoga i prepoznali, cijenili ga i poštivali.
Rukometni klub «Gospić», svi bivši, sadašnji i budući članovi jesu i mogu
biti ponosni što su imali čast da se u Gospiću našao jedan takav entuzijast i
rukometni zaljubljenik, jedna takva veličina čija je ostavština zadužila društvo
Gospića i na čijoj će se ostavštini gospićka mladost i budućnost još godinama
odgajati i usmjeravati u kvalitetne ljude, sportaše i rukometaše.
Starčević je mlađim naraštajima bio trener, rukometni i životni učitelj, a svi
mi si s punom odgovornosti uzimamo za pravo tvrditi da smo imali čast živjeti i
surađivati s osobom koja je bila srce i duša ovoga Grada, što smo imali čast upijati
svaku primjedbu, učiti i napredovati iz svake njegove pohvale, što je sudjelovao u
našem odgoju i što je bio dio našeg životnog odrastanja.
Predlaže se dodjela Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije za 2021.
godinu JOSI STARČEVIĆU - ĆELI, posmrtno za osobit doprinos u promicanju sporta
te ostvarene rezultate trajnih vrijednosti u sportskom i društvenom razvitku Ličkosenjske županije.
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije
I.
MARINU ĆAĆIĆU, posmrtno dodjeljuje se Nagrada za životno djelo Ličko-senjske
županije za osobit doprinos i ostvarene rezultate trajnih vrijednosti na području sporta
Ličko-senjske županije.
II.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u
iznosu od 10.000,00 kn.
III.
Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Marin Ćaćić, rođen je 01. siječnja 1998. godine, a preminuo tragično 23.
prosinca prošle godine.
Tijekom svoga kratkoga života istakao se u području sporta.
Njegova nogometna karijera počela je u NK «Croatia 92» Lički osik, kada je
kao član kadetske momčadi MNK «Lika šport» 2013. godine osvojila titulu Državnog
prvaka. Bio je i član kadetske momčadi NK «Croatia 92» koja je osvojila titulu prvaka
II HNL – jug. Iste godine pozvan je u nogometnu reprezentaciju Hrvatske (U-15),
kada odlazi u HNK «Rijeka», gdje u kadetskoj momčadi bio stalni član prve postave i
povremeno kapetan momčadi. U tom klubu ostaje do 2017. g., nakon čega je pozivan
u razne renomirane klubove iz inozemstva (Spartak – Trnava, Udogorec – Bugarska,
Krka – Novo Mesto), a transfer nije realiziran zbog visokih odštetnih zahtjeva HNK
«Rijeka».
Poslije odlazi u NK «Senj», odakle ga želja za napredovanjem odvela u Italiju
gdje jednu sezonu uspješno nastupa za FC Iseria.
Vraća se u Hrvatsku i nastupa za NK «Trnje», opet odlazi u inozemstvo i nastupa
za NK «Jedinstvo» iz Bihaća. Povrede onemogućuju njegovo nogometno
napredovanje pa se opet vraća u NK «Nehaj» Senj, koji je nažalost bio njegov
posljednji nogometni klub.
Uz sport počinje i poduzetničku karijeru, ali se 19. prosinca 2021. prekidaju svi
njegovi sportski i poduzetnički snovi jer na turniru četiri grada Ličko-senjske
županije dolazi do zdravstvenih problema, koji će potom uzrokovati smrt ovoga 23.
– godišnjeg uzornog mladića.
Marin Ćaćić bio je primjer u ponašanju na sportskom terenu, gdje nikada nije
dobio crveni karton iako je odigrao bezbroj utakmica u zemlji i inozemstvu, a isto
tako dokaz da se u malo godina života može postići mnogo.
Da se ne zaboravi njegovo lik i djelo, nogometni stadion u Ličkom Osiku je na
prijedlog NK «Croatia 92», odlukom Gradonačelnika Grada Gospića dobio njegovo
ime: Nogometni stadion «Marin Ćaćić».
Kako bi se još jednom sjetili mladića, čiji lik i djelo neće nikada biti izbrisani, a
Ličko-senjska županija odala priznanje:
predlaže se dodjela Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije za 2021.
godinu MARINU ĆAĆIĆU, posmrtno za osobit doprinos i ostvarene rezultate trajnih
vrijednosti na području sporta Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije
I.
MILANU KRANJČEVIĆU, dodjeljuje se Nagrada za životno djelo Ličko-senjske
županije za osobit doprinos u očuvanju nematerijalne kulturne baštine i afirmiranju
čakavskog narječja na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije.
II.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u
iznosu od 10.000,00 kn.
III.
Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e

Milan Kranjčević rođen je 29. lipnja 1959. g. u Otočcu, sa stalnim boravkom u
Kompolju. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, u Otočcu gimnaziju, a na Pravnom
fakultetu Rijeka diplomirao je 1983. g. Nakon završetka studija bio je zaposlen od 1983.
do 1990. g. u Cosmochemiji – tvornici kemijsko-kozmetičkih proizvoda u Otočcu, a od
1990. zapošljava se u Skupštini Općine Otočac kao tajnik Izvršnog vijeća SO Otočac sve
do 1993. g.
U vrijeme Domovinskog rata bio je član Kriznog štaba Općine Otočac te ima status
dragovoljca i hrvatskog branitelja. Na izborima 1993. g. izabran je za zamjenika
gradonačelnika Grada Otočca do kraja 1994., a od tada sve do danas radi u Hrvatskoj
gospodarskoj komori – Županijskoj komori Otočac.
Pored svoga redovitoga posla, kao entuzijast Kranjčević se bavio i bavi
zavičajnošću, pokazuje zanimanje za lokalnu povijest, arheologiju, a naročito za
tradicijski način života (etnologiju i etnografiju). Posebno zanimanje pokazuje za
lingvistiku, odnosno dijalektologiju. Također mu nije strana ni lijepa književnost pa
objavljuje i svoja literarna djela. U izdanjima Katedre većinom je u ulozi glavnog
urednika, redaktora i korektora objavljenih tekstova (svojih i tuđih) – 29 naslova. Potiče
izdavačku djelatnost pa je Katedra od 1997. g., kada je osnovana do sada objavila 35
naslova različita sadržaja. Bavi se i novinarskim poslovima još od 1994. g. («Novi list»,
GlasGacke.hr), a povremeno su mu članci objavljivani i u drugim tiskovinama ili na
portalima.
Kranjčević se osobno bavi lokalnima čakavskim idiomima, od literarnih pisanja na
čakavštini pa sve do stručnih i znanstvenih članaka, odnosno radijskih emisija te pisanja
novinarskih članaka na gackoj čakavštini. Posebno se to odnosi na uklanjanje stida
autohtonih govornika u javnom korištenju svojih mjesnih govora, u čemu se uspjelo, a
kandidat je kroz emisije Hrvatskog radija Otočac kroz više godina popularizirao gacku
čakavštinu (ciklusi emisija: Nanča i Malčika na čakavskomu te Bože sajdi pa
obajdi/Bože siđi pa obiđi na čakavskomu i štokavskomu jekavskom dijalektu dvije
godine, Domaća beseda, Iz naroda za narod, Naš divan oduvik, Vako il' nako,
Ugrađeni u grad, (u suautorstvu s prof. Manjom Kostelac – Gomerčić).
Kranjčević je pokrenuo pitanje zaštite gackih čakavskih govora kao nematerijalne
kulturne baštine RH. Sam je napisao prijavu i sva potrebna obrazloženja te su Gacki
čakavski govori s područja Otočca dobili od Ministarstva kulture spomenutu zaštitu
2018. g. kao prvi u Ličko-senjskoj županiji. Time je okrunjeno njegovo nastojanje da se
ovom zapostavljenom poddijalektu čakavskoga narječja u Ličko-senjskoj županije da
pozornost i mjesto koje zaslužuje, kao govorima koji egzistiraju još iz predosmanlijskih
osvajanja Like i Krbave. Osim toga predložio je u ime Katedre kao zaštićeno
nematerijalno kulturno dobro «Gacka plav», što je Ministarstvo prihvatilo 2011. g.
Također je predložio zaštitu «Gacko jelito»“ (posebne vrste krvavice) 2011. g., što nije
prihvaćeno, odnosno «Vještina izrade lešćarskih gačanskih coklji» 2012. g., što je
djelomično prihvaćeno, a pojam je proširen na ekstremno veliko područje od Gorskog
kotara do Dalmacije.
Kranjčević je sudjelovao u organizaciji kiparskih kolonija u Otočcu pod nazivom
Gacka. Ukupno je bilo 9 takvih kolonija od 2005. do 2013., čime je Otočac obogaćen za

preko 60 kamenih skulptura. Posebno treba istaknuti dva ciklusa: Križni put na Fortici
(17 skulptura) te Gačanski park hrvatske memorije (30 kamenih skulptura).
Za Gačanski park Kranjčević je odabirao važne osobe, povijesne događaje i važne
kulturološke činjenice s područja Gacke, ali koje su relevantne i na nacionalnoj razini,
kao sadržaj međunarodnih kolonija, odnosno promoviranje glagoljice kao
svojevremenoga autohtonog pisma u Gackoj. Kranjčeviću je bilo povjereno da organizira
i vodi 2015. g. kolokvij pod nazivom «Gačanski park hrvatske memorije – kolonada
zavičajne i nacionalne povijesti od 9. do 21. st.», na kojem je sudjelovalo više
eminentnih akademika te sveučilišnih profesora iz Zagreba.
Kranjčević je također pokrenuo i dao organizirati arheološka istraživanja utvrde
Fortica u Otočcu, koja je kroz četiri godine arheoloških istraživanja i konzerviranja
ostataka prezentirana javnosti (2007. – 2010.) te je Otočac dobio vrijedan arheološki i
turistički lokalitet.
Kranjčević do sada ima objavljenih 16 samostalnih knjiga:
- Kompolje - prilog budućem svestranijem istraživanju zemljopisnih, geoloških,
povijesnih, socioloških, demografskih, antroponomastičnih, kulturnih i jezičnih
značajki sela Kompolja, Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Kompolje 1998.
(monografija);
- Gacka – zemlja i voda, (fotomonografija), Turistička naklada, Zagreb 1999.,
- Ričnik gacke čakavšćine – Konpoljski divan (najveći dijalektološki rječnik
čakavštine uopće na 1.189 stranica velikoga rječničkoga formata), Katedra Čakavskog
sabora pokrajine Gacke, Kompolje 2003.;
- In Tyrannos I – IV, (tiskane radio drame na gackoj čakavštini i dijelom gackoj
štokavštini u četiri toma), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac 2008.,
- Kičmasa, zbirka novela pisana standardnim hrvatskim jezikom, u dijalozima gackom
čakavštinom, Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac 2009.,
- Bajke za maće i 'ne malo veće (pisane na gackoj čakavštini i podijeljene djeci u
dječjem vrtiću te nižim razredima osnovne škole, s CD na kojem su govorom ispričane
bajke), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac 2009.,
- Dojčland… Deutschland (tri dramska teksta), Katedra Čakavskog sabora pokrajine
Gacke, Otočac 2010.,
- Suza smaragdna (tri dramska teksta), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke,
Otočac 2010.,
- Čarolija kvakâ i kavâ (pripovijesti), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke,
Otočac 2010.,
- Tri neobične priče (pripovijesti), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac
2010.,
- Status (roman), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac 2010.,
- Fortica u Otočcu (monografija), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac
2016.,
- Patuljci krila nemaju (roman), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac
2016.,
- Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke 1997.-2017. (monografija),
Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac 2018.,

-

-

-

-

-

-

Tako se nekada živjelo i radilo u Gackoj (monografija o tradicijskom načinu rada i
života s antropolingvističkog aspekta), Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke,
Otočac 2021.,
Coronameron (50 crtica pisanih na gackoj čakavštini po uzoru na Boccacciev
Decameron, iskorišteno iskustvo pandemije koronavirusa), Katedra Čakavskog
sabora pokrajine Gacke, Otočac 2021.
Kao suautor je:
dovršio tekst za knjigu Kompolje – narodni život i običaji (etnografsko štivo)
autora Jure Grčevića po danoj metodologiji dr. Antuna Radića, Katedra Čakavskog
sabora pokrajine Gacke, Kompolje 2000.,
teksta u knjizi GACKA – Program integralnoga upravljanja okolišem i održivi
razvoj, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb 2005.;
tekstova na standardnome jeziku i gackoj čakavštini u knjizi Gačanska tradicijska
kuharica – povratak zaboravljenih okusa, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb
2005.,
sudjelovao u knjizi Otočki dekameron I. i II., (10 novela), Katedra Čakavskog sabora
pokrajine Gacke 2016., 2017.,
sudjelovao u monografiji Poziv, poslanje i služenje, posvećenoj 50. obljetnici
svećeništva mr. Tomislava Šporčića, s tekstom: Obnova sakralnih objekata u
Gackoj, 2017.,
sudjelovao u pisanju monografije Kompolje – Naselje i župa, Katedra Čakavskog
sabora pokrajine Gacke i Župa Kompolje, Kompolje 2022.

Kranjčeviću su u tisku dvije knjige:
- Germanizmi u Gackima čakavskim govorima s područja Otočca (u suautorstvu s
doc. dr. Manuelom Svoboda, cca 400 str. računalnog teksta),
- Kompoljski govor 20. stoljeća (sveobuhvatna dijalektološka monografija jednoga
mjesnog govora u Ličko-senjskoj županiji, cca 150 str. računalnog teksta).
Kranjčević je bio sudionik nekih znanstvenih skupova:
- Identitet Like s radom: Položaj gacke čakavštine u odnosu na čakavsko
narječje), tekst objavljen u: Identitet Like – Korijeni i istraživanja, Institut društvenih
znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2009.,
- Gacka i Otočac u srednjem vijeku, održanom u ožujku 2010., s radom: Pojavnost
horonima Gacka u hrvatskoj povijesti s refleksijom do suvremenosti, u
organizaciji Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Katedre Čakavskog sabora
pokrajine Gacke, pod pokroviteljstvo HAZU-a, Odsjeka za povijesne znanosti, ZagrebOtočac, 2012.,
- Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika, znanstveni skup
održan online 2020. na Sveučilištu J. J. Strossmayer Osijek s temom Katolički
kalendar u zrcalu gacke čakavštine, gdje kroz crkvene blagdane i druge
kalendarske odrednice ističe većinu značajki gacke čakavštine nepoznatih široj
javnosti,
Covid 19 u humanističkoj perspektivi: Mutacije straha i kulturne promjene,
trodnevni znanstveno-stručni skup u organizaciji Instituta za etnografiju i
folkloristiku iz Zagreba, održan 2020. s temom Od Otočkog dekamerona do
Koronamerona (u suautorstvu s doc. dr. Jasminkom Brala Mudrovčić i Manjom
Kostelac-Gomerčić),

-

Domaća rič 15 jezikoslovno-književni skup u Zadru u bijenalnoj organizaciji Matice
Hrvatske Zadar, na znanstvenom skupu izložio temu pod nazivom Sačuvani
elementi usmene književnosti vezani za katoličke blagdane u gackoj čakavštini
(što će u zborniku MHZ biti tiskano tijekom godine).
Kranjčević je tijekom višedesetljetnoga rada napisao i objavio preko 30-ak drugih što
znanstvenih što stručnih članaka, objavljenih u raznim izdanjima.
Kranjčević je član Matice hrvatske, od 2011. g. je član Društva hrvatskih književnika.
Ministarstvo kulture RH mu je 2020. g. dodijelilo Nagradu Vicko Andrić za izvanredna
postignuća u području zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj (za 2019. g.).
Predlaže se dodjela Nagrade za životno djelo Ličko-senjske županije za 2021.
godinu MILANU KRANJČEVIĆU, za osobit doprinos očuvanju nematerijalne kulturne
baštine i afirmiranju čakavskog narječja na području Grada Otočca i Ličko-senjske
županije.
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Godišnje nagrade Ličko-senjske županije
I.
KLUBU ZA OBARANJE RUKU «ARKTOS», dodjeljuje se Godišnja nagrada Ličkosenjske županije za osobit doprinos i postignute rezultate na području sporta i
promicanju Ličko-senjske županije.
II.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u
iznosu od 7.500,00 kn.
III.
Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Klub za obaranje ruke «Arktos» je prvi kao takav registrirani u Hrvatskoj još
od 2008. godine na čelu s Antoniom Mašićem koji je nekoliko puta osvajao titulu
prvaka Države i bio poznat po snazi i uspjesima u obaranju ruke u Hrvatskoj i
okolici.
Nakon Antonija do izražaja dolazi Andrija Šimić tada 17- godišnji srednjoškolac
koji postaje ubrzo prvak Hrvatske u obaranju ruke i jedan od najboljih obarača u
Hrvatskoj i šire. Andrija je nizao titule prvaka Hrvatske godinama, a prošle godine je
pala i prva seniorska medalja za Hrvatsku ikada na europskim prvenstvima (drugo
mjesto u kategoriji Seniori do 110kg desna ruka Vilnius-Litva).
Nećak od Antonija Mašića, Rino 2018. g. počinje se zanimati za sport obaranja
ruku. Obzirom na povijest i uspjehe kluba, Rino počinje trenirati uz vodstvo Andrije
Šimića i u kratkom vremenu pokazuje izvrsne rezultate u obaranju ruku. Prvi put 2020.
godine osvaja Prvenstvo Hrvatske u seniorskoj konkurenciji do 85 kg: lijeva i desna
ruka sa svojih 15 godina. Isto ponavlja i 2021. godine u istoj kategoriji te odlazi u
Vilnius na europsko prvenstvo i postaje europski juniorski prvak na lijevu i desnu ruku,
zatim nastupa u Bukureštu na svjetskom prvenstvu iste godine te osvaja prva mjesta u
juniorskim kategorijama pa se odlučio okušati u seniorskoj konkurenciji i sa svojih 17
godina uspijeva postati svjetski seniorski viceprvak u kategoriji do 100 kg, što je prva
seniorska medalja ikad za Hrvatsku na svjetskim prvenstvima. Uspjesi se nastavljaju
i ove godine, kada su Andrija i Rino na prvenstvu Hrvatske u Sinju postali prvaci
Države te odlaze na europsko prvenstvo u Bukurešt braniti naše boje: Andrija (27
god.), Rino (17god.).
Predlaže se dodjela Godišnje nagrade Ličko-senjske županije za 2021. godinu
KLUBU ZA OBARANJE RUKE «ARKTOS», za osobit doprinos i postignute rezultate
na području sporta i promicanju Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Godišnje nagrade Ličko-senjske županije
I.
RK «GOSPIĆ», dodjeljuje se Godišnja nagrada Ličko-senjske županije za osobit
doprinos i postignute rezultate na području sporta i promicanju Ličko-senjske županije.
II.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u
iznosu od 7.500,00 kn.
III.
Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Igranje rukometa u Gospiću spominje se od 25. travnja 1948. godine kada je u
Zadru u okviru srednjoškolskog prvenstva Narodne Republike Hrvatske odigrana
rukometna utakmica između FA Gimnazije Zadar i FA Soko-Gimnazija Gospić.
Rezultat je bio 9:0 u korist Gimnazije Zadar. Od tog spominjanja igranja rukometa u
Gospiću i u narednom periodu, sve do 1978. godine, rukomet je bio pored nogometa
i hrvanja atraktivna sportska djelatnost u Gospiću kroz koju su prošli brojni
Gospićani.
Nakon 20 godina mirovanja, 30. svibnja 1997. godine, održana je obnoviteljska
skupština koju su činili bivši igrači i zaljubljenici u rukomet iz Gospića i Zagreba.
Osnovna nakana obnove rada je da klub okuplja mlade ljude i da kroz bavljenje
sportom odgaja zdrave i kvalitetne članove našeg društva.
Treninzi su se održavali u neprikladnoj gimnazijskoj dvorani tri puta tjedno, a
utakmice igrale u dvorani hotela Velebno ili na vanjskom igralištu Caffe bar «Miro»
u Gospiću. Unatoč navedenim poteškoćama klub se ipak održao i stvorena je
određena baza domaćih igrača i sportskih entuzijasta.
Izgradnjom Gradske-školske sportske dvorane u Gospiću stvoreni su svi uvjeti
za normalno funkcioniranje kluba, tj. treniranje i igranje rukometnih utakmica, što
jeznatno popravilo masovnost i kvalitetu rukometne igre.
U vremenskom periodu od 2006. do 2018. godine nekoliko su puta seniori
ostvarivali kvalitetne uspjehe i ulazili u drugoligaško natjecanje, a masovni rad s
mlađim uzrastima započeo je 2007. godine trener Vanja Antić, tada student
Učiteljskog fakulteta u Gospiću, a danas tajnik i trener.
Godine napornog rada s mlađim uzrastima na najvišem su nivou počele
dolaziti na naplatu 2017. godine:
Sezona 2017./2018.
Završnica PH

Dječaci 2004./2005. godište – 8. mjesto

Karlovac, PH

Dječaci 2007. godište (mali rukomet) – 3. mjesto – najbolja ekipa:
VedranHećimović

Dječaci 2008. godište (mali rukomet) – 2. mjesto – najbolji golman: Luka
Borovac, najbolja ekipa: Mateo Jergović
Sezona 2018./2019.

Karlovac, PH

Završnica PH
Karlovac, PH

Dječaci 2008./2009. godište – 5. mjesto
Dječaci 2008. godište (mali rukomet) – 1. mjesto – najbolji igrač: Mate
Jergović, najbolji golman: Luka Borovac, najbolja ekipa: Ivan Borovac i
Mladen Marković

Karlovac, PH

Dječaci 2009. godište (mali rukomet) – 1. mjesto – najbolji golman:
KarloKorečić, najbolji strijelac: Vito Maras, najbolja ekipa: Igor Jelinić

Karlovac, PH

Djevojčice 2009. godište (mali rukomet) – 3. mjesto – najbolja ekipa:
NikaIvančić

Predsjednika Ivana Biljana je, 2019. godine, nakon godina uspješnog rada, na
predsjedničkoj poziciji naslijedio Tomislav Rukavina.

Rukavina je, na čelu s novom upravom, dodatno uložio u cjelokupnu
organizaciju kluba, a prvenstveno u seniorsku ekipu koja se unatoč pojavi virusa
COVID-19, u sezoni 2019./2020. iz III. plasirala u II. HRL zapad, odmah u sljedećoj
sezoni 2020./2021. iz II. HRL zapad u I. HRL jug što je povijesni rezultat kluba.
Veliki napredak ostvaren na svim područjima u posljednjih nekoliko godina, unatoč
virusu COVID-19, nastavio i u sezoni 2021./2022. Broj članova kluba je godinama
veoma visok, te je klub 2021. godinu završio s 343 člana. Klub djeluje na području
Gospića, Udbine, Korenice i Brinja, igrači i igračice su bili podijeljeni u ukupno 16
grupa o kojima brine 10 licenciranih trenera, a ukupno se natječu u čak 10 ligaških
natjecanja (7 državnih prvoligaških i 3 lige Primorsko-goranske županije), došao je u
situaciju da je samostalno u stanju organizirati internu klupsku ligu maloga
rukometa, a organizirao je ljetni rukometni kamp «Gospić 2021» na koji je svojom
ozbiljnošću i kvalitetom dugogodišnjeg rada privukao trenerska rukometna imena
poput Nenada Šoštarića, Borisa Dvoršeka, Ive Kanjugović, Alena Maroševića i Darka
Jeličića.
Napredak svih ekipa (od seniorskog do najmlađih uzrasta) je i u teškim
vremenima u kojima se borimo s virusom COVID-19, vidljiv na svakom koraku. Sve
kategorije kluba natječu se u 1. HRL:
- SENIORI - 1. HRL JUG
- DJEČACI U17 - 1. HRL ZAPAD
- DJEČACI U15 - 1. HRL ZAPAD
- DJEČACI U13 - 1. HRL ZAPAD
- DJEČACI U11 - 1. HRL ZAPAD
- DJEVOJČICE U14 - 1. HRL ZAPAD
- DJEVOJČICE U12 - 1. HRL ZAPAD
Uz povijesni rezultat seniora, korak dalje otišli su mlađi uzrasti koji su i
lokomotiva cijeloga kluba.
Dječaci U13 (2008./2009. godište), dječaci U11 (2010./2011. godište) i
djevojčice U12 (2009./2010. godište) pokazali su u 2021. godini fantastične rezultate
dugogodišnjeg rada i uvjerljivim igrama na parketu osigurali sudjelovanja na čak tri
završnice prvenstva Hrvatske na kojima će se 20 najboljih ekipa države boriti za
prvaka Hrvatske.
Najveći rezultat u povijesti rukometa u Gospiću ostvarili su dječaci 7. i 8.
razreda OŠ dr. Jure Turić u Gospiću koji su se svi kao članovi Rukometnog kluba
«Gospić» na Državnoj završnici održanoj u Poreču od 25. do 27. ožujka 2022. godine
sa svim pobjedama okitili titulom školskih državnih prvaka Hrvatske.
Uz sportske uspjehe Rukometni klub «Gospić» može se pohvaliti i
pomaganjem svojoj zajednici, te davanjem pune podrške aktivnostima u organizaciji
drugih udruga. Tijekom godine su članovi kluba organizirano podržali akcije u
organizaciji udruga koje djeluju na području Gospića. U vlastitoj organizaciji na Trgu
Stjepana Radića uveličali su Svjetski dan sporta, obilježili međunarodni dan obitelji,
organizirali brojna edukativna predavanja za svoje članove, trenere i roditelje,
nastavili akciju sakupljanja i povrata boca kako bi svojim članovima, ali i ostalim
građanima Gospića podigli svijest o reciklaži i očuvanju okoliša i sl.
Velika kvaliteta rada nije ostala nezapažena ni od strane velikih klubova te je
u najavi suradnja s RK Lokomotiva Zagreb za djevojčice i RK PPD Zagreb za dječake.

Svi ovi rezultati su ogledalo predanog rada u klubu te potpore i razumijevanja
cjelokupne sportske i političke javnosti.
Predlaže se dodjela Godišnje nagrade Ličko-senjske županije za 2021. godinu
RUKOMETNOM KLUBU «GOSPIĆ», za osobit doprinos i postignute rezultate na
području sporta i promicanju Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Godišnje nagrade Ličko-senjske županije
I.
MANJI KOSTELAC - GOMERČIĆ, dodjeljuje se Godišnja nagrada Ličko-senjske
županije za osobit doprinos na očuvanju kulturno - povijesne baštine na području Grada
Otočca i Ličko-senjske županije.
II.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja u obliku povelje i novčane nagrade u
iznosu od 7.500,00 kn.
III.
Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Manja Kostelac – Gomerčić, prof. diplomirala je kroatistiku na FF Zagreb 1994., a
na Hrvatskom radiju Otočac bila je zaposlena kao novinar od 1993. do 2005. godine te
kao novinar suradnik «Novog lista» bila je od 2004. do 2013., a surađivala je i s lokalnim
portalima i glasilima.
Zaposlena je u Srednjoj školi Otočac kao profesor hrvatskoga jezika od 2005.
godine pa sve do danas.
Predsjednica je udruge za kulturnu baštinu i stvaralaštvo Baštinica od 2018.
godine. Pokrenula je i volonterski provela razne inovativne pristupe i projekte u kulturi
(Putujemo prema istoj nepoznatoj zvijezdi, Bajkovita Gacka, Otočki mali val – dječji
festival, Festival gackih snjegovića, Tajanstvena baština, Sto na sat, Baština u tri poteZA,
Otočki dekameron, GaČAnska domaća ila, U potrazi za frankopanskim posjedima u
Gackoj, 50 poems for snow, Slovo pojedi, neznanje pobijedi – gastro suvenir glagoljačić i
mnoge druge). Podupire inovativne kulturne prakse, kao što su književna druženja u
book cafeu Paradiso i multifestival The coklje fest. Urednica je i recenzentica nekoliko
knjiga, autorica niza popularnih i stručnih tekstova o kulturnoj baštini, književnosti,
povijesti i kulturi Gacke. Objavila je zbirku pjesama Niti (2013.), a tri godine kasnije 10
novela u zborniku Otočki dekameron s još 9 autora te zbirku pjesama Hologrami (2021.)
Njezino stvaralaštvo tu nije stalo, čemu svjedoče i neka novija izdanja poput
Koronamerona ali i Gackamerona kojeg strpljivo priprema. Od prije nekoliko godina,
Manja je i turistički vodič te svojim zanimljivim pričama i bogatim znanjem privlači u
naš grad sve veći broj gostiju koje zanima nešto zahtjevnija turistička ponuda.
Kulturna udruga za baštinu i stvaralaštvo Baštinica kojoj je Manja Kostelac –
Gomerčić na čelu, okuplja entuzijaste, čuvare i ljubitelje baštine, povijesti, kulture,
književnosti i umjetnosti. Zahvaljujući svojim mnogobrojnim angažmanima, kroz
djelovanje ove udruge, ali i puno šire, 2019. godine izabrana je na mjesto predsjednice
Strukovne grupe kulturnog turizma HGK ŽK Otočac.
Svojim radom i aktivnostima unutar ove grupe itekako pridonosi razvoju
kulturnih potencijala doline Gacke, Otočca ali i cijele Like. Bavi se temama poput urbane
antropologije i kulturnog turizma koji podupire projekt «Čitanja grada i putovi
pored znakova», animacijom starog grada Otočca, osmišljava projekte koji na različite
načine promiču autore – amatere iz našega kraja. KUBS Baštinica, pod Manjinim
vodstvom sudjelovala je u nacionalnom natječaju FULKULTURNO 2019. godine na kojem
je i pobijedila osvojivši glavnu nagradu za najbolji niskobudžetni projekt u kulturi
GLAGOLJAČIĆ – pod motom Slovo pojedi – neznanje pobijedi!
Manja istražuje Japode, Frankopane, brojne poznate znanstvenike i umjetnike
Otočca i Gacke, čuvajući tako od zaborava brojne priče i legende našega kraja. Njezinu
pažnju oduvijek su na osobit način zaokupljale žene pa tako upravo ovoj strastvenoj

zaljubljenici u zemlju i vodu Gacku možemo zahvaliti za priču o gradu koji stoljećima
počiva na arhetipu žene.
Prošle godine, ova je Udruga prepoznata i na županijskom nivou, dobivši javno
priznanje od Županijske skupštine Ličko – senjske za svoj rad. Manja Kostelac-Gomerčić
je i dobitnica Medalje grada Otočca 2022. godine.
Zahvaljujući Manjinom nesebičnom trudu, radu i upornosti, Otočac i Gacka trajno
su upisani na kulturnu kartu Hrvatske kao mjesto izrazito bogatog naslijeđa i vrijedan
povijesno – arheološki lokalitet kojeg tek treba istražiti i propisno zaštiti, kako od
propadanja i devastacije tako i od zaborava.
Grad na vodi nepresušna joj je inspiracija u radu i stvaranju, bilo da se radi o
kulturi, turizmu, ekologiji, povijesti, arheologiji ili bilo kojoj drugoj grani ljudskog
interesa.
Sve je više udruga, organizacija, grupa i zaklada koji rado surađuju s Manjom
poput volontera inicijative Čisto podzemlje, Speleološkog kluba Ursus spelaeus,
Građanske inicijative iz Perušića, Knezova krčkih Frankopana, zaklade Kajo Dadić iz
Splita, brojnih udruga i pojedinaca Gacke i Like ali i mnogo šire, književnika, autora i
mnogih drugih iz gotovo svih sfera života.
Za kraj valja parafrazirati američkog pisca Henry Millera koji kaže: «Pravi vođa ne
treba voditi – zadovoljan je kad može pokazati put». Svi stanovnici Otočca i Gacke
blagoslovljeni su činjenicom da nam upravo ovakva osoba ukazuje na brojne mogućnosti
i potencijale ovoga kraja koji će, sigurni smo, u budućnosti našoj djeci osigurati bolje i
prosperitetnije dane.
Predlaže se dodjela Godišnje nagrade Ličko-senjske županije za 2021. godinu
RMANJI KOSTELAC - GOMERČIĆ, za osobit doprinos na očuvanju kulturno-povijesne
baštine na području Grada Otočca i Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
UGOSTITELJSKOM OBRTU «MACOLA», dodjeljuje se zahvala Ličko-senjske
županije za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličkosenjske županije u zemlji i svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Ugostiteljski obrt «Macola», vlasnika Željka Oreškovića osnovan je 1996.
godine sa sjedištem u Korenici, od kada stalno raste i razvija svoju djelatnost.
Danas obrt zapošljava ukupno 200 djelatnika i godišnje ostvaruje
višemilijunsku dobit. Osnovna djelatnost obrta je djelatnost restorana, pripreme i
usluživanja hrane, trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i piljenje i
blanjanje drva – proizvodnja montažnih kuća, a obrt ima aktivna četiri izdvojena
pogona:
- Hotel «Macola»
- Odmorište PUO «ZIR», Zapad
- Izrada montažnih kuća «Macola» u Korenici
- Ugostiteljski objekt Rakovica - Grabovac
Iako porijeklom iz Ličkog Lešća, Željko Orešković svoj poslovni uspjeh
izgradio je u Općini Plitvička jezera. Danas osim restorana i hotela u Korenici na
Ličkoj magistrali, odmorišta Zir na autocesti Dalmatini te pogona za proizvodnju
drvenih kuća, kamenoloma te dva turistička naselja s po 14 kuća, izgradio je i
turističko naselje u selu Smoljanac naslonjeno na same Plitvice kapaciteta 500
ležajeva, s restoranima i trgovinama, kao i 16 bazena. U svojim smještajnim
objektima primio je i 250 izbjeglica iz Ukrajina, a neke i zaposlio.
Sa oko 200 stalno zaposlenih djelatnika najveći je plitvički poslodavac, odmah
nakon NP «Plitvička jezera» i treći najveći u Ličko-senjskoj županiji.
Osobito se istaknuo pružajući nesebičnu pomoć u trenucima krize stavljajući
na raspolaganje smještajne kapacitete radi zbrinjavanja ukrajinskih izbjeglica. U
objektima ugostiteljskog obrta «Macola» trenutno je zbrinuto oko 350 raseljenih
osoba iz Ukrajine.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
UGOSTITELJSKOM OBRTU «MACOLA», za solidarnost i potporu raseljenim
osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
UGOSTITELJSKOM OBRTU «MAKI», dodjeljuje se zahvala Ličko-senjske
županije za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličkosenjske županije u zemlji i svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Marko Sokolić utemeljitelj je ugostiteljskog obrta «Maki» u Gospiću kojeg
zajedno s članovima svoje obitelji uspješno vodi već desetljećima, sa korijenima
utemeljenim na obiteljskoj tradiciji od 1971. godine, kada je počeo kao konoba, a
zatim kasnije kao restoran.
Njegov restoran «Maki» u Gospiću spada među dragulje ugostiteljstva i
gastronomije Like. Danas uz restoran «Maki» kapaciteta 300 sjedećih mjesta u
sastavu obrta posluje moderan motel sa 60 soba, 7 apartmana i 150 kreveta te voznim
parkom. Ponuda restorana bazirana je na tradicionalnim jelima i pićima Like, a
restoran je poznat upravo po vrhunskoj kvaliteti poslužene hrane i pića.
Gospodin Marko Sokolić bio je i dugogodišnji Predsjednik Obrtničke komore
Ličko-senjske županije, pasionirani je lovac i ribolovac, ali posao mu je uvijek na
prvome mjestu. Budući je prošle godine nakon 46 godina ugostiteljskog staža otišao
u zasluženu mirovinu, u budućnosti uhodani posao vođenja restorana i motela
povjeriti će dvojici sinova. U ovim izazovnim vremenima ugostiteljski objekt «Maki»
primio je 16 raseljenih osoba iz Ukrajine.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
UGOSTITELJSKOM OBRTU «MAKI», za solidarnost i potporu raseljenim osobama
iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
UGOSTITELJSKOM OBRTU «PRAŠINA», dodjeljuje se zahvala Ličko-senjske
županije za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličkosenjske županije u zemlji i svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Jedini osnivač tvrtke DJM d.o.o. koja već dugi niz godina uspješno posluje u
djelatnosti ugostiteljstva je gospodin Jure Mataija. U sastavu tvrtke djeluje restoran
«Prašina» koji se nalazi u srcu Like, mjestu Podoštra pod Velebitom.
Restoran «Prašina» raspolaže glavnom salom kapaciteta 100 sjedećih mjesta,
salom za vjenčanja kapaciteta 500 sjedećih mjesta i odvojenim objektima sa po 3040 sjedećih mjesta Restoran je poznat po domaćim tradicionalnim ličkim jelima, a uz
restoran nalaze se i smještajni kapaciteti sa 100 ležaja.
Restoran «Prašina» je obiteljski restoran, koji sadrži niz sala za raznorazne
svečanosti kao što su: svadbe krstitke, rođendani, krizme, pričesti…U ponudi svaki
dan imaju gotova dnevna te a la’carte jela.
Osobito se istaknuo pružajući nesebičnu pomoć u trenucima krize stavljajući
na raspolaganje smještajne kapacitete radi zbrinjavanja ukrajinskih izbjeglica.
Trenutno je u Restoranu «Prašina» zbrinuto 32 raseljenih osoba iz Ukrajine.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
UGOSTITELJSKOM OBRTU «PRAŠINA», za solidarnost i potporu raseljenim
osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
HOTELU «ANA», dodjeljuje se zahvala Ličko-senjske županije za solidarnost i
potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i
svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Gospodin Dane Šimić jedan je od osnivača tvrtke AMD d.o.o. za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu kroz koju je nastavio dugogodišnju tradiciju obitelji Šimić u
ugostiteljstvu. U okviru tvrtke izgrađen je i hotel Ana u vrijeme kada u Gradu
Gospiću nije bilo adekvatnog smještaja hotelskog tipa.
Hotel Ana počinje sa radom u srpnju 2003. godine, a trenutni kapacitet hotela
iznosi 70 ležaja. Planovi za budućnost su proširenje kapaciteta, izgradnja wellness
centra, velike kongresne sale kapaciteta preko 300 sjedećih mjesta i ostalih sadržaja.
Hotel Ana ostvaruje dobre poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u
ukupnom gospodarskom, turističkom i društvenom razvitku Ličko-senjske županije i
time daje doprinos međunarodnoj promidžbi Ličko-senjske županije i Republike
Hrvatske.
Osobito se istaknuo pružajući nesebičnu pomoć u trenucima krize stavljajući
na raspolaganje smještajne kapacitete radi zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine,
a od početka smješteno je bilo 56 osoba s područja Ukrajine, od toga 20 djece do 14
godina. Trenutno je smješteno 49 osoba od toga 17 djece do 14 godina, a zaposleno
je i 6 osoba koji su izrazili želju da bi radili.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu, HOTELU
«ANA», za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje
Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
HEP-u d.d. ZAGREB, dodjeljuje se zahvala Ličko-senjske županije za solidarnost i
potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i
svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Hrvatska elektroprivreda (HEP) je hrvatska nacionalna elektroenergetska
tvrtka, koja se više od jednog stoljeća bavi proizvodnjom, prijenosom i distribucijom
električne energije, a u posljednjih nekoliko desetljeća i opskrbom kupaca toplinom i
distribucijom plina. U vlasništvu je hrvatske države.
Dan Hrvatske elektroprivrede obilježava se 28. kolovoza, u spomen na taj dan
1895. godine, kada je u pogon puštena Hidroelektrana Krka te je proradio prvi
cjeloviti elektroprivredni sustav na tlu Hrvatske.
Iznikla na stoljetnoj tradiciji, Hrvatska elektroprivreda i danas ide u korak sa
suvremenim znanjima, tehnologijama i dostignućima, na europskoj i na globalnoj
razini. O tome svjedoče brojni investicijski projekti od hidroelektrana,
visokoučinkovitih kogeneracija, sunčanih elektrana, vjetroelektrana, uvođenja
koncepta napredne mreže, projekata energetske učinkovitosti i razvoja
elektromobilnosti.
Svi ovi projekti potvrđuju jasan smjer razvoja te odlučnost u realizaciji
razvojne strategije do 2030. godine. Njihovom realizacijom, kao i stalnim
unaprjeđenjem poslovanja, HEP nastoji biti visokokonkurentna i uspješna tvrtka,
nositelj energetske tranzicije, pokretač hrvatskog gospodarstva i oslonac Vladi
Republike Hrvatske u provedbi strateških ciljeva razvoja energetike i gospodarstva.
Oni su, uz doprinos svih zaposlenika, jamstvo da će i dalje ostati lider na hrvatskom
tržištu i jedna od vodećih energetskih tvrtki u okruženju.
HEP d.d. Zagreb nositelj je realizacije projekta izgradnje hidroenergetskog
sustava Senj 2 (HES Kosinj/HE Senj 2) kojim se namjerava iskoristiti preostali
hidropotencijal na slivovima Like i Gacke dogradnjom postojećeg hidroenergetskog
sustava (HES) Senj, koji sada koristi vodu kao energent pretežito u temeljnom
režimu. Realizacijom projekta omogućiti će se povećanje proizvodnje električne
energije, dodatna zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti
vodoopskrbe južnog kraka vodoopskrbnog sustava hrvatskog primorja, poboljšanje
cestovne i druge komunalne infrastrukture u projektom obuhvaćenom području.
Budući se radi o najvećem projektu HEP-a od osamostaljenja Hrvatske ukupne
vrijednosti 3,4 milijarde kuna kojim će se osim povećanja ukupne proizvodnje
električne energije, povećati i udio obnovljivih izvora u zadovoljenju potrošnje
električne energije u Hrvatskoj te donijeti i niz gospodarskih koristi na nacionalnoj i
lokalnoj razini Ličko-senjska županija.
HEP d.d. Zagreb istaknuo se pružajući nesebičnu pomoć u trenucima krize
stavljajući na raspolaganje smještajne kapacitete radi zbrinjavanja raseljenih osoba iz
Ukrajine. Odmah je stavio na raspolaganje nekretninu u svom vlasništvu Hostel
«VAL» u Karlobagu za potrebe smještaja izbjeglog stanovništva s područja Ukrajine.
U hostelu je smješteno 26 osoba.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu, HEP-u
d.d. ZAGREB, za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te
promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
JU «NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA», dodjeljuje se zahvala
Ličko-senjske županije za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te
promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
JU «Nacionalni park Plitvička jezera» najstariji je hrvatski nacionalni park koji
je proglašen nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine.
Poznat je po veličanstvenim sedrenim slapištima koja stvaraju bistra jezera u
stalnom biodinamičkom procesu stvaranja i rasta sedre.
Kao posljedica tog procesa nastao je niz od 16 stepenasto poredanih većih
jezera i nekoliko manjih, koja su najslikovitiji dio ovog Parka.
Nacionalnim parkom upravlja Javna ustanova «Nacionalni park Plitvička
jezera» koja je osnovana 1992. godine. Broj posjetitelja Nacionalnog parka doseže do
2 milijuna godišnje, a ukupni godišnji prihodi dosežu do 400 mil. kn.
Javna ustanova prosječno godišnje zapošljava 750 radnika i time je daleko
najveći gospodarski subjekt na području Ličko-senjske županije
Javna ustanova se osobito istaknula pružajući nesebičnu pomoć u trenucima
krize stavljajući na raspolaganje smještajne kapacitete radi zbrinjavanja raseljenih
osoba iz Ukrajine.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu, JU
«NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA», za solidarnost i potporu
raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i
svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, dodjeljuje se zahvala
Ličko-senjske županije za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te
promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Društvo Crvenog križa Ličko-senjske županije djeluje kontinuirano od 1995.
godine na provođenju humanitarnih aktivnosti i koordinaciji društva na području
naše Županije te poseban značaj daje u pripremi i djelovanju interventnih timova u
pomoći stanovništvu uslijed elementarnih nepogoda. Provodi veliki broj aktivnosti
koje se provode zahvaljujući velikom broju volontera i vanjskih suradnika, što je u
skladu s osnovnim postavkama Međunarodnog pokreta Crvenog križa, koje
zahtijevaju dobrovoljnost kao osnovu svih aktivnosti.
Društvo Crvenog križa provodi socijalni program koji uključuje pomoć
obiteljima s više djece, invalidnim osobama, provodi program zaštite i prevencije
zdravlja koji se odvija kroz zdravstveni odgoj, prvu pomoć za pučanstvo, provodi
dobrovoljno darivanje krvi, službu traženja, zaštitu od minsko eksplozivnih naprava,
prvu pomoć, kao i program mladeži, program djelovanja u katastrofama te
edukativne seminare. Također organizira obilježavanje važnih datuma vezanih uz
djelokrug svog rada.
Kao koordinator društava na području Ličko-senjske županije, Društvo
Crvenog križa Ličko-senjske županije posebne aktivnosti ostvaruje na provođenju i
realizaciji Dobrovoljnog darivanja krvi.
U suradnji s gradskim i općinskim društvima Crvenog križa, svatko na svom
području, preuzima karitativnu ulogu pomoći i njege u kući za osobe treće životne
dobi, kao i druge aktivnosti u skladu s potrebama zajednice.
Županijsko društvo aktivno je sudjelovalo u pripremi i obuci timova za
djelovanje u katastrofama i kao takvi osposobljeni su u slučaju nastanka prirodnih
katastrofa i slično.
Po dolasku raseljenih osoba iz Ukrajine, Društvo aktivno sudjeluje u radu
službe traženja, tj. evidencije osoba i spajanja raseljenih obitelji i organiziranju
humanitarne pomoći za društva koja imaju izbjeglice iz Ukrajine u vidu higijene,
odjeće, telefonskih kartica i ostalo po potrebi društava.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu DRUŠTVU
CRVENOG KRIŽA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, za solidarnost i potporu raseljenim
osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA GOSPIĆ, dodjeljuje se zahvala Ličkosenjske županije za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje
Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Gradsko društvo Crvenog križa Gospić djeluje već 137 godina na području
grada Gospića i cijele Hrvatske, a sve u službi naroda. Svoje aktivnosti provodi
kontinuirano kroz socijalne programe, darivanje krvi, rad s mladima, pomoć
osobama u potrebi za vrijeme elementarnih katastrofa, službi traženja te ostale
aktivnosti iz svojih programa. Posebna pozornost u svome radu daje se volonterima
koji svojim aktivnostima značajno pridonose u provođenju svih njihovih programa.
Dolaskom raseljenih osoba iz Ukrajine Gradsko društvo Crvenog križa Gospić
aktivno sudjeluje u prihvatu osoba i organiziranju kompletne humanitarne pomoći,
psihosocijalne pomoći, raznih igraonica i radionica za djecu kao i programa učenja
hrvatskog jezika i organiziranja slobodnog vremena za sve osobe smještene na
području Županije.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu
GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA GOSPIĆ, za solidarnost i potporu
raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i
svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
OPĆINSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA PLITVIČKA JEZERA, dodjeljuje se
zahvala Ličko-senjske županije za solidarnost i potporu raseljenim osobama iz Ukrajine
te promicanje Ličko-senjske županije u zemlji i svijetu.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera osnovano je 1997. godine te
već 25 godina provodi aktivnosti propisane Statutom Općinskog društva Crvenog
križa Plitvička jezera: Služba traženja, Dobrovoljno darivanje krvi, Program mreže
volonterka, Prikupljanje sredstava, rad s mladima, Zaštita i spašavanje i sve akcije
Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera koje provodi u skladu Odluke
glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
Provode se 3 socijalna Programa, u koji je uključeno oko 60 korisnika, za koje
se skrbi oko: nabave živežnih namirnica, pomoći u pripremanju obroka, pranje
posuđa i ostalo prema potrebi, obavljanje kućanskih poslova, uređenje okućnice:
cijepanje drva, košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih
popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja.
Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera, ima posebnu zadaću u
prijemu raseljenih osoba iz Ukrajine te postupa sa ciljem zaštite oko 270 osoba iz
Ukrajine, uz sam prihvat i pružanje psihosocijalne pomoći, obavlja podjelu
higijenskih potrepština i odjeće te prijevoz do domova zdravlja i ostale aktivnosti po
potrebi.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu
OPĆINSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA PLITVIČKA JEZERA, za solidarnost i
potporu raseljenim osobama iz Ukrajine te promicanje Ličko-senjske županije u
zemlji i svijetu.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU SINAC, dodjeljuje se zahvala
Ličko-senjske županije za osobit doprinos u protupožarnoj zaštiti, humanosti i
požrtvovnosti u spašavanju ugrožene imovine i građana na području Ličko-senjske
županije.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinac osnovano je 17. siječnja 1982 godine, kao
prvo takvo društvo u mjesnoj sredini i ove godine obilježava 40 godina svoga rada i
postojanja.
Djelovanje DVD–a u duhu je tradicije vatrogastva lokalne zajednice, ne samo u
Otočcu, već i šire u Ličko-senjskoj županiji te kroz neprocjenjivu ulogu u
Domovinskom ratu u zaštiti i spašavanju ljudskih života i društvene imovine tijekom
Domovinskog rata.
DVD Sinac ima 50 članova, od kojih je najveći broj od 20 do 40 godina starosti i svojim
nesebičnim trudom, humanošću i sposobnošću spašavaju ljude i imovinu u
najzahtjevnijim situacijama.
Osim što daju trajan doprinos razvoju vatrogastva Ličko-senjske županije i općenito
Republike Hrvatske, sinergijom s ostalim vatrogasnim postrojbama, Društvo se
afirmiralo kroz poticanje raznih kulturnih, sportskih aktivnosti i općenito u
društvenom životu Grada Otočca.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu
DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU SINAC, za osobit doprinos u
protupožarnoj zaštiti, humanosti i požrtvovnosti u spašavanju ugrožene imovine i
građana na području Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
VLADI DASOVIĆU, dodjeljuje se zahvala Ličko-senjske županije za plemenitost i
humanost te unaprjeđenje života građana Općine Brinje i općenito Ličko-senjske
županije.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Vlado Dasović rođen je 6. siječnja 1933. godine u Brinju, gdje je radio i živio
kroz niz udruga u interesu svoga Brinja i Ličana općenito.
Samozatajan, često je humanitarno pomagao najpotrebitijima bez traženja
zasluga za to. Bio je i predsjednik Lovačkog društva u Brinju i svojim doprinosom
izgradio lovački dom zajedno s ostalim lovcima kroz dobivene donacije iz Amerike i
svojih sugrađana.
U Domovinskom ratu organizirao je obranu Brinja s dragovoljcima 1991.
godine te je od osnivanja u ratu Udruge dragovoljaca Domovinskog rata bio na čelu
njezinog ogranka od početka.
Također je bio u izvršnom vijeću mjesne zajednice Brinje i zapovjednik
civilnezaštite za Brinje te jedan od inicijatora osnivanja Općine Brinje.
Kroz bogati društveni život zaslužuje zahvalu Ličko-senjske županije.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije, VLADI DASOVIĆU, za
plemenitost i humanost te unaprjeđenje života građana Općine Brinje i općenito Ličkosenjske županije.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu VLADI
DASOVIĆU, za plemenitost i humanost te unaprjeđenje života građana Općine Brinje i
općenito Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA:061-01/22-01/01
URBROJ:2125-01-22Gospić, ____ svibnja 2022. godine

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»
br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21 –
pročišćeni tekst) i članka 10. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije
(«Županijski glasnik» br. 16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na VIII.
sjednici održanoj elektroničkim putem _____________ svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli zahvale Ličko-senjske županije
I.
SINIŠI (ALDI) GRADIŠERU, dodjeljuje se zahvala Ličko-senjske županije za
izuzetna dostignuća u klapskom pjevanju i osobit doprinos glazbeno amaterskoj
promidžbi Grada Senja i Ličko-senjske županije.
II.
Zahvala je pisano priznanje u obliku povelje.
III.
Zahvala će se dodijeliti na svečanoj sjednici Županijske skupštine, povodom Dana
Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine.
IV.
Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

PREDSJEDNIK
Marijan Kustić

O b r a z l o ž e n j e
Rođen je 27. veljače 1959. godine, oženjen i otac jedne kćeri. Nakon završene
gimnazije, kraćeg boravka u inozemstvu od 1984. zaposlenik je Hrvatske pošte gdje i
danas radi.
Klapskim pjevanjem počinje se baviti 1984. godine, kao član senjske klape
«Mirina» s kojom ostvaruje zapažene nastupe u Hrvatskoj pa i šire.
Pod romantičnim imenom «Vinčace», koje označava vijenac od bilja kakvog su
nekoć mlade nosile na glavi uoči vjenčanja, u Novom Vinodolskom od 1999. godine
djeluje klapa «Vinčac» koja poziva Aldu da im se pridruži kao 2. bas (profondo).
U svom bogatom repertoaru, na omiškom Festivalu debitiraju 2000. godine i
odmah osvajaju prvu nagradu stručnog povjerenstva za najbolje debitante i time
počinje njihov uzlet u klapskom pjevanju, a zajedno i Alda s njima, nizajući i
inozemne uspjehe na 12. Međunarodnom festivalu zborova u Veroni, s osvojenim 1.
mjestom.
Nakon kraćeg odlaska 2004. g. u novoosnovanu klapu «Reful» iz Hreljina,
nizajući također zavidne uspjehe: šest pobjeda, tri nagrade i jednom trećom
nagradom na festivalu u KIK u Buzetu, Aldo se ponovo vraća u Klapu «Vinčac» koji
postaju najtrofejnija muška klapa u Hrvatskoj s 4 osvojena zlatna štita i s jednim
srebrnim i ostvarujući zavidnu suradnju sa velikanima poput Olivera Dragojevića,
Vinka Coce, Gibonija, Zorice Konđe, Tedija Spalata.
Aldo je i dobitnik zahvalnice Novog Vinodolskog za ostvarena dostignuća u
klapskom pjevanju.
Predlaže se dodjela zahvale Ličko-senjske županije za 2021. godinu SINIŠI
(ALDI) GRADIŠERU, za izuzetna dostignuća u klapskom pjevanju i osobit doprinos
glazbeno amaterskoj promidžbi Grada Senja i Ličko-senjske županije.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

