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Z A P I S N I K 

sa VII. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije, 

održane 20. prosinca 2019. godine, s početkom u 13.00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 

 
Predsjednik Skupštine je u 13.00 sati otvorio VII. sjednicu Županijske skupštine, pozdravio 

članove Skupštine, Župana D. Milinovića, izvjestitelje, predstavnike medija i ostale nazočne. 
 
Predsjednik Skupštine zamolio je da se utvrdi kvorum pojedinačnom prozivkom članova 

Skupštine kako bi se započelo s radom sjednice. 
 
Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 33 člana na početku VII. sjednice nazočno 28 članova i 

da se mogu donositi pravovaljane odluke. 
Sjednici se priključio naknadno Z. Fumić, tako da je tijekom sjednice bilo nazočno od 28 do 29 

članova Skupštine. 
 
  Sjednici su nazočni: Željko Biondić, Ivan Bižanović, Miroslav Cindrić, Ante Dabo, Milan 

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

 

Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine: Berislav Gržanić, Tomislav  Kovačević, 

Branislav Šutić i Tomislav Hećimović – ispričao se. 

 

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

Renata Hodak - Zamjenica župana, Vice Nekić - Zamjenik župana, Nikola Lalić - Zamjenik župana, 

Gordana Pađen – zamjenica pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, 

Ana Rukavina Stilinović – p.o. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Mira Jurišić - p. o. 

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

pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, 

Jadranka Pejnović - p.o. pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, Anita 

Varžak – unutarnja revizorica, Ivan Bronzović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-

senjske županije, Valentina Zdunić – zamjenica p.o. pročelnice Upravnog odjela za financije i 

društvene djelatnosti, Sanja Vladetić – voditeljica Odsjeka za poslove civilne zaštite,  međuregionalne 

i međunarodne suradnje, informatizacije i  poslove upravljanja imovinom, Josipa Ojurović Čačić – 

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

Nikola Došen – službenici Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.  
 
Nakon utvrđenog kvoruma Predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat, a pitanje je najavio B. 

Kostelac.  
Istakao je kako naša Županija broji nešto više od 50 tisuća stanovnika, dok Ličana ima oko 30 

tisuća. Svi skupa stanemo na nogometni stadion u Maksimiru, čak bi jedna tribina ostala i prazna te 
smatra kako svi shvaćaju što želi reći.  

Svima nazočnima je čestitao Božić i zaželio ugodne novogodišnje blagadane, sa željom da svi 
zajedno krenu u nove pobjede. 

 

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

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za 

javno zdravstvo Ličko-senjske županije te upitao ima li još prijedloga. 

   Za riječ se javio Župan, D. Milinović koji je kao predlagatelj točke 8. Donošenje Zaključka o 

davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji 
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u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, sjedišta u Gospiću i Podružnica Otočac i 

Udbina zatražio da se točka skine s dnevnog reda zbog usuglašavanja i dodatnih konzultacija s 

resornim  Ministarstvom rada i socijalne skrbi. 
   

Predsjednik Skupštine je predložio da se dnevni red dopuni predloženom točkom umjesto 
dosadašnje točke 8.  

 
Zatim je prijedlog Župana D. Milinovića o skidanju točke s dnevnog reda, zajedno sa 

prijedlogom za dopunu dnevnog reda dao na glasovanje. 
 
Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za” usvojila izmjene i dopune s 

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

 
Rasprave nije bilo pa je na glasovanje dala sljedeći 
 

D n e v n i   r e d 

1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine 

2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-

senjske županije za 2018. godinu  

3. Donošenje Odluke o određivanju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Ličko-senjske županije 

4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke osnivanju postrojbi civilne zaštite 

specijalističke namjene Ličko-senjske županije 

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru 

danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2019. godini 

6. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. 

Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređenje javne plaže  

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i 

nemoćne osobe Ličko – senjske županije za potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinsko - 

obrtničkih radova sa sustavom daljinskog očitanja i sustavom odvajanja mjernih mjesta – 

Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije na adresi 

Vrtlarska 36/38, Gospić sa tvrtkom Funda d.o.o., Bana Josipa Jelačića 45, Zaprešić 

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta 

Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Senj o 

davanju u zakup poslovnog prostora Branimiri Šojat Tomljanović, dr.med.dent. za obavljanje 

privatne prakse u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite br. 3 u Domu zdravlja Senj 

10. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 

razdoblje od 2020. do 2022. godine 

11. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2020. godinu 

 

Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za” usvojila dnevni red VII. sjednice 

Županijske skupštine. 

 

AD/1 Usvajanje zapisnika s VI. sjednice Županijske skupštine  
Predsjednik Skupštine dao je zapisnik sa VI. sjednice Županijske skupštine na raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik na usvajanje.  

Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za” usvojila zapisnik sa VI. sjednice 

Županijske skupštine. 
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AD/2 Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

Ličko-senjske županije za 2018. godinu  
 

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

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

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

Zatim je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali M. Mataija i Župan. 

M. Mataija je istakao da je sve ono o čemu su pričali proteklo vrijeme, prilikom rasprava o 

različitim točkama dnevnog reda, danas sažeto u nalaz Državne revizije. Grešaka ima, ima ih dosta, 

ima tehničkih grešaka u samom računovodstvu koje se mogu popraviti. Između ostaloga dobili smo 

i primjedbu vezanu za ona famozna sredstva iz proračunske zalihe, što je u novom Proračunu 

ispravljeno. Uputio je kratku sugestiju djelatnicima računovodstva: obratiti pažnju, knjižiti i 

proučiti. 

Župan je istakao kako u Izvješću revizije stoji da su financijski izvještaji sastavljeni u svim 

svojim značajnim odrednicama sukladno zakonu. Smatra da je to jedna vrlo bitna stvar. Poslovanje 

u 2018. godini je također u svim značajnim odrednicama obavljeno sukladno zakonu. Nema 

grešaka, osim onih tehničkih. U 2018. godini su popravili jedno 100-njak grešaka koje je revizija 

napomenula u 2016. i 2017. godini. Nada se da će se iduće godine i tehničke greške popraviti i da 

možda po prvi put dobijemo i bezuvjetno mišljenje. 

Predsjednik skupštine je zaključio raspravu i konstatirao da je Županijska skupštila primila 

na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2018. godinu. 
 
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske 

županije za 2018. godinu prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
   
AD/3 Donošenje Odluke o određivanju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Ličko-senjske županije 
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 3. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za” donijela 
 

O D L U K U 

o određivanju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Ličko-senjske županije 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/4 Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke osnivanju postrojbi civilne zaštite 

specijalističke namjene Ličko-senjske županije 
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 28 glasova „za” donijela 
 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene  

Ličko-senjske županije 
 
Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 



 

 

4 

 

AD/5 Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom 

dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2019. godini 
 
AD/6 Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. 

Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređenje javne plaže  
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je s 27 glasova „za“ i 2 „uzdržana“ glasa donijela 
  

Z A K L J U Č A K 

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

svrhu gospodarskog korištenja u 2019. godini 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
Zatim je dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje 

Županijska skupština je s 27 glasova „za“ i 2 „uzdržana” glasa donijela   
O D L U K U 

o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu 

gospodarskog korištenja uređenje javne plaže 
 

Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 
 
AD/7  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i 

nemoćne osobe Ličko – senjske županije za potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinsko 

- obrtničkih radova sa sustavom daljinskog očitanja i sustavom odvajanja mjernih mjesta – 

Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije na 

adresi Vrtlarska 36/38, Gospić sa tvrtkom Funda d.o.o., Bana Josipa Jelačića 45, Zaprešić 
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 29 glasova „za” donijela 
  
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća  

Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije  

za potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinsko - obrtničkih radova sa sustavom daljinskog 

očitanja i sustavom odvajanja mjernih mjesta – Energetska obnova zgrade Doma za starije i 

nemoćne osobe Ličko – senjske županije na adresi Vrtlarska 36/38, Gospić sa tvrtkom Funda 

d.o.o., Bana Josipa Jelačića 45, Zaprešić 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

AD/8 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta 

Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 
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Županijska skupština je jednoglasno, s 29 glasova „za” donijela 
  

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo 

Ličko-senjske županije 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

AD/9   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Senj o davanju u zakup poslovnog prostora Branimiri Šojat Tomljanović, dr.med.dent. 

za obavljanje privatne prakse u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite br. 3 u Domu 

zdravlja Senj 
 

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

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

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

Rasprave nije bilo pa je dao 9. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 29 glasova „za” donijela 
 

  
Z A K L J U Č A K 

 o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Senj o davanju u 

zakup poslovnog prostora Branimiri Šojat Tomljanović, dr.med.dent. za obavljanje 

privatne prakse u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite br. 3 u Domu zdravlja Senj 
 

Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 
AD/10 Donošenje 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 2020. godinu 
 

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

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

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

za obadvije točke dnevnog reda. 

Rasprave nije bilo pa je dao 10. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno, s 29 glasova „za” donijela 
 
 

S R E D N J O R O Č N I (T R O G O D I Š N J I) P L A N 
davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

 
Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 

2020. do 2022. godine prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

 Zatim je dao 11. točku dnevnog reda na glasovanje 

Županijska skupština je jednoglasno, s 29 glasova „za” donijela 
 
 

P L A N 
davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2020. godinu 

 
Plan davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2020. godinu prilaže se Zapisniku i njegov 

je sastavni dio. 
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Predsjednik Skupštine je zaželio je svima Sretan Božić i Novu godinu  i pozvao sve nazočne na 

domjenak u KIC, povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana. 

 

Predsjednik Skupštine je u 13,30 sati zaključio VII. sjednicu Županijske skupštine. 

 

 

 
KLASA: 021-04/19-01/30 
URBROJ: 2125/1-01-19-02 
Gospić, __________________ 2020. godine 
 
 

                ZAPISNIK  SASTAVIO 
 

                      Nikola Došen, oec. 
 

 

    p.o. P R O Č E L N I CA UPRAVNOG ODJELA                                           

ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE                                P R E D S J E D N I K 
                             

            Jadranka Pejnović, prof. biologije                                                                   Marijan Kustić 

                                                               


