
Z A P I S N I K 

s X. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 
održane 8. rujna 2014. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

Predsjednik Skupštine je u 11,00 sati otvorio X. sjednicu Ţupanijske skupštine, 
pozdravio sve članove Skupštine, Ţupana M. Kolića, Zamjenike ţupana, sve izvjestitelje, 
predstavnike medija i ostale nazočne. 

Predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32 člana X. sjednici nazočno 25 članova i da 
se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 
Sjednici su nazočni članovi Ţupanijske skupštine: 

 

Ivan Aţić, Darko Banić, Ivan Biţanović, Ivica Ĉačić, Stjepan Ćaćić, Vera Francetić, 
Ante Franić, Berislav Grţanić, Đorđe Gvozdić, Branko Jaţić,  Joso Kregar, Marijan Kustić, 
Darko Milinović, Katarina Milković, Ilija Obradović,  Dragica Rajković, Danijel Ropuš, 
Ţeljko Rukavina, Boško Stapar, Nikola Šulentić, Marijan Šuljić, Branislav Šutić, Nikolina 
Tonković Ĉorak, Mijo Vidović i Jovo Vukša. 

 
Sjednici nisu nazočni članovi Ţupanijske skupštine: Mile Jerbić, Gojko Majetić, 

Ţeljko Nekić, Lidija Pemper, Ana Manjerović i Tomislav Zrinski  – ispričali se. 
 
Sjednici Ţupanijske skupštine su nazočni i: 
 

Milan Kolić – Ţupan Ličko-senjske ţupanije, Sanjin Rukavina – Zamjenik ţupana, 
Ivana Tomaš – Zamjenica ţupana, Nikola Lalić – Zamjenik ţupana, Ankica Blaţević - 
pročelnica Tajništva Ličko-senjske ţupanije i tajnica Ţupanijske skupštine, Ana Rukavina 
Stilinović – pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Valentina Bublić – pročelnica 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Katica Prpić – pročelnica Upravnog odjela za 
graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Mile Dešić – 
pročelnik Sluţbe za financije, Sanja Vladetić Pavelić – pročelnica Kabineta ţupana, Anita 
Varţak – unutarnja revizorica, Luka Matijević – ravnatelj Ţupanijske uprave za ceste, 
Ţeljko Devčić – direktor Lika cesta d. o. o. Gospić, Biserka Polić –voditeljica Odsjeka za 
zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Sandra Ĉubelić – ravnateljica Opće 
bolnice Gospić, Eleonora Olivieri Dejanović – predstojnica HZZ-a, Područnog ureda 
Gospić, Martina Galić Rukavina – predsjednica Stručnog povjerenstva za pripremu 
nacrta odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Ličko-senjske ţupanije, Gordana Pađen, 
Katarina Fajdić i Nikola Došen – sluţbenici Tajništva ţupanije te Ivana Sokolić, Iva Alar i 
Igor Bošnjak  - polaznici programa stručnog osposobljavanja.  

 
Nakon utvrđenog kvoruma, minutom šutnje odana je počast preminulom članu 

Ţupanijske skupštine Milanu Matasiću. 
 
Zatim je predsjednik Skupštine otvorio aktualni sat. 
Pitanja su najavili D. Banić, S. Ćaćić, N. T. Ĉorak, N. Šulentić i B. Šutić. 
- D. Banić je istakao da je na temelju geomorfoloških istraţivanja potvrđeno da Lika 

gotovo leţi na vodi. Prije nekoliko godina je na Gradskom vijeću Grada Gospića bilo 
pitanje u svezi punionice vode u Brušanima, čije bi puštanje u pogon donijelo nova 
radna mjesta i gdje bi Ţupanija dobila dodatni prihod od koncesije za vodu. 

Upitao je Ţupana zbog čega Franck nije otvorio punionicu vode i koja je strategija 
Ţupanije što se tiče davanja koncesija za eksploataciju vode. 

Ţupan je odgovorio da je prije duţe vremena bila rasprava o davanju koncesije te je 
naglasio da su Hrvatske vode, koje su nadleţne za davanje koncesija za vodu, dale  
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koncesiju Francku koji je nakon toga poduzeo određene mjere, poput otkupa privatnog 
zemljišta. Ţupan je istakao da ne zna razlog zbog kojega još nije došlo do otvaranja 
punionice vode te da bi to pitanje trebalo postaviti Francku i Hrvatskim vodama. 
Koncesija im teče još kratko vrijeme, a na području Divosela je pronađeno zamjensko 
izvorište s kapacitetom 100 l/s, što Gradu Gospiću u dogledno vrijeme osigurava vodu 
na duţe vrijeme. 

Svi bi ţeljeli da se punionica vode otvori, a za razloge zašto to do sada nije učinjeno 
treba poslati upit Francku i Hrvatskim vodama. 

D. Banić je dodao kako bi htio da se pošalje upit Francku i Hrvatskim vodama, kako 
bi dobili pisani odgovor što mogu očekivati u svezi ovoga. 

Istakao je kako se u Proračunu vidi da prihodi od koncesija u prvih šest mjeseci ove 
godine iznose 50.000,00 kn, a prošle godine su za cijelu godinu iznosili 28.000,00 kn, što 
ga je i ponukalo da postavi ovo pitanje. 

Predsjednik Skupštine je istakao kako se slaţe da se uputi pitanje Francku u svezi 
investicija i Hrvatskim vodama u svezi dane koncesije. Napomenuo je kako je na našem 
području bilo mnogo koncesija i da su sve izigrane na ovakav ili onakav način. 

Na nama je, da ubuduće, kada dajemo suglasnost za koncesiju kaţemo investitorima 
da ako se investicija ne izvrši u dogovorenom roku, onda se i gubi koncesija. Dovodimo 
se u poziciju da se netko drugi pojavi, a ne moţemo mu dati koncesiju jer je zauzeta već 
desetak godina. 
       - S. Ćaćić je pitao Ţupana kakva je realizacija Programa javnih potreba u oblasti 
sporta Ličko-senjske ţupanije za 2014. godinu, budući je analizom koju je proveo Savez 
športova Ličko-senjske ţupanije utvrđeno da je za period od siječnja do rujna ove godine 
realizirano 222.114,82 kn, a trebalo je izdvojiti 345.000,00 kn, što znači da je ostalo 
nepodmireno 122.885,18 kn. 

Analizirajući prethodnih pet godina proizlazi da je za potrebe sporta izdvojeno 
1.531.086,63 kn manje nego što je trebalo. U slučaju sudskih tuţbi iznos bi s kamatama 
narastao i do 5.000.000,00 kn i misli da to nikome nije u interesu. 

Zatraţio je pisani odgovor na ovo pitanje, budući pretpostavlja kako Ţupan nije 
mogao provjeriti i pripremiti ove podatke. 

Postoji i još jedno pitanje iz ove oblasti, a odnosi se na organizaciju 12. Igara 
prijateljstva o kojima je u nekoliko navrata pisao Ţupanu da se utvrdi što ćemo s time, 
budući ne ţeli snositi odgovornost za eventualno otkazivanje, niti za organiziranje. 

Iako je Ţupan odgovorio kako podrţava organizaciju 12. Igara prijateljstva, 
realizaciju toga ne vidi, a s obzirom na ljude koji uokolo pišu svakakve stvari, 
jednostavno se više ne usuđuje ulaziti u ovu problematiku i ovako nešto organizirati. 

Ţupan je odgovorio da se čuo i dogovarao sa S. Ćaćićem, ali i da su u međuvremenu 
dobili Rješenje od 21. srpnja 2014. godine u kojem se odbija ţalba S. Ćaćića podnesena u 
ime Saveza športova Ličko-senjske ţupanije. Predsjednik Saveza športova M. Radošević 
je 3. rujna 2014. godine dostavio Ţupaniji obavijest o nelegalnoj organizaciji programa 
Igara prijateljstva od strane tajnika Saveza S. Ćaćića. 

U obavijesti se navodi da s istim nije upoznata Skupština Saveza koja odobrava i 
moţe odobriti program, kao ni Izvršni odbor niti predsjednik Saveza. 

Rekao je da kao Ţupan podrţava Igre prijateljstva, ali se sve mora organizirati na 
legalan način kod Saveza športova koji nije prihvatio organizaciju Igara, te isto tako treba 
vidjeti jesu li iste podrţane ili financijski potpomognute od strane jedinica lokalne 
samouprave u kojima će se odrţati manifestacija. 
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S. Ćaćić je u replici istakao da kada je izlazio za govornicu nikada nije postavio 
pitanje, a da nije imalo svoju posljedicu. Kada je pitao o sigurnosnoj situaciji u Ličko-
senjskoj ţupaniji i nije bio dozvoljen odgovor, dogodilo se ono što se dogodilo. 

Kada je pitao o školstvu, grubo je bio napadnut, a dogodilo se nešto što su osjetili i 
neki ljudi koji sjede ovdje u dvorani. 

Ovo pitanje postavlja iz razloga što će ovo biti veliki međunarodni skandal. Zaista se 
čudi pravnicima koji sjede u Ţupaniji, budući ovo Rješenje ima Ured drţavne uprave, 
ima i izvadak iz Registra udruga RH, te je zatraţio da mu se pokaţe rješenje gdje piše da 
je M. Radošević predsjednik Skupštine Saveza športova Ličko-senjske ţupanije. 

Ĉudi ga ako su to pravnici gledali da ne razumiju što znači odluka, izreka, rješenje i 
obrazloţenje. Ministarstvo uprave je ispravno postupilo i odbilo je ţalbu iz razloga što je 
Ured drţavne uprave ispravno postupio, jer je i Rješenje ispravno. Ne razumije da 
pravnici u Ţupaniji ne mogu razumjeti da postoji rješenje, izreka i obrazloţenje, a u 
rješenju i izreci tog Rješenja Ureda drţavne uprave vrlo jasno i precizno piše tko je osoba 
ovlaštena za zastupanje Saveza športova. Istakao je da nigdje ne postoji rješenje o tome 
da je M. Radošević predsjednik Skupštine saveza športova.  

- N. T. Ĉorak je naglasila da je zadnjih dana čitala u medijima o novoj sistematizaciji 
u Hrvatskim šumama, gdje se govori o nekakvom višku od 500 do 700 radnika, srednje i 
visoke stručne spreme, pa čak i magistara. Nakon toga nije se mogla ne zapitati je li toj 
sistematizaciji prethodila nekakva izrada studije ili procjena ljudskog kapitala kao što to 
ozbiljne ustanove rade, te hoće li nakon ovih otpuštanja uopće biti moguće kvalitetno 
funkcionirati na terenu. Pita se i kakva je to poruka učenicima u srednjim školama i 
studentima na Šumarskom fakultetu, kako ih motivirati da uče, kada znaju da su moţda 
kadar za burzu. 

Pitala je Ţupana je li poznato u našoj Ţupaniji koliko je ljudi u Hrvatskim šumama 
dobilo otkaze ili će ih dobiti u rujnu kako je najavljeno i poduzima li se nešto u svezi 
toga? 

Ţupan je odgovorio da je ovo jedno od konstruktivnijih pitanja i trenutno najveći 
problem što se tiče gospodarstva u Ličko-senjskoj ţupaniji. Dakako da je Ţupanija 
upoznata s činjenicom da je Uprava Hrvatskih šuma u srpnju ove godine najavila 
otpuštanje gotovo 60 visoko obrazovanih djelatnika Uprave šuma Gospić koji su 
godinama s ugovorom, na određeno vrijeme, neki i po 20 godina, dok se na njihova 
radna mjesta zapošljavaju radnici proglašeni viškom iz ostalih područja RH. 

Stoga je 31. srpnja ove godine uputio zamolbu potpredsjedniku Vlade i ministru 
regionalnog razvoja B. Grčiću i ministru poljoprivrede T. Jakovini da u suradnji s 
Upravom šuma, a u cilju stvaranja uvjeta za očuvanje postojećih radnih mjesta na 
području naše Ţupanije pronađu načina da se zadrţe radna mjesta u Hrvatskim 
šumama, a pogotovo radna mjesta ljudi koji ovdje ţive. Naglasio je da naša Ţupanija u 
uvjetima stalno rastućih potreba drvne industrije za drvnom sirovinom sigurno ima 
uvjete za otvaranje novih radnih mjesta. U svom očitovanju od 21. kolovoza ove godine 
predsjednik Uprave Hrvatskih šuma I. Pavelić ističe da su mu jasni razlozi za 
zabrinutost Ţupana Ličko-senjske ţupanije zbog gašenja radnih mjesta, ali da je Uprava 
šuma duţna provoditi politiku štednje i racionalizacije na razini cijele uprave. 

Ţupan je istakao da je njegov osobni zaključak, kao i svih u Ţupaniji, da je daljnji cilj 
ove Vlade rastakanje Ličko-senjske ţupanije, jer osim zabrinutosti, nemaju nikakvih 
konkretnih ulaganja, a vidimo da imamo značajna otpuštanja, kako u javnim 
ustanovama, tako i u javnim poduzećima. 

- N. Šulentić je naglasio da je njegovo pitanje također iz područja gospodarstva, 
konkretno u svezi s Industrijskom strategijom. Svjedoci smo u posljednjih godinu dana 
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da Ministarstvo gospodarstva intenzivno radi na Industrijskoj strategiji i prevaţan je to 
dokument po pitanju industrije jedne drţave. U zadnja dva tjedna pratimo i prijepore 
dvaju ministarstava, odnosno dvaju ministara oko pozicioniranja pojedinih industrijskih 
sektora unutar te strategije. Konkretno se radilo u tom njihovom malom sukobu o drvnoj 
i prerađivačkoj industriji. Osim sektorskih previranja gdje svaka industrija za sebe ţeli 
osigurati što bolju poziciju, vaţna su i ova područna (regionalna), gdje svaki kraj 
pokušava za one industrije koje su u pojedinom kraju dominantne osigurati što bolju 
poziciju.  

U svezi s tim upitao je Ţupana je li se naša Ţupanija aktivno uključila u javnu 
raspravu oko donošenja Industrijske strategije. 

Ţupan je odgovorio da je Ličko-senjska ţupanija napravila strategiju razvoja i 
industrijsku strategiju na temelju analize industrijske djelatnosti na razini RH. I sam N. 
Šulentić je u pitanju jednim dijelom odgovorio da je naša primjedba bila usmjerena na to 
zbog čega nije realiziran potencijal za razvoj industrije po ţupanijama, jer su tzv. 
vertikalni poticaji formulirani za one najprofitabilnije industrijske grane kojih moţda 
nema u svim krajevima. To znači da se u budućnosti neće moći ravnomjerno razvijati 
industrija u svim dijelovima RH, što je bio cilj i tendencija ravnomjernog razvijanja svih 
grana na području RH.  

Odgovor Vlade RH i Ministarstva gospodarstva je da nemaju poticaj za sve 
industrijske grane, nego samo za najprofitabilnije. I sam N. Šulentić je spomenuo drvnu 
industriju, što se zasigurno moţe i sigurno hoće reflektirati na neravnomjeran 
industrijski razvoj RH, gdje nam preostaje jedino kroz mjere pristupnih fondova, 
odnosno kroz ruralni razvoj razvijati naše strateške ciljeve kroz određene industrijske 
grane. 

- B. Šutić je naglasio da će postaviti pitanje iz područja školstva, budući je danas oko 
pola milijuna učenika sjelo u školske klupe. Ovih se dana dosta govori o učenicima s 
teškoćama u razvoju i o pomoćnicima u nastavi.  

Upitao je Ţupana, što je naša Ţupanija poduzela u svezi asistenata i pomoćnika u 
nastavi, vezano za učenike s teškoćama u razvoju? 

Ţupan je naglasio kako ţeli iskoristiti ovu prigodu i zaţeliti puno uspjeha kako 
učenicima i studentima, tako i svim nastavnicima i profesorima. Jedan od velikih 
problema, što smo mogli vidjeti i u informativnim emisijama, je vezan za djecu s 
posebnim potrebama u nastavi, a danas se čak odrţavaju i prosvjedi njihovih roditelja u 
pojedinim dijelovima RH. Ličko-senjska ţupanija ima potrebu za 22 pomoćnika u nastavi 
za 24 učenika u 5 osnovnih i 3 srednje škole, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.3 mil. 
kn. Ličko-senjska ţupanija je sukladno obavijesti Agencije za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih trenutno u fazi provjere prihvatljivosti projekta i nada se da će ti 
projekti biti i prihvaćeni. Isto tako znamo da financijskih sredstava nema i ministar 
znanosti, obrazovanja i sporta V. Mornar je navodno obećao da bi se kroz mjesec dana taj 
problem mogao riješiti. Naţalost, vrlo dobro znamo što znači toj djeci mjesec dana 
izostanka s nastave i problem se treba što prije riješiti. 
 

Zatim je predsjednik Skupštine predloţio dopunu dnevnog reda točkama: 
 
1. Donošenje Zaključka po ponudama za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom 

društvu Lika ceste d. o. o. Gospić 
2.   Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću 
 
Upitao je članove Skupštine ima li još prijedloga za izmjene ili dopune dnevnog 

reda. 
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I. Biţanović je u ime kluba HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU predloţio da se točka 4. 

Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenja 

Mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj ţupaniji u 2013. godini skine s 

dnevnog reda iz razloga što na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb, Odboru za 

prosvjetu, kulturu, znanost i šport i na Odboru za gospodarska pitanja nisu dobili puno 

informacija, kao ni jedan konkretan odgovor u svezi mogućnosti zapošljavanja, 

poboljšavanja zapošljavanja poslije turističke sezone i ostalih pitanja. 

Stoga klub HDZ-HSS-HSP-HSP AS-HSU predlaţe da se ova točka skine s dnevnog 

reda i da se jednostavno doradi i dopuni za jednu od sljedećih sjednica Skupštine, kako 

bi se mogla dati pojašnjenja ne samo jednom, nego svim odborima. 

B. Šutić je predloţio da se i točka 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku 

mandata i početku mandata zamjenika člana Ţupanijske skupštine također skine s 

dnevnog reda dok se ne postigne stranački dogovor. 

A. Franić je predloţio da se odgodi cijela sjednica i da se ne bi trebali ovako igrati. 

Predsjednik Skupštine je dao na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 

točkom: Donošenje Zaključka po ponudama za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom 

društvu Lika ceste d. o. o. Gospić. 

Ţupanijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ usvojila dopunu dnevnog reda  

točkom Donošenje Zaključka po ponudama za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom 

društvu Lika ceste d. o. o. Gospić. 

Zatim je predsjednik Skupštine dao na glasovanje prijedlog da se dnevni red 

dopuni točkom: Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u 

Gospiću. 

Ţupanijska skupština je s 22 glasa „za“ i 3 „protiv“ usvojila dopunu dnevnog reda  

točkom: Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću. 

Nakon toga je predsjednik Skupštine dao na glasovanje prijedlog I. Biţanovića da se 

s dnevnog reda skine točka 4. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, 

zapošljavanja i provođenja Mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj ţupaniji 

u 2013. godini.   

Ţupanijska skupština je s 20 glasova „za“ i 5 „protiv“ usvojila prijedlog I. 

Biţanovića da se s dnevnog reda skine točka 4. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju 

nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenja Mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-

senjskoj ţupaniji u 2013. godini.   

Predsjednik Skupštine je zatim dao na glasovanje prijedlog B. Šutića da se i točka 1.  

Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata  i početku mandata zamjenika 

člana Ţupanijske skupštine skine s dnevnog reda. 

Ţupanijska skupština je s 19 glasova „za“ i 6 „protiv“ usvojila prijedlog B. Šutića da 

se i točka 1. Usvajanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata  i početku 

mandata zamjenika člana Ţupanijske skupštine skine s dnevnog reda. 

Na kraju je predsjednik Skupštine dao na glasovanje prijedlog A. Franića da se 

odgodi cijela sjednica Ţupanijske skupštine. 



- 6-  
 

Ţupanijska skupština s 5 glasova „za“ i 20 „protiv“ nije usvojila prijedlog A. Franića 

da se odgodi cijela sjednica Ţupanijske skupštine. 
 

Predsjednik Skupštine je zatim dao na raspravu cjeloviti dnevni red. 
Rasprave nije bilo pa je dao na glasovanje sljedeći 

 
D n e v n i   r e d 

  

 Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika sa IX. sjednice Ţupanijske skupštine 
2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Opće bolnice Gospić 

3. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d. o. o. Gospić o 

poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu 

4. Donošenje Zaključka po ponudama za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom 

društvu Lika ceste d.o.o. Gospić 

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske 

ţupanije u 2013. godini 

6. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske ţupanije za 

razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Ţupanijske uprave za ceste Ličko-senjske ţupanije za razdoblje od 

1.1. – 30.6. 2014. godine 

8. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Hrmotine 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Ličko-senjske ţupanije  

10. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala- 

uvala Marasovka (Općina Karlobag) 

11. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Zore Tomanović, Vukovar 

12. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Drage Višnjić, Plitvička 

Jezera 

13. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Marije Končar, Plitvička 

Jezera 

14. Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću 
 

Ţupanijska skupština je s 20 glasova „za“ i 5 „protiv“ usvojila dnevni red X. sjednice 
Ţupanijske skupštine. 
 

Tijekom sjednice bilo je nazočno od 24 do 25 članova Skupštine. 
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AADD  //  11  UUssvvaajjaannjjee  zzaappiissnniikkaa  ss  IIXX..    ssjjeeddnniiccee  ŢŢuuppaanniijjsskkee  sskkuuppššttiinnee    
 

Predsjednik Ţupanijske skupštine dao je zapisnik s IX. sjednice Ţupanijske 

skupštine na raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao zapisnik s IX. sjednice Ţupanijske skupštine na 

glasovanje. 

Ţupanijska skupština je s 24 glasa „za“ i 1 „ uzdrţanim“ glasom usvojila zapisnik 

s IX. sjednice Ţupanijske skupštine. 
 

AD/2 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Opće bolnice Gospić 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka  

Ţupan te da su o istom raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

zdravstvo i socijalnu skrb. 

Zatim je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali A. Franić, D. Milinović i Ţupan. 

A. Franić je istakao, da ako je dobro shvatio, danas donosimo odluku u kojoj ćemo 

proširiti u Statutu i djelatnost hemodijalize. Mi ovdje ne raspravljamo otvoreno o svim 

tim problemima koji nastaju, iako sam u par navrata osobno traţio da se napravi 

konsolidirana bilanca svih ustanova kojima je osnivač Ţupanija, u što spada i Opća 

bolnica Gospić, da vidimo kakvo je njezino stvarno financijsko stanje, dodao je. Prije par 

godina Odjel za hemodijalizu je dat određenoj privatnoj tvrtki i tada je to prikazano kao 

velika pobjeda ličkog zdravstva, budući smo dobili spomenuti Odjel. Po informacijama 

koje ima postao je neisplativ. Svjestan je da moraju voditi brigu o svojim građanima i na 

takav im način pomoći u njihovom procesu liječenja, kako bi im te teške dane učinili što 

boljima i kvalitetnijima, međutim interesira ga s obzirom da ćemo donijeti Zaključak o 

proširenju djelatnosti Opće bolnice kakva je financijska konstrukcija, budući će Ţupanija 

morati preuzeti jedan dio troškova gubitka koji proizvodi taj Odjel. Smatra da je to u 

ovom trenutku jako bitno pitanje, jer znamo i sami da Opća bolnica Gospić ne stoji 

financijski najbolje, jer dok je predsjednik Skupštine bio ministar zdravstva postojao je 

ugovor s HZZZO-om o subvenciji jednog dijela sredstava. Ovaj put ćemo dobiti dodatni 

trošak, pa se boji da ne bi ugrozili funkcioniranje Bolnice kao institucije. 

Predsjednik Skupštine je istakao da A. Franić optuţuje vladajuću koaliciju, a sam 

dolazi apsolutno nepripremljen na sjednicu, budući je Skupština prošli put donijela 

Odluku o proširenju djelatnosti za koju je i on sam glasovao, a od Ministra zdravlja smo 

dobili i suglasnost. Sada donosimo Odluku samo da uskladimo Statut s onim što je 

donijela Skupština i na što je suglasnost dao i Ministar zdravlja. 

Ţupan je odgovorio kako neki navodi nisu bili točno izrečeni prilikom otvaranja 

Odjela hemodijalize u Općoj bolnici Gospić. Sve se odvijalo putem javnog natječaja, u to 

vrijeme je limit HZZZO-a po pacijentu bio značajno veći i hemodijaliza je rentabilno 

radila. Imala je tada 33 pacijenta, trojici je izvršena transplantacija, neki su naţalost i 

preminuli i smatra da je svaki ţivot koji je spašen dragocjen. Sada je došlo do nove 

politike i HZZZO-a i Ministarstva zdravlja. Bio je na sastanku s bivšim ravnateljem 
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HZZZO-a S. Vargom koji je obećao da će povećati taj limit ukoliko Opća bolnica Gospić 

preuzme hemodijalizu, koji će biti rentabilan i neće stvarati nove troškove Bolnici, na 

zadovoljstvo svih korisnika kojima je naţalost potrebna ta zdravstvena usluga. U 

međuvremenu su jedinice lokalne samouprave i Ţupanija financirali s određenim 

sredstvima tu razliku, jer bi Odjel hemodijalize već odavno trebao biti zatvoren po 

financijskim planovima tvrtke koja upravlja njome.  

Neupitno je da je učinjeno puno napora, pa čak i preko ljetnog odmora, kako bi se 

osigurala što bolja zdravstvena usluga u Općoj bolnici Gospić, pa tako i u čitavoj Ličko-

senjskoj ţupaniji. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 

Ţupanijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“  donijela  

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Opće bolnice Gospić 
 

AD/3 Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d. o. o. Gospić o 

poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu 

AD/4 Donošenje Zaključka po ponudama za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom 

društvu Lika ceste d.o.o. Gospić 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka  

Ţupan i da je o istima raspravljao Odbor za gospodarska pitanja, dok su o 4. točki 

raspravljali i Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za Proračun i financije. 

Obrazloţenje je  dala A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo. 

Istakla je da je trgovačko društvo Lika ceste d. o. o. Gospić ostvarilo ukupni prihod u 

iznosu od 50.551.284,00 kn, dok su ukupni rashodi Društva iste godine iznosili 

50.372.342.00 kn, što je rezultiralo ostvarenom dobiti prije oporezivanja u iznosu od 

178.942,00 kn. Prihodi Društva gotovo u cijelosti se odnose na prihode od realizacija 

usluga. Najveći udio u realizaciji usluga zauzima izvršenje radova iz programa 

redovnog odrţavanja javnih cesta temeljem ugovora s Hrvatskim cestama d. o. o., ŢUC-

om Ličko-senjske ţupanije, Gradom Gospićem i Općinom Plitvička jezera.  

U strukturi rashoda najveći udio čine troškovi osoblja  u iznosu od 16.1 mil. kn ili 

32%, budući Društvo zapošljava 200 djelatnika, od čega su 9 djelatnika s ugovorom na 

određeno vrijeme, slijede troškovi usluga s 29% ili 14.8 mil. kn i materijalni troškovi s 

14.6 mil. kn ili 29%.  

U 2013. godini Društvo je poslovalo u uvjetima gospodarske stagnacije, ali je ipak 

ostvarena dobit u poslovanju. Recesijsko okruţenje pokušalo se ublaţiti racionalizacijom 

troškova i većom efikasnošću poslovnih procesa, na čemu će se raditi i dalje, u cilju 

daljnjeg razvoja Društva i postizanja poţeljne vrijednosti pokazatelja likvidnosti. 

Tijekom 2013. godine Društvo je ostvarilo investiciju u dugotrajnu imovinu u 

ukupnom iznosu od 1.834.486,26 kn i to za nabavu 2 kamiona, 2 polu teretna vozila te 

opreme za obavljanje redovnog poslovanja. Konkurentnost Društva na trţištu 

uvjetovana je raspoloţivošću vlastitih kapaciteta. Zastarjeli vozno-strojni park, problemi 

s likvidnošću i drugi problemi zahtijevaju ţurni nastavak modernizacije opreme, 
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reorganizacije i restrukturiranja sustava, a sve u cilju učvršćivanja poloţaja Društva na 

trţištu i postizanja veće profitabilnosti. 

Vezano za ovo Društvo pojavila se i sljedeća točka dnevnog reda, ponuda udjeličara, 

osnivača Društva, u koje spadaju zaposleni i ranije zaposleni radnici koji su iskazali 

svoju namjeru za prodajom poslovnih udjela u Društvu u ukupnom iznosu od oko 8,6% 

svih udjela u Društvu ili 2358 udjela. Prema društvenom ugovoru trebali su ih 

prvenstveno ponuditi zaposlenima i ranije zaposlenima, koji su, osim jednoga, tu 

ponudu odbili. Ostatak se ponudio osnivačima Društva, odnosno udjeličarima, među 

kojima je kao najveći Ličko-senjska ţupanija s 43,67% udjela. Osim Ţupanije još je 

udjeličar i Slobodan Duduković s 0,6% udjela u Društvu. 

Prema društvenom ugovoru Ţupanija je na ovu ponudu bila duţna reagirati u roku 

od 15 dana. Međutim, budući se radilo o datumu 1. kolovoza, dogovoreno je da ćemo 

svoj odgovor dostaviti po odrţavanju prve redovne sjednice Ţupanijske skupštine, 

budući se radi o iznosu od 934.000,00 kn ukupno ponuđenih udjela na prodaju, što je 

znatno veći iznos od onoga s kojim Ţupan kao izvršno tijelo vlasti moţe raspolagati. 

Od tih 934.000,00 kn vrijednosti udjela koji se nude na prodaju, zapravo je 506.000,00 

kn udjela otplaćeno, a 350.000,00 kn vrijednosti  udjela koji se nude na prodaju u ovom 

trenutku nije otplaćeno, budući su 2002. godine prilikom prodaje tih udjela s radnicima 

sklopljeni ugovori o obročnoj otplati udjela na rok od 20 godina. 

Kada je zaprimana ova ponuda za kupnju zatraţeno je od direktora Društva da nam 

dostavi iscrpne podatke o stanju otplaćenosti udjela u Društvu, iz kojih smo vidjeli da se 

jedan značajan dio udjela u zadnjem vremenskom razdoblju od 2 do 3 godine 

povremeno neredovito otplaćuje. Ta činjenica se kosi s odredbom Ugovora o prodaji 

udjela tim udjeličarima, u kojem stoji da je udjeličar duţan redovito otplaćivati te udjele, 

a svaka neredovita isplata moţe povući za sobom raskid ugovora u cijelosti ili 

djelomično. 

A. R. Stilinović je istakla da stoga predlaţe da Ţupanijska skupština danas ne donese 

Odluku o ovoj ponudi dok se ne analizira stanje otplaćenosti udjela, dok nemamo točan 

odgovor koliko je udjela redovito otplaćivano i s koliko udjela radnici koji te udjele sada 

prodaju zapravo raspolaţu, već da se odvjetnicima koji zastupaju radnike koji 

namjeravaju prodati ove udjele i Upravi Društva dostavi zaključak da će se Skupština o 

ponudi očitovati nakon što se izvrši detaljna revizija poslovnih udjela Ţupanije u ovom 

Društvu. 

Nakon iznijetog obrazloţenja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali D. Banić, A. Franić, Ţ. Devčić i D. Milinović. 

D. Banić je istakao da u ovom Izvješću Lika cesta koje je valjda sadrţajnije od 

Izvješća HZZ-a ima par stvari koje se proučavajući daju zamijetiti. U samom uvodu ovog  

Izvješća govori se o investicijskom ulaganju te o pitanju kadrovskog restrukturiranja i 

zbrinjavanja viška radnika, a na kraju uvoda piše da se dobivanjem novih višegodišnjih 

ugovora pruţa Društvu sigurnost i nova zaposlenja. Govori se o nekakvom zbrinjavanju 

viška radnika, a nakon nekoliko rečenica se govori o novom zapošljavanju. Po strukturi 

zaposlenih vidimo da ima 5 visoko obrazovanih, što je otprilike 2.5% ukupno zaposlenih, 

te bi se Društvo trebalo pojačati s visoko obrazovanim kadrom. Kao što moţemo vidjeti, 

tvrtka posluje pozitivno, za razliku od mandata prijašnjih direktora kada je situacija bila 
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grozna. Iako dolazi iz oporbe, ne moţe reći da se nastavila takva klima i percepcija 

javnosti je definitivno pozitivnija.  

 Nadalje vidimo da su i u vrijeme recesije i krize plaće povećane. Ukupni troškovi 

osoblja porasli su za 1.5 mil. kn, prosječna plaća u 2012. godini bila je 5.395,00 kn, a u 

2013. godini 5.652,00 kn, što je vjerojatno i iznad prosjeka RH. Što se tiče dodatne točke 

dnevnog reda naravno da se ne moţe u roku od 10 minuta proučiti i odrediti stav prema 

tome. 

Pozitivne stvari se očito događaju u Lika cestama, Ţupanija tu mora biti nadzor, što i 

čini, ali je mišljenja da treba poraditi na kadrovskom restrukturiranju, jer je 5 visoko 

obrazovanih ljudi premalo za takvu firmu. 

A. Franić je istakao kako se slaţe s kolegom, iz razloga što smatra da je dosta 

manjkavosti napravljeno u ovom Izvješću. Ovdje imamo i Izvješće o utvrđivanju 

godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu koje je potpisao Zamjenik ţupana S. 

Rukavina. Dobio je informaciju kako je Zamjenik ţupana S. Rukavina prestao biti 

zaposlenik Ţupanije, o čemu se priča i u javnosti, kao i to da je prešao raditi u Drţavni 

inspektorat. Moţda bi nas on mogao bolje izvijestiti o tome što se radi, ako je sudjelovao 

na samoj Skupštini Društva.  

U Izvješću je i sam uočio mnogo nepravilnosti i s obzirom na strukturu bilance 

zanima ga iz kojeg se razloga podaci u tablicama razlikuju. Imamo prikazano 

1.834.486,26 kn, kao investiciju u strojeve i opremu, međutim u bilanci na postrojenjima i 

opremi taj iznos se ne vidi. Ne zna što se dogodilo i jesu li imali ubrzani postupak 

amortizacije od preko 30%, jer u 2012. godini imamo investicije u postrojenja i opremu u 

iznosu od 3,8 mil. kn, a u 2013. godini pad za samo 100-tinjak tisuća kuna, dok kod 

transportnih sredstava i alata imamo povećanje s 3,2 mil. kn za nekakvih 500-tinjak 

tisuća kuna. Zanima ga je li to nabavljeno kreditnim sredstvima, leasingom ili drugačije, 

budući to ovdje ne piše. 

Smatra da je greška učinjena i kod skraćene bilance, koja je prikazana na kraju, 

budući imamo ukupnu kratkotrajnu imovinu u bilanci u iznosu od 19.753.630,00 kn, a u 

tablici Izvješća kada se pokazuju pokazatelji likvidnosti stoji cifra u iznosu od 

22.707.000,00 kn. 

Ne ţeli nikoga napadati, ali isto tako smatra da je i ovo nepripremljen dokument, a 

ako je istina što piše, onda to nije dobro učinjeno i zamolio je da mu netko pojasni o 

čemu se tu radi. Ne moţe glasovati za nešto što se naočigled vidi da nije u redu, a da ne 

govori o nekakvim sitnim detaljima, kao manjkavostima, kojih ima jako puno. Zamolio je 

da se netko očituje zbog čega je došlo do grešaka i je li i ovo loše pripremljen materijal. 

D. Banić je replicirao A. Franiću koji nije uočio da je u uvodu istaknuto kako je 

potpisan novi četverogodišnji ugovor sa ŢUC-om, a na zadnjoj stranici piše da je 

potpisan četverogodišnji ugovor s Hrvatskim cestama. To su dvije različite firme i 

zanima ga jesu li sklopili dva ugovora ili jedan. Sklapanje ugovora sa ŢUC-om ili 

Hrvatskim cestama je velika razlika, a od vitalnog je značaja za poslovanje Lika cesta. 

Slaţe se s informacijom na kraju Izvješća da će se podići disciplina poslovanja i smatra da 

je to svakako potrebno. 

Direktor Lika cesta Ţ. Devčić je odgovorio kako je istina da je u Izvješću navedeno 

kadrovsko restrukturiranje i odmah nakon toga nova zaposlenja. Što se tiče kadrovskog 
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restrukturiranja, ono se uglavnom odnosi na djelatnike starije ţivotne dobi, koji su 

posljednjih par godina stavljeni na čekanje i realno ne pridonose Društvu. Od 1. travnja 

ove godine napravljena je nova sistematizacija radnih mjesta, gdje su ukinuta određena 

radna mjesta i upravo su ti djelatnici starije ţivotne dobi morali otići u mirovinu. Što se 

tiče novih zaposlenja, ona se odnose na zaposlenja fizičkih djelatnika, odnosno cestara. 

Ne moţemo sklapati oči, iako vidimo da u Ţupaniji jako loše stojimo s kadrovima, 

pogotovo s građevinskom strukom i u tom smislu su navedena nova zaposlenja. Kao 

trgovačko društvo za odrţavanje cesta potrebno je ispunjavati određene uvjete, dobiti 

suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kao i licencu za obavljanje 

ovoga posla. Da bi se to dobilo moraju se ispoštovati određeni uvjeti, među kojima je i 

stručna sprema i svakako teţi prema tome. 

Što se tiče povećanja plaća, lijepo bi bilo da se mogu povećati, ali navedeno 

povećanje plaća se odnosi upravo na dio koji je spomenuo, a to je zbrinjavanje viška 

djelatnika starije ţivotne dobi. Isplaćene su im određene otpremnine i taj iznos je uvršten 

u sumu plaća.  

Što se tiče razlike u kratkotrajnoj imovini, postoje sporna potraţivanja u njihovoj 

bilanci, u iznosu od oko 3.5 mil. kn, koja se odnose na sudske procese sa ŢUC-om i 

Hrvatskim cestama. Radi se i o tuţbi protiv tvrtke u stečaju Velinac d. o. o. i tu bi do 

kraja godine, ako ne vide neko rješenje na sudskom polju, morali iskućiti sumnjiva 

sporna potraţivanja i namiriti se iz zadrţane dobiti. 

Na početku Izvješća navedeno je kao dobar rezultat u prošloj godini potpisivanje 

četverogodišnjeg ugovora sa ŢUC-om, a na kraju je navedeno da je potpisan ugovor i s 

Hrvatskim cestama. S Hrvatskim cestama je potpisan ugovor u 2014. godini i to je 

navedeno u smislu da bi upravo taj četverogodišnji ugovor s Hrvatskim cestama dao 

dodatni elan, kako bi nastavili dalje raditi i što bolje  se opremili. 

Na kraju je istakao da su zahvaljujući jakoj zimskoj sluţbi u 2013. godini imali 

određena sredstva i direktno su sudjelovali u nabavi materijala, a jednim dijelom su se 

kreditno zaduţili. Strukturu nabavke ne moţe sada pojasniti, ali te podatke moţe 

naknadno dostaviti. 

Predsjednik Skupštine je istakao, što se tiče 4. točke dnevnog reda, da je Ţupanija 

dobila pravo drugokupa i da se radi o iznosu od oko 1 mil. kn. Međutim, pokrenuli su 

postupak revizije, budući je nejasno prodaje li nam se nešto na što nemaju pravo oni koji 

prodaju. Izloţio je svoj stav da se Ţupanija ne smije odreći mogućnosti prava da ima 

apsolutnu većinu u trgovačkom društvu Lika ceste. Da ne bi prihvaćali tu ponudu i 

utrošili nepotrebno, moţda čak i protuzakonito 1 mil. kn, sačekat ćemo da vidimo 

moţemo li postati vlasnici tih dionica bez ijedne kune. 

Vidjet ćemo što će nam revizija u konačnici donijeti, pa ćemo po tome postupiti. 

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

Ţupanijska skupština je s  21 glasom „za“ i 4 „uzdrţana“ glasa donijela 
 

ZAKLJUČAK 

po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d. o. o. Gospić o poslovanju i stanju Društva 

za 2013. godinu 
 
        Zatim je predsjednik Skupštine dao 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
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Ţupanijska skupština je s 20 glasova „za“ i 5 „uzdrţanih“ glasova donijela 
 

ZAKLJUČAK 

po ponudama za kupnju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Lika ceste d.o.o. 

Gospić 
 

AD/5  Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-

senjske ţupanije u 2013. godini 
 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka  
Ţupan te da je o istom raspravljao Odbor za gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali D. Banić, S. Ćaćić, A. Franić, D. Milinović i A. R. Stilinović. 
D. Banić je istakao kako mu nije jasno zašto i ovo Izvješće nije skinuto s dnevnog 

reda. Kada pogledamo statistiku rekli bi da je ovdje sve bajno, da je broj aktivnih 
trgovačkih društava u porastu, da je ukupni prihod u 2013. godini u porastu, u odnosu 
na 2012. godinu, da je dobit nakon oporezivanja isto tako u porastu, da je smanjen 
gubitak, da je izvoz porastao itd. Ako je ovo skup točnih podataka, a vjerujemo da je, 
onda bi se moglo reći da imamo neko svjetlo u tunelu i da bi mogli bolje poslovati. Ova 
mišljenja se daju vjerojatno kao neki putokaz ili smjernice prema kuda bi trebalo krenuti. 
Ako je sve ovo točno, onda ima budućnosti i ne moţemo govoriti kako je ova vlast 
zaboravila Ličko-senjsku ţupaniju. 

Predsjednik Skupštine je istakao da je Izvješće HZZ-a skinuto s dnevnog reda jer 
većina u Skupštini nije htjela da raspravljamo o poraznoj politici zapošljavanja Vlade RH 
u 2013. godini. Htjeli smo da danas imamo samo dobre stvari na dnevnom redu i drago 
mu je da i SDP shvaća da imamo svjetlo na kraju tunela. Izvješće je točno i ne bi bilo 
sukladno zakonu da imamo krive brojke. Spomenuta točka je skinuta s dnevnog reda da 
ne kvarimo uspješnu ţupanijsku politiku uspoređujući je s neuspješnom politikom na 
nacionalnoj razini.  

S. Ćaćić je na početku naglasio kako izraţava zadovoljstvo što je danas demantirana 
kuloarska priča da Ličko-senjska ţupanija nema Zamjenika ţupana u profesionalnom 
radnom odnosu. 

Predsjednik Skupštine je upozorio S. Ćaćića da promjeni temu ili će mu oduzeti riječ. 
S. Ćaćić je nadalje izrazio nezadovoljstvo što je ova točka tek peta na dnevnom redu, 

budući smatra da je izuzetno bitna i da bi u svezi nje trebali imati jednu posebnu 
sjednicu. U ovom Izvješću nigdje nije spomenuto da su gospodarske jedinice dobivale 
bespovratne potpore od Ministarstva gospodarstva, a za neke je i osobno čuo i zna da su 
dobili iste. Zanima ga što je s jamstvenim fondom u Ličko-senjskoj ţupaniji, budući je 
Ministarstvo gospodarstva u 2013. godine dalo određena sredstva, kao i za ovu godinu i 
dolazimo u vrlo ozbiljnu situaciju da će spomenuto Ministarstvo ukinuti tu potporu za 
iduću godinu i da ćemo morati vratiti sva sredstva koja smo dobili, ukoliko ih korisno ne 
upotrijebimo. 

A. Franić je istakao da Izvješće izgleda kvalitetno na prvi pogled, međutim smatra da 
prikriva dosta činjenica koje su bitne za stanje u gospodarstvu Ličko-senjske ţupanije. U 
prvom redu većina tablica gdje se spominje Ličko-senjska ţupanija nije posloţena po 
sustavu vrijednosti, nego po abecedi. Tako uvijek u izvješćima piše da smo deveti, a u 
biti smo najgori od svih. Kao primjer je naveo tablicu 3. 2.1., gdje se govori o ukupnom 
prihodu u iznosu od 1.700.000.000,00 kn, po čemu je Ličko-senjska ţupanija daleko 
najgora u cijeloj RH. Sljedeća iza nas je Virovitičko-podravska ţupanija s duplo većim 
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iznosom. To je pravi pokazatelj stanja gospodarstva u Ličko-senjskoj ţupaniji, a ne ovo 
što mi pokušavamo prikazati kroz tablice, kako bi vizualno  bolje izgledalo. 

Drugi alarmantni podatak je natalitetni. Očito je da je gospodarska situacija 
katastrofalna ako pogledamo i tablicu prosječne plaće, gdje opet stoji da smo deveti, a po 
bruto plaći Ličko-senjska ţupanija je na predzadnjem mjestu. Treći najgori podatak na 
koji cijelo vrijeme upozorava je stanje zaposlenosti i nezaposlenosti. Katastrofa je da u 
Ličko-senjskoj ţupaniji radi ukupno oko 13500 ljudi, a broj nezaposlenih po ovim 
tablicama je negdje oko 3500 ljudi. Ako mi koji ovdje sjedimo, zajedno s direktorima koji 
su ovdje nazočni i sa svom strukturom našeg gospodarstva nismo u stanju stvoriti radna 
mjesta za te ljude, onda nam sustav ne valja. Moţemo se zanositi s nekakvim izvješćima, 
ali ponovno poziva kao što je pozivao svaki put kada se raspravljamo o gospodarstvu, 
da treba trezvene glave sjesti i raspraviti s privatnicima i poduzetnicima što se moţe na 
tom planu učiniti. Ako budemo samo politizirali i sukobljavali se ništa se neće dobroga 
učiniti. Govori iz iskustva, jer kada ode u Zagreb i počne na političkoj razini 
komunicirati s ljudima više razine, mi smo njima smiješni. Kaţu nam da smo s obzirom 
na broj nezaposlenih i zaposlenih i na postotak koji iznosi 0.1% od ukupnog broja u RH 
zanemarivi i pitaju se kakav mi problem imamo. To se odnosi i na ono o čemu je osobno 
govorio na svojim presicama, da smo statistička pogreška i da nas nitko ne doţivljava. 
Sami sebi dajemo puno veći značaj nego što jesmo i dalje ne ţelimo sjesti i ozbiljno 
razgovarati. Na sjednicama donosimo zaključke i odluke koje se onda mjesecima 
razvlače po uredima, a uglavnom ništa ne ide u provođenje. 

Predsjednik Skupštine je dodao da kada A. Franić govori o statističkoj pogrešci, 
govori upravo u prilog onima koji hoće marginalizirati Ličko-senjsku ţupaniju. Dok je 
HDZ bio na vlasti na nacionalnoj razini Ličko-senjska ţupanija nije bila statistička 
pogreška. Izrazio je i zabrinutost kao vijećnik, budući A. Franić politizira da je bruto 
plaća u Ličko-senjskoj ţupaniji daleko najmanja od svih ţupanija. Nije broj stanovnika 
podatak po kojem se moţemo ravnati s ostalim ţupanijama. S obzirom na postotak 
zaposlenih i nezaposlenih, Ličko-senjska ţupanija u ovoj krizi relativno dobro stoji i 
trebamo se boriti da nas ne shvaćaju kao statističku pogrešku i ne smijemo sami to 
promovirati.  

Za vrijeme Domovinskog rata nitko nije imao hrabrosti reći da je Gospić i Ličko-
senjska ţupanija statistička pogreška. Na nama je svima ovdje da u svojim političkim 
strankama ne damo da se o nama govori kao o statističkoj pogrešci.  

A.R. Stilinović je vezano za pitanje S. Ćaćića u svezi prikazanih potpora istakla  da je 
ovo statističko izvješće o stanju u gospodarstvu, a u Planu rada Ţupanijske skupštine 
imamo Izvješće o provedbi Programa razvoja malog gospodarstva, u okviru kojega se 
redovito daju podaci o ostvarenim potporama s drţavne i ţupanijske razine na području 
naše Ţupanije, a koje su rezultat provedbe određenih mjera. U Programu razvoja malog 
gospodarstva do 2020. godine definirano je koliko često će se u svezi s tim podnositi 
izvješće Ţupanijskoj skupštini, tako da će se i podaci dati u okviru toga materijala. 

Što se tiče pitanja vezanog za jamstveni fond u sklopu kojeg smo dobili ove godine 
oko 1 mil. kn iz Ministarstva gospodarstva, istakla je da je Ţupanija sklopila ugovor o 
provedbi toga Programa s našom LIRA-om kao potpornom institucijom i da je u tijeku 
odabir poslovne banke s kojom će se isti provoditi od strane LIRA-e. Ugovor o provedbi 
još nije sklopljen, ali je cijeli postupak započeo 1.8.2014. godine. 

Nakon rasprave predsjednik je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
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Ţupanijska skupština je s 20 glasova „za“, 3 „protiv“ i 1 „uzdrţanim“ glasom 

donijela  

 

ZAKLJUČAK 

po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske ţupanije  

u 2013. godini 

 
 

AD/6 Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske 

ţupanije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine 

AD/7 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Ţupanijske uprave za ceste Ličko-senjske ţupanije za 

razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine 
 

 Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj točaka 

Ţupan te da je o istima raspravljao Odbor za Proračun i financije, a o Polugodišnjem 

izvješću ŢUC-a i Odbor za gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali S. Ćaćić, D. Banić, I. Tomaš, D. Milinović i M. Dešić. 

S. Ćaćić je istakao da je za potrebe sporta izdvojeno 172.815,51kn, realizirano je 

140.266,58 kn i ne zna gdje je otišlo 32.548,93 kn. Zakon je vrlo jasan i u njemu piše gdje 

se ta sredstva trebaju izdvajati i tko s njima raspolaţe. Moţda su oni koji su odgovorni za 

Ţupaniju osnovali neku drugu zajednicu, moţda im zakon nije potreban i moţda ga ne 

trebaju provoditi. U cilju izbjegavanja bilo kakvih sporova, bilo kakvih prijava i bilo 

kakve neugodnosti inzistira na odgovoru gdje je 32.548,93 kn. 

D. Banić je naglasio da smo vidjeli kako je revizija za 2013. godinu ponovno dala 

uvjetno mišljenje, zbog toga što bi plaće trebale iznositi 20% od izvornih prihoda, a one 

iznose 40% i više. U sluţbenoj zabilješci uz polugodišnji proračun kaţe se da je ukupno 

zaposleno 74 djelatnika kroz 6 odjela, a u Izvješću za 2013. godinu, na dan 31.12.2013. 

godine bilo je 69 zaposlenih. Vidimo da su bruto plaće minimalno smanjene, ali broj 

zaposlenih raste i ne zna kako Ţupanija misli riješiti taj problem.  

Dok je sjedio u Gradskom vijeću Grada Gospića to se dešavalo, a vidi da se to i ovdje 

nastavlja, da u svakom Proračunu piše o pokriću troškova iz prošlih godina. To je krivnja 

bivšeg Ţupana i to se mora jasno reći, budući je za taj iznos u iznosu od 4.400.000,00 kn 

odgovoran Ţupan, koji je odgovoran za izvršenje proračuna. Sada, u ovo vrijeme krize i 

recesije moramo pokriti gubitak iz prethodnih godina. Nada se da će Ţupanija ove 

godine što se tiče financija stati na noge i da će Proračun biti uravnoteţen, kako bi bilo 

više novca za neke druge stvari, pa i za sport.  

Primijetio je da je prošle godine u ovo doba trošak reprezentacije bio 25.000,00 kn, a 

ove godine iznosi 54.000,00 kn ili 116% više. Ostali spomenuti rashodi, koji su uvijek u 

nekoj magli i ne zna o čemu se točno radi su također povećani za 70%. Vidimo i da se 

većina naplata ostvaruje u drugoj polovici godine, pa vjeruje da će Proračun na kraju 

godine doći na svoje. 
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Zamjenica ţupana I. Tomaš je odgovorila S. Ćaćiću da je točan podatak da je za sport 

u prvih 6 mjeseci izdvojeno 172.815,00 kn, a isto tako je točno da mu vjerojatno nedostaju 

neke stavke, zbog toga što je u svom Programu za poticanje športa predvidio 8.000,00 kn, 

dok je za plaće predvidio 122.000,00 kn, za Kvarnersku rivijeru i Igre prijateljstva 

109.000,00 kn, što su potpuno nerealni iznosi. Ţupanija prebacuje novce klubovima na 

njihovu zamolbu, da bi cesijama to riješila sa Savezom športova, isto kao što rješava 

cesijom i zamolbu S. Ćaćića za podmirenje kuglane. To ne bi trebali raditi, jer S. Ćaćić 

dobiva novce od gradskih zajednica i sportskih udruga za podmirenje kuglane, koje troši 

na tekuće poslovanje i da bi to pokrio mora napraviti cesiju sa Ţupanijom. Preporučila 

mu je da ne podnosi tuţbe, budući da s njihovim novcima plaća i svoje kreditne obaveze, 

a to ne bi smio. To se odnosi na iznos od 10.500,00 kn koji je naveo u Programu javnih 

potreba, koji je njegova kreditna obveza i to Ţupanija ne smije financirati.  

S. Ćaćić je u replici istakao da nije traţio da Zamjenica ţupana analizira Program 

javnih potreba, nego je pitao gdje je zamračeno 32.000,00 kn, gdje su ti novci nestali i gdje 

je razlika. U Zakonu jasno piše da sredstvima za raspolaganje javnih potreba raspolaţe 

sportska zajednica u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada 

Zagreba.  

Što se tiče tuţbi i prijava, S. Ćaćić je istakao da neki njezini prijatelji i suradnici vrlo 

uredno prijavljuju njega, pa onda moţe očekivati da će isto tako i on prijavljivati njih da 

mu  se odgovori gdje je 32.000,00 kn.  

Kada je riječ o cesijama, apsolutno ih podrţava ukoliko su one moguće. Za cesiju su 

potrebne tri strane i netko je to trebao potpisati u ime Saveza športova. Ne moţe 

jednostavno odlučiti da će biti ova ili ona cesija, nego se moraju dogovoriti, kao što su se 

dogovorili oko kuglane i svega ostaloga. Ne moţe unaprijed nekome dati 32.000,00 kn, a 

da nitko za to ne zna i da ovdje danas i da hoćemo ne moţemo saznati gdje je otišao taj 

novac.  

Predsjednik Skupštine je istakao da kada S. Ćaćić dođe na govornicu padnu teške 

riječi, pa je tako i ovaj put. Ako ima podatke da je zamračeno 32.000,00 kn, poziva ga da 

to prijavi policiji, DORH-u ili USKOK-u da se istraţi gdje je zamračen taj novac. Ovo je 

Ţupanijska skupština i svi moraju biti odgovorni u svezi onoga što izgovaraju s 

govornice. Očito da S. Ćaćić ima sumnje ili moţda saznanja i podsjetio ga je da mu je 

duţnost to prijaviti nadleţnim institucijama kako bi se provela istraga, jer se Ţupanijska 

skupština ne bavi takvim stvarima.  

M. Dešić je odgovorio S. Ćaćiću da ništa nije zamračeno, nego je novac direktno 

doznačen klubovima i udrugama i samo je pitanje cesija hoće li to biti po proceduri.  

Što se tiče razlike u broju novozaposlenih o kojoj je govorio D. Banić, ona se odnosi  

na novozaposlene djelatnike koji rade na poslovima legalizacije bespravnih objekata. 

Pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina se ne moţe zanemariti niti anulirati, 

budući je to obračunska kategorija i kada se radi polugodišnji obračun moraju se staviti 

pokrića manjka prihoda iz prethodnih godina. I na prvoj stranici zabilješke stoji da se on 

umanjuje od ukupnih prihoda i rashoda i da je poslovni rezultat ostvaren u iznosu od 

19.899,77 kn.  

Reprezentacija je veća zbog toga što su se smanjili troškova protokola i proslava. 

Ostale nespomenute rashode i izdatke ima detaljno navedene u sluţbenim zabilješkama.  
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Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao 6. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Ţupanijska skupština je s  21 glasom „za“ i 4 „protiv“  donijela 
 
 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ 

o izvršenju proračuna Ličko-senjske ţupanije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. godine 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 7. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Ţupanijska skupština je s 22 glasa „za“ i 3 „protiv“ donijela 

 
 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Ţupanijske uprave za ceste Ličko-senjske ţupanije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2014. 

godine 

 

AD/8 Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Hrmotine 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  
Ţupan te da su o istoj raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 
zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za gospodarska pitanja. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Ţupanijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela  

 
 

ODLUKU 
o zaštiti izvorišta Hrmotine 

 

AD/9 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Ličko-senjske ţupanije  

 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  

Ţupan te da je o istoj raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 

Ţupanijska skupština je jednoglasno s 24 glasa „za“ donijela  
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Ličko-senjske ţupanije 

 

AD/10 Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom 

dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 

Velebitskog kanala- uvala Marasovka (Općina Karlobag) 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Odluke  

Ţupan te da je o istoj raspravljao Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
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Zatim je otvorio raspravu. 

Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 

Ţupanijska skupština je jednoglasno s 24 glasa „za“ donijela  
 
 

ODLUKU 

o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 

korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala- uvala Marasovka (Općina 

Karlobag) 
 

AD/11 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Zore Tomanović, 

Vukovar 
 

AD/12 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Drage Višnjić, 

Plitvička Jezera 
 

AD/13 Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na 

području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Marije Končar, 

Plitvička Jezera 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključaka  

Ţupan te da su o istim raspravljali Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

Proračun i financije. 

Zatim je otvorio raspravu. 

       Rasprave nije bilo pa je dao 11. točku dnevnog reda na glasovanje. 

Ţupanijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela  
 
 

ZAKLJUČAK 

po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka 

„Plitvička jezera” vlasnice Zore Tomanović, Vukovar 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 12. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Ţupanijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka 

„Plitvička jezera” vlasnice Drage Višnjić, Plitvička Jezera 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 13. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Ţupanijska skupština je jednoglasno s 25 glasova „za“ donijela 
 
 

ZAKLJUČAK 

po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka 

„Plitvička jezera” vlasnice Marije Končar, Plitvička Jezera 
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AD/14 Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću 
 

Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da su predlagatelji Odluke   

Gradsko vijeće Grada Otočca, Općinska vijeća Općina: Brinje, Donji Lapac, Karlobag, 

Lovinac, Plitvička jezera, Udbina, Vrhovine, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i 

Hrvatska gospodarska komora – Ţupanijska komora Otočac. 

Obrazloţenje je dala A. Blaţević, pročelnica Tajništva Ličko-senjske ţupanije i 

tajnica Ţupanijske skupštine. 

Istakla je da suce porotnike Općinskog suda imenuje Ţupanijska skupština na 

prijedlog gradskih i općinskih vijeća, sindikata, Udruge poslodavaca i Hrvatske 

gospodarske komore. Sucima porotnicima mandat traje 4 godine i do imenovanja novih 

sudaca porotnika mandat im traje dalje. Sucima porotnicima Općinskog suda u Gospiću 

mandat je istekao u travnju, međutim, s obzirom da nisu imenovani novi suci porotnici, 

a i krenula je reforma u pravosuđu, zatraţili smo odgovor od Predsjednice Općinskog 

suda da li da pokrenemo postupak za imenovanje sudaca porotnika, gdje se i ona 

dvoumila, međutim dobili smo pozitivan odgovor i onda se krenulo u proceduru. 

Prijedloge nije dostavilo Gradsko vijeće Grada Gospića, Općinsko vijeće Općine 

Perušić koje je dostavilo očitovanje da nemaju prijedloga, budući da nema 

zainteresiranih osoba za tu duţnost, kao i Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni 

ured u Rijeci, koji su dostavili očitovanje da nemaju prijedloga osoba koje bi mogle 

predloţiti za suce porotnike. 

Po dobivenom prijedlogu Gradskog vijeća Grada Gospića pripremit će se dopuna 

ove Odluke. 

 Predsjednica Suda je dala svoje mišljenje da su svi predloţeni kandidati dostojni 

obnašanja duţnosti suca porotnika.  

Predsjednik Skupštine je dodao kako je bitno da po novom Zakonu suci porotnici 

ne smiju biti članovi političkih stranaka. 

Zatim je otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali D. Banić, A. Franić i D. Milinović. 

D. Banić je istakao da su imena ljudi koji bi trebali biti suci porotnici dobili kao 

dopunu dnevnog reda. Glasujemo o ljudima koji bi trebali donositi neke odluke, a da 

nismo praktički mogli ni pročitati tko su predloţeni. Misli da je to neozbiljno i SDP će 

biti protiv ove Odluke.  

Predsjednik Skupštine je dodao da ako netko smatra za nekoga da je član neke 

političke stranke, to treba reći i taj se onda ne smije imenovati. Svi koji su predloţeni za 

suce porotnike daju izjavu da nisu članovi nijedne stranke. 

A. Franić je naglasio da je to pitanje postavio prije 4 ili 5 sjednica, kada smo imali 

raspravu o tome da su čak i članovi Ţupanijske skupštine, kao i gradskih i općinskih 

vijeća bili suci porotnici. Tada je otprilike zaključeno da predsjednici stranaka imaju 

uvide u stanje svojih članova i da bi trebali provjeriti situaciju. Osobno je provjerio i 

nitko iz njegove stranke nije se kandidirao za suca porotnika. Bilo bi lijepo da to naprave 

i drugi iz ostalih stranaka, da ne pravimo igrokaz, kada znamo da je članstvo u političkoj 

stranci tajni podatak i nitko ga nema pravo traţiti. Jedino kako moţemo biti sigurni je da 
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predsjednici stranaka provjere kandidate, a sve ostalo će nas kasnije dovesti u nekakve 

probleme. 

A. Blaţević je dodala da se na dopunu i dogovor s Predsjednicom Suda išlo zbog 

toga što ovaj postupak traje od 10. oţujka. Sucima porotnicima mandat traje 4 godine, s 

tim  da moţe trajati i dalje, ali to ne znači da će se nastaviti naredne 4 godine i zbog toga 

smo išli s ovom točkom kao dopunom dnevnog reda. Mišljenje Predsjednice Suda smo 

dobili dan nakon što smo poslali materijale.  

Predsjednik Skupštine je dodao da neka svatko provjeri ako ima nekakvih dvojbi i 

da na sljedećoj sjednici moţemo izmijeniti Odluku i razriješiti predloţene kandidate ako 

se pronađe da je netko od njih član bilo koje stranke. 

D. Banić je u replici istakao da čak i nije siguran kako sudac porotnik ne smije biti 

član nijedne političke stranke.  

Predsjednik Skupštine mu je odgovorio da u Zakonu piše kako sudac ne smije biti 

član nijedne političke stranke i to se isto odnosi i na suce porotnike. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 

Ţupanijska skupština je s 21 glasom „za“, 3 „protiv“ i 1 „uzdrţanim“ glasom 

donijela 
 

ODLUKU 

o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću 
 

 Budući je bilo napomene u svezi statusa Zamjenika ţupana S. Rukavine, Ţupan je 

izvijestio članove Skupštine da od 1.8.2014. godine Zamjenik ţupana S. Rukavina radi 

volonterski u Ţupaniji, sa svim svojim pravima i obvezama kao da je i profesionalac. To 

nije ništa neobično i naveo je primjer susjedne Primorsko-goranske ţupanije, gdje 

Zamjenik ţupana za gospodarstvo također radi volonterski, a ima i drugih takvih 

slučajeva. 
 
 
 

KLASA: 021-04/14-01/26 
URBROJ: 2125/1-01-14-02 
Gospić, ____________ 2014. godine 
 
ZAPISNIK SASTAVIO 
 
   Nikola Došen, oec. 
 
 

          T A J N I C A                                                                 P R E D S J E D N I K 
 
Ankica Blaţević, mag. oec.                                         mr. Darko Milinović, dr. med., v. r. 
 
 
 
                                                                  
 
                                             
 


