
 

 

 
 
TAJNIŠTVO 
KLASA: 061-01/16-01/01 
URBROJ:2125/1-05-16-02 
Gospić, 19. travnja 2016. godine 
 
 
                                                                                                      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                                                            -ovdje- 
 

PREDMET: Konačni prijedlozi Odluka o dodjeli priznanja Ličko-senjske županije za 2015. 

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 i 6/13 – 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: Tajništvo Županije 

 

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 2015. godinu pokrenut je objavom javnog poziva u 

dnevnim novinama «24 sata» od 1. ožujka 2016. godine, na oglasnoj ploči i na web stranici 

Županije. 

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 Županisjkoj 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.). 
 

Javni poziv dostavljen je i članovima Županijske skupštine, Županu, Zamjenicima župana, 

gradskim i općinskim vijećima na području Županije, upravnim tijelima Županije, HGK – 

Županijskoj komori Otočac, HOK – Područnoj obrtničkoj komori Gospić i Uredu državne uprave 

u Ličko-senjskoj županiji te radio postajama Gospić, Otočac i Senj radi emitiranja.  



Rok za dostavu prijedloga s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom je bio do 

31. ožujka 2016. godine. 

U roku je pristiglo 19 prijedloga (17 od ovlaštenih i 2 od neovlaštenih predlagatelja): 

- 6 prijedloga od Župana (1) za počasnog građanina (Nikica Valentić) i (5) za javna 

priznanja (KUD „Lipa” Sinac, OŠ „Anž Frankopan” Kosinj, DVD Brinje, OPG Alenka Čačić, 

Adrialin d.o.o. Senj),  

- od Zamjenika župana Sanjina Rukavine (2) prijedloga za javno priznanje (Ženska klapa 

„Senjkinje”, Senjska liga protiv raka), 

- 2 prijedloga od člana Županijske skupštine S. Ćaćića (1) za godišnju nagradu (Josip 

Cvitković – posmrtno), (1) za javno priznanje ili zahvalu (Sportsko ribolovni savez Ličko-

senjske županije),  

- od Gradskog vijeća Grada Senja (2) prijedloga za javna priznanja (Ženska klapa „Senjkinje”, 

Senjska liga protiv raka),  

- od Općinskog vijeća Općine Brinje (1) prijedlog za javno priznanje (dr.sc. Željko Holjevac),  

- od Udruge Ličana župe Boričevac (1) prijedlog za godišnju nagradu (Ankica 

Markovinović),  

- od Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Senj (1) prijedlog za godišnju nagradu 

(Šumarija Krasno),  

- od Ravnatelja Strukovne škole Gospić (1) prijedlog za godišnju nagradu (Strukovna škola 

Gospić),  

- od Općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera (1) prijedlog za javno priznanje ili zahvalu 

(Tae-kwon-do klub „Plitvice”),  

- 2 prijedloga od Hedde Martine Šola i to za počasnu građanku (Marina Šćiran Rizner, Hedda 

Martina Šola) i (1) javno priznanje ili zahvalu (Hedde Martina Šola). 
 

Prema Odluci o javnim priznanjima Ličko-senjske županije, neovlašteni predlagatelji su 

Općinski načelnik Općine Plitvička jezera i Hedda Martina Šola  (predlagatelj može biti Općinsko 

vijeće, a ne načelnik, odnosno pravna, a ne fizička osoba). 

Odbor za javna priznanja na sjednici održanoj 18. travnja 2016. godine razmotrio je 

pristigle prijedloge i utvrdio konačne prijedloge koje dostavlja Županijskoj skupštini na raspravu 

i donošenje i to: 
 

-   za PROGLAŠENJE POČASNOG GRAĐANINA  

  – Nikicu Valentića, dipl. pravnika. 
 
-  za  DODJELU JAVNOG PRIZNANJA –  

-  Osnovnoj školi „Anž Frankopan” Kosinj,  

-  Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Brinje, 

-  Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Alenke Čačić iz  Gospića,  

-  Trgovačkom društvu Adrialin d. o.o. Senj,  

-  Ženskoj klapi „Senjkinje”,  

-  Senjskoj ligi protiv raka. 
 

      - za DODJELU GODIŠNJE NAGRADE  - 10.000,00 kn 

      - Strukovnoj školi Gospić. 

 

                      P R O Č E L N I C A 
 
                                                                                                      Ankica  Blažević, dipl. oec.    

 
 
 



 
 
 
 
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 
KLASA: 061-01/16-01/01 
URBROJ: 2125/1-01-16-18 
Gospić,  18. travnja 2016. 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 6. sjednici 
održanoj  18. travnja 2016. godine, donio je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 

 Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije razmotrio je prijedloge priznanja i 
utvrdio konačne prijedloge  za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2015. godinu i to:  
 
 

   ZA  POČASNOG GRAĐANINA 
 

1. NIKICU VALENTIĆA, dipl. pravnika, za osobit doprinos u promicanju razvoja i ugleda  Ličko-

senjske županije. 
 
 

ZA JAVNA PRIZNANJA 

1. Osnovnu školu „Anž Frankopan” Kosinj, za osobit doprinos i ostvarene rezultate na 

području odgoja i obrazovanja, 

2. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRINJE, povodom 120. obljetnice djelovanja, za 

osobit doprinos u protupožarnoj zaštiti, humanosti i požrtvovnosti u spašavanju ugrožene 

imovine i građana, 

3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Alenke Čačić iz Gospića, za osobit doprinos u 

revitalizaciji uzgoja ličke buše na području Ličko-senjske županije, 

4. Trgovačko društvo ADRIALIN d. o. o. Senj, za osobit doprinos razvoju turizma na području 

Ličko-senjske županije, 

5. ŽENSKU KLAPU „SENJKINJE”, za osobit doprinos u svekolikoj kulturnoj i glazbeno-

amaterskoj promidžbi Grada Senja i Ličko-senjske županije, 

6. SENJSKU LIGU PROTIV RAKA,  za osobit doprinos u podizanju zdravstvene svijesti građana 

o malignim bolestima na području Grada Senja i Ličko-senjske županije te pomoći oboljelima i 

njihovim obiteljima. 
 
ZA GODIŠNJU NAGRADU  

 
1. STRUKOVNU ŠKOLU GOSPIĆ, za ostvarene rezultate u pripremi učenika za ulazak u svijet 

poduzetništva kroz korištenje sredstava EU. 
 

II. 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

P R E D S J E D N I K 

                                                                                                                mr. Darko Milinović, dr. med., v. r. 
 
 
 
 



 
 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA:061-01/16-01/01 
URBROJ:2125/1-01-16- 
Gospić, ______________ 2016. 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 i 6/13 – 

pročišćeni tekst) i članka 3. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br.  16/09), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ______ 

sjednici održanoj _____________ 2016. godine, donijela je  
 

O D L U K U 

o proglašenju počasnog građanina 

 Ličko-senjske županije 
 
 

I. 

NIKICA VALENTIĆ, dipl. pravnik, proglašava se počasnim građaninom Ličko-senjske 

županije za osobit doprinos u promicanju razvoja i ugleda  Ličko-senjske 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 2016. godine.  
 
 

IV. 
 

Ova Odluka objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

P R E D S J E D N I K 

mr. Darko Milinović, dr. med., v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e   
 
 

Nikica Valentić, dipl. pravnik, rođen je 24. studenoga 1950. godine u Gospiću gdje je 
završio osnovno i srednje obrazovanje, a pravni fakultet završio je 1974. godine u 
Zagrebu. 

 Tijekom studija radio je  kao novinar informativno-političkog programa Radio 
Zagreba do 1971. godine, a potom do završetka studija bio je glavni urednik časopisa 
„Pravnik“. 

Po završetku fakulteta, kao pripravnik, radio je u uredu dr. Željka Jurkovića, a zatim 
u graditeljstvu. Od 1978. do 1983. godine radi kao direktor SZ „Stanograd“ i 

„Stanogradinvest“. Nakon toga otvara odvjetnički ured, a od 1990. godine obavlja 
poslove generalnog direktora INE. 

Bio je zastupnik u Zastupničkom domu Sabora RH od 1990. godine i u IV. sazivu 
Hrvatskog sabora.  

Predsjednikom Vlade RH imenovan je 3. travnja 1993. godine i tu dužnost je 
obavljao do studenoga 1995. godine. 

U studenome 1995. godine osniva trgovačko društvo NIVA d. d. za upravljanje 
holding društvima. NIVA d. d. obavlja poslove consultinga i inženjeringa u graditeljstvu, 
a specijalizirano je za izgradnju stanova, poslovnih prostora, skladišta te nadzor i 
projektiranje. 

Od 29. svibnja 2015. posebni je savjetnik Predsjednice Republike Hrvatske za 

gospodarska pitanja. 
Iako je nakon završetka studija ostao u Zagrebu gdje obavlja svoju bogatu 

profesionalnu i političku karijeru, Nikica Valentić je ostao čvrsto vezan za svoj rodni 
grad i Ličko-senjsku županiju. 

Nakon uspostave županija u RH, bio je jedan od glavnih čimbenika ustroja značajnih 
institucija na području Ličko-senjske županiju.  

Bio je i jedan od glavnih čimbenika u određivanju koridora autoceste kroz Ličko-
senjsku županiju i mnogih drugih projekata.  

 Kao predsjednik Vlade RH za vrijeme Domovinskog rata, radeći za nacionalne 
interese, pomagao je Ličko-senjskoj županiji u najkritičnijim trenucima. 

U  javnim istupima ponosno ističe svoje podrijetlo, svoj rodni grad i Ličko-senjsku 

županiju. 
Nikica Valentić je čovjek s jasnim pogledima na stvarnost i prilike koje nas okružuju. 
Predlaže se Županijskoj skupštini da Nikicu Valentića, dipl. pravnika, proglasi 

počasnim građaninom Ličko-senjske županije za osobit doprinos u promicanju razvoja i 
ugleda Ličko-senjske županije. 

 
 

 
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


