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          Z A P I S N I K 

s II. sjednice Županijske skupštine Ličko- senjske županije 
održane 10. srpnja 2013. godine s početkom u 11,00 sati  

u Gospiću,  Budačka 55 (Velika vijećnica) 
 

Predsjednik Skupštine je u 11,00 sati otvorio II. sjednicu Županijske skupštine, 
pozdravio sve članove Skupštine, Župana M. Kolića, Zamjenike župana, pročelnike 
upravnih tijela, službenike stručnih službi,  kao i predstavnike medija. 

Nakon izvršene prozivke, predsjednik Skupštine je utvrdio da je od 32 člana II. 
sjednici nazočno 30 članova i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 
Sjednici su nazočni članovi Županijske skupštine: 
 

Ivan Ažić, Ivan Bižanović, Ivica Čačić, Stjepan Ćaćić, Vera Francetić, Ante Franić, 
Berislav Gržanić, Đorđe Gvozdić, Branko Jažić, Mile Jerbić, Marijan Kustić, Joso Kregar, 
Gojko Majetić, Milan Matasić, Darko Milinović, Katarina Milković, Željko Nekić, Ilija 
Obradović, Lidija Pemper, Dragica Rajković, Danijel Ropuš, Željko Rukavina, Boško 
Stapar, Ana Šebalj, Nikola Šulentić, Marijan Šuljić, Branislav Šutić, Nikolina Tonković 
Čorak, Jovo Vukša i Tomislav Zrinski 

 
       Sjednici nisu nazočni članovi Županijske skupštine: 

 

Darko Banić – ispričao se i Mijo Vidović – ispričao se 
 

Sjednici Županijske skupštine bili su nazočni i: 
 

Milan Kolić – Župan Ličko-senjske županije, Sanjin Rukavina – Zamjenik župana, 
Nikola Lalić – Zamjenik župana, Ankica Blažević - pročelnica Tajništva Ličko-senjske 
županije i tajnica Županijske 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 Službe za financije, Anita 
Varžak – unutarnja revizorica, Joso Rukavina – stručni suradnik za poslove obrambenih 
priprema i poslove upravljanja imovinom u Kabinetu župana, Danijela Hećimović – 
službenica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Gordana Pađen, Katarina Fajdić 
i Nikola Došen – službenici Tajništva županije i Josip Dragičević - polaznik programa 
stručnog osposobljavanja 

 
Nakon utvrđenog kvoruma predsjednik Skupštine je otvorio aktualni sat, a za 

pitanja su se javili S. Ćaćić i G. Majetić. 
S. Ćaćića je zanimala meritorna ocjena Župana o tome u kakvom je stanju zatekao 

Županiju nakon što je izvršena primopredaja vlasti od bivšeg Župana M. Jurkovića. 
Nadalje je upitao Župana zašto Ličko-senjska županija ne poštuje institucije hrvatske 

države i zašto se sukladno Programu javnih potreba u školstvu ne izdvajaju sredstva za 
šport. Rekao je da se ne izdvajaju ni sredstva za plaće te istakao da ako ni ostali vanjski 
suradnici ne primaju plaće, onda poštiva takvu situaciju, ali ako drugi primaju, a  samo 
djelatnici Športskog saveza Ličko-senjske županije ne, onda to nije u redu. 

Napomenuo je da to pitanje ne postavlja za sebe, jer on nije primio plaću tri mjeseca 
zahvaljujući nekim drugim stvarima, već zbog ljudi koji su do sada radili u Športskom 
savezu. Imaju nekoliko aktivnosti koje provode, ali ih ne mogu podmiriti, a isto tako ne 
mogu dobiti informacije koliko će Županija izdvojiti sredstava za Festival športske 
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rekreacije koji je u Ličkom Osiku pohodilo preko 500 ljudi iz različitih hrvatskih 
županija. Do sada, kada je jedno drugo mjesto organiziralo ovu manifestaciju, izdvojeno 
je 20.000,00 kn, Grad Gospić je izdvojio 40.000,00 kn, a ove godine čuje da će se navodno 
izdvojiti samo 1.000,00 kn. Smatra da je to samo zato što je Lički Osik organizator te 
manifestacije, a ne netko drugi. 

Na kraju je, s obzirom da pretpostavlja kako ima mnogo zadataka koje će izvršiti kao 
Zamjenik župana za gospodarstvo, zamolio S. Rukavinu da kaže koji je prvi korak koji je 
učinio, odnosno koji će biti prvi korak u cilju razvoja gospodarstva Ličko-senjske 
županije. 

Što se tiče prvog pitanja, Župan je istakao da će odgovoriti u nekoliko rečenica jer tri 
minute ne bi bile dovoljne da elaborira primopredaju, odnosno cjelokupno stanje u 
Ličko-senjskoj županiji, a ako S. Ćaćić bude zahtijevao dat će odgovor u pisanom obliku. 

Ličko-senjska županija danas se nalazi nažalost u situaciji kao i cijela država, 
odnosna svjetska recesija i kriza se reflektirala preko Europe na Hrvatsku, pa tako i na 
našu Županiju. Kao što znamo BDP u Ličko-senjskoj županiji je šesti u RH, dok je po 
broju nezaposlenosti naša Županija među četiri županije s najmanjom stopom 
nezaposlenosti, što nam daje prostora i osnove za rješavanje svih onih problema na koje 
nailazimo. 

Župan je nadalje istakao da postoji jedna velika dubioza trenutno u RH, a to je odnos  
Vlade RH prema regionalnoj samoupravi. Tu je među najvažnijima naglasio smanjenje 
sredstava kroz decentralizirane funkcije, prije svega za školstvo, zdravstvo, šport i 
kulturu. 

Iz toga proizlazi jedan dio odgovora na drugo pitanje, odnosno nemogućnost 
saniranja svih onih obveza koje je Županija putem javnih potreba i planirala u svom 
Proračunu za 2013. godinu. Mišljenja je da Ličko-senjska županija kroz svoju kadrovsku 
strukturu vrlo dobro može odgovoriti na ove izazove, ali da ovo vrijeme zahtijeva i novu 
sistematizaciju i racionalizaciju rada uprave te se nada da ćemo već na sljedećoj sjednici 
Skupštine imati taj prijedlog. 

Župan je istakao da će u svojim odgovorima biti maksimalno konstruktivan i da ne 
bi želio stavljati neke institucije u usta i prozivati da netko ne radi. Podsjetio je da su 
javne potrebe planirane i da se one ispunjavaju prema punjenju Proračuna te je izvijestio 
sve nazočne da je Ličko-senjska županija sukladno točki 12. Programa javnih potreba 
ispunila sve dvanaestine u prvih šest mjeseci za ovu godinu. S obzirom na mogućnosti, 
Županija se jednako odnosi prema svim udrugama civilnog društva, a isto tako i prema 
školstvu i zdravstvu. 

Nada se da će vrijeme koje je pred nama biti financijski povoljnije i da će se moći 
dodatno ulagati i u šport, u kulturu, u zdravstvo i u obrazovanje. 

Na kraju je naglasio da ni kao bivši Gradonačelnik, a ni sada kao Župan nema 
predrasuda prema nijednom mjestu, niti naselju.  

S. Ćaćić se zahvalio Županu na vrlo korektnom odgovoru i posebno mu je drago da 
je primopredaju izvršio na jedan pošten i častan način i da nije blatio svoga prethodnika. 

Drago mu je što je Župan locirao problem, jer sada imamo dva zastupnika u Saboru 
koji mogu pomoći Županiji prilikom donošenja Proračuna. Istakao je da je zadovoljan 
odgovorom i da ne želi pisani odgovor. 

Zamjenik župana S. Rukavina je odgovorio da je prvo na što se bazirao kao 
Zamjenik župana za gospodarstvo danas atraktivna Županijska razvojna agencija – 
LIRA, tješnja suradnja i povezanost sa svim gradovima i općinama, sa svim institucijama 
i jedan opći servis svim stanovnicima naše Županije. U planu je i suradnja s Istarskom 
razvojnom agencijom, s ciljem kvalitetne pripreme za povlačenje sredstava iz EU, radi 
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čega je i formirano jedno posebno tijelo ispred Županijske skupštine kako bi 
najeminentniji ljudi bili uključeni u razvoj naše Županije. 

Predsjednik Skupštine je dodao da je LIRA do sada plasirala na europsko tržište i 
realizirala projekata u visini od 4,5 milijuna eura. 

G. Majetić je istakao da u očitovanju o Izvješću o obavljenoj reviziji između ostalog 
piše, kada je u pitanju Zakon o lovstvu, da se nitko nije javio na raspisani natječaj. 

Obzirom da je to izazvalo jako veliko negodovanje kod lovačkih udruga i lovačkih 
društava zamolio je da se napravi pregled koliko je tih sredstava prikupljeno u zadnjih 
osam godina, kuda su distribuirana sukladno članku 27. Zakona o lovstvu i kome su 
dodijeljena. 

Zatražio je i ako mu se može dostaviti izjava o fiskalnoj odgovornosti Župana za 
prošlu godinu. 

Istakao je da mu je želja da se ova priča dovede u realne okvire jer ljudi pričaju 
jedno, a tko zna što je prava istina. Zato traži tvrdi argument da se lovačkim udrugama 
ili zatvore usta, ako nije tako ili ako je tako, vidjeti kako to riješiti u ovoj fiskalnoj godini. 
Iz toga proizlaze ozbiljne fiskalne obveze i svatko treba prilikom izrade Proračuna to 
uvažiti. 

G. Majetić je na kraju istakao da je jako zadovoljan najavom Župana da ćemo već na 
sljedećoj sjednici imati prijedlog kako i na koji način ćemo okončati neke financijske 
poteškoće u Proračunu. 

Župan je odgovorio da kod sebe ima neke natječaje koji su bili raspisani sukladno 
obvezama Ličko-senjske županije prema koncesionarima koji imaju svoja lovišta na 
području Ličko-senjske županije. Jedan od njegovih prvih potpisa financijskih transakcija 
je bio upravo prema lovačkim društvima, jer je bilo dosta priča u javnosti, a i među 
samim lovačkim udrugama oko neispunjavanja financijskih obveza s naslova koncesija. 
Izvijestio je G. Majetić da su on i pročelnik Službe za financije M. Dešić prije 15-ak dana 
izvršili transakciju u iznosu od 40% potrebitih obveza, a za desetak dana bi trebali 
ostvariti i ostali iznos. Na natječaju za raspisana sredstva prošli su Lovačko društvo 
Cvituša Lovinac, Admirač d. o. o., Lovačko društvo Jarebica Senj, Lovačko društvo Klisa 
Perušić, Lovačka udruga Gradina Udbina, Lovačko društvo Lika Gospić, Lovačko 
društvo Gacka Otočac, Lovačko društvo Tetrijeb Pazarišta i Lovačko društvo Šljuka d. 
o.o. Split koji nisu potpisali ugovor jer nisu bili zadovoljni iznosom koji su putem 
prijavnog natječaja i odabrali. 

G. Majetić je zatražio pisani odgovor jer želi da se zaustave svakakve priče koje 
kruže u svezi ovoga. 

 
Nakon Aktualnog sata predsjednik Skupštine je predložio dopunu dnevnog reda 

točkama 
 

AD/19 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Marasovka i Pećci (Općina Karlobag) 

AD/20 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Bilančevica i Boćarje Vele (Grad Senj) 

AD/21 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Trsina i Tvrduša (Grad Senj) 
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AD/22 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Vela i Mala Črnika (Općina Karlobag) 

AD/23 Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za strateško planiranje, 
investicije i fondove Europske unije 

AD/24 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće 
bolnice Gospić o nabavi CT uređaja 

AD/25 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova 
Odbora za Proračun i financije 

 

te je dao dopunu dnevnog reda na raspravu. 
 

S. Ćaćić je predložio da se 2. točka dnevnog reda Donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije skine s dnevnog 
reda jer smatra da bi usvajanje ovakvog Poslovnika bio sumrak demokracije i jedna 
sramota Ličko-senjske županije. 

Istakao je da niti jedna županija nema u svom Poslovniku  da se mora 24 sata prije 
pisanim putem najaviti usmeno pitanje. To jedino postoji u Saboru, ali ni u jednoj drugoj 
Županiji. 

Predsjednik Skupštine je istakao da nije intencija aktualnog sata iznenađenje 
pitanjem, budući Župan ili onaj kome je pitanje postavljeno može reći da nema ovog 
trenutka sve informacije kako bi mogao do kraja odgovoriti na to pitanje i da će dati 
pisani odgovor. To je mogući odgovor na svako pitanje. 

Intencija je da aktualni sat bude praćen u izravnom prijenosu Županijskog radija, pa 
i TV Lokija i da građani čuju odgovore na pitanja. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da S. Ćaćić nije u pravu kada kaže da se pitanje 
mora dostaviti 24 sata unaprijed, nego se radi o najavi područja iz kojeg će se postaviti 
pitanje i ne vidi tu sumrak demokracije. Bila je intencije i da se samo pitanje dostavi 24 
sata unaprijed, kako bi se što točnije i opširnije dao odgovor. 

Predsjednik Skupštine je mišljenja da je dobro da Skupština bude aktivnija i da bi 
bilo dobro ako npr. T. Zrinski ili S. Ćaćić imaju tri pitanja, da ih ne postavlja samo jedna 
osoba, što se odnosi i na vladajuću koaliciju. Dobro je da se kroz postavljena pitanja 
otvori prostor svim članovima Skupštine da postave pitanja i na taj se način direktno 
uključe u raspravu. 

Budući su samo 4 člana Skupštine  bila „za“ prijedlog S. Ćaćića, prijedlog S. Ćaćića 
nije prošao. 

Predsjednik Skupštine je dao na raspravu sljedeći 
 

DD  nn  ee  vv  nn  ii        rr  ee  dd  
 

   Aktualni sat 
1. Usvajanje Zapisnika s I. konstituirajuće sjednice Županijske skupštine 
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-

senjske županije 
3. Donošenje Zaključka po Izvješću Državnog ureda za reviziju Područni ured Gospić o 

obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2012. godinu 
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Hrvatskog radija – Radio Gospića d. o. o. za 

2012. godinu  
5. Donošenje Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju ŽUC-e, Odluke o osnivanju 

Razvojne agencije Ličko-senjske županije- LIRA-e, Odluka o osnivanju Lučke uprave 
Senj i Lučke uprave Novalja s odredbama Statuta Ličko-senjske županije 
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6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru 
u svrhu gospodarskog korištenja – plaža „Trinćel“  

7. Donošenje Zaključka o odricanju od prava prvokupa tvrtke Seal d. o. o., Trg istarske 
     brigade 10, Pula  
8. Donošenje Zaključka o odricanju od prava prvokupa Milana Čikeša, Ispod Sv. Lovre 

8, 21000 Split 
9. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarska 

pitanja  
10. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, 

šumarstvo i vodno gospodarstvo  
11. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, 

kulturu, znanost i šport  
12. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb  
13. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih 

branitelja  
14. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja 
     nacionalnih manjina 
15. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća ŽUC-a 
16. Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor  Lika cesta 

d.o.o. Gospić 
17. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Ličko- 
     senjske županije 
18. Donošenje Odluke o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija 
19. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Marasovka i Pećci (Općina Karlobag) 

20. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Bilančevica i Boćarje Vele (Grad Senj) 

21. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Trsina i Tvrduša (Grad Senj) 

22. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na 
pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području 
ispred uvala Vela i Mala Črnika (Općina Karlobag) 

23. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za strateško planiranje, 
investicije i fondove Europske unije 

24. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice 
Gospić o nabavi CT uređaja 

25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za 
Proračun i financije 

 
Županijska skupština je jednoglasno s 30 glasova „za“ usvojila dnevni red II. 

sjednice Županijske skupštine. 
Nakon glasovanja o dnevnom redu sjednicu je napustio B. Gržanić, pa je u 

nastavku sjednice bilo nazočno 29 članova Skupštine. 
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AADD  //  11  UUssvvaajjaannjjee  ZZaappiissnniikkaa  ss  II..  kkoonnssttiittuuiirraajjuuććee  ssjjeeddnniiccee  ŽŽuuppaanniijjsskkee  sskkuuppššttiinnee    

 

Predsjednik Županijske skupštine dao je Zapisnik s I. konstituirajuće sjednice 

Županijske skupštine na raspravu. 

Pošto se za raspravu nije nitko javio, Zapisnik je dao na glasovanje. 

Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ usvojila Zapisnik s I. 

konstituirajuće sjednice Županijske skupštine. 
 

AD/2 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine 
Ličko-senjske županije 

 

Predsjednik Skupštine je naglasio da je predlagatelj Odluke Odbor za Statut, 
Poslovnik i propise. 

Obrazloženje je dala K. Milković, predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i 
propise, kao i amandman Odbora. 

             Odbor za Statut, Poslovnik i propise danas je uputio amandman da se u 
članku 98. dodaju još tri stavka i to: 
  

 AMANDMAN 
 „Redoslijed za postavljanje usmenih pitanja organizira predsjednik Skupštine na 
način da tajnik Skupštine 30 minuta prije početka sjednice Skupštine, pred 
predstavnicima klubova, odnosno članovima Skupštine, izvlači iz kutije dostavljene 
najave.  
 Tajnik Skupštine obavit će izvlačenje i ukoliko predstavnici klubova odnosno 
članovi Skupštine nisu nazočni. 
 Prema redoslijedu izvučenih najava sastavit će se lista kojom se utvrđuje 
redoslijed članova Skupštine koji postavljaju usmena pitanja.”  
 

    Ostale izmjene i dopune su tehničke prirode. 
Amandman predlagatelja je sastavni dio prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne 

glasuje. 
Amandman je podnio i član Skupštine G. Majetić i to na članke 96. i 97. 

Poslovnika.  
Odbor za Statut, Poslovnik i propise kao predlagatelj akta razmotrio je 

amandman i djelomično ga prihvatio na način da se u članku 96. stavku 1. riječ 
„samoupravnog“ briše. 

S obzirom da je amandman djelomično prihvaćen, predsjednik Skupštine pitao je 
G. Majetića želi li amandman povući ili da se o njemu glasuje. 

S obzirom da je G. Majetić tražio glasovanje, predsjednik Skupštine dao je 
amandman na glasovanje. 

Amandman nije dobio potrebnu većinu, budući je za njega glasovalo 6 članova 
Skupštine.  

Zatim je predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali T. Zrinski i G. Majetić. 
Uvažavajući volju većine u Županijskoj skupštini i znajući unaprijed da će se u 

ovom mandatu Skupštine odluke donositi preglasavanjem, T. Zrinski je istakao kako će 
ipak kao i do sada pokušati upozoriti na nelogičnosti i nedostatke koje se nude. 

Mišljenja je da nema niti jedan valjan razlog da se ide u promjenu postojećeg 
Poslovnika. Govori se o transparentnosti, efikasnosti i dinamičnosti, a toga je bilo i do 
sada. Nema razloga da se uskraćuje pravo vijećnicima da postave tri pitanja na 
aktualnom satu, niti da sva pitanja moraju najaviti dva dana ranije. Mišljenja je da je 
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prijedlog koji se nudi korak unatrag u dobro pokazanoj komunikaciji između oporbe i 
vladajućih. Pita se što je razlog tomu, zašto se to radi i pribojava li se možda vladajuća 
koalicija nečega. T. Zrinski računa da ima deset članova oporbe, iako smatra da će se 
ubrzo vidjeti tko je oporba, a tko vladajući. Ako se postave tri pitanja po jednu minutu, 
praktički se s odgovorima u sat vremena iskoristi aktualni sat. Praksa u proteklom 
mandatu kazuje da više od pet vijećnika ne postavlja pitanja. Može se i na prste jedne 
ruke izbrojiti koliko su pitanja postavili drugi vijećnici, da ne govori o raspravama koje 
su se vodile po točkama dnevnog reda. Dolazeći na Skupštinu i u razgovoru s građanima 
Ličko-senjske županije može se razviti ideja koja je od životnog pitanja, odnosno 
rješavanje određenih životnih problema stanovnika naše Županije. Uvođenjem novog 
Poslovnika onemogućava se da vijećnik postavi to važno pitanje. T. Zrinski smatra da 
nisu samo pitanja bitna, već to može biti pohvala ili prijedlog. Smiješno je da mora 
najavljivati dva dana prije kome će postavljati pitanje. 

Mišljenja je da se ovdje ne radi o demokratskom iskoraku, već o koraku unazad i 
poziva cijenjene kolegice i kolege da glasuju protiv ovog prijedloga. 

Na kraju je istakao da se obilježava godišnjica rođenja velikana Ličko-senjske 
županije Nikole Tesle i da bi bilo u redu da mu se posveti nekoliko riječi. 

Predjednik Skupštine je odgovorio da Župan na kraju sjednice planira govoriti o 
obljetnici rođenja Nikole Tesle, što je T. Zrinski vjerojatno čuo, ali da je njegovo pravo da 
pokuša politički poentirati. 

Nadalje je istakao kako nije istina da se pitanja moraju dostaviti dva dana 
unaprijed i da se prestane politizirati, jer se ne moraju dostavljati pitanja, već najaviti 
područje iz kojeg se postavlja pitanje. Aktualni sat se može i produžiti, budući je T. 
Zrinski rekao da se građanima onemogućava da dođu do odgovora na neka bitna 
pitanja. Skupština će svaki put produžiti aktualni sat ukoliko bude toliko pitanja da u sat 
vremena ne bude moguće na sve odgovoriti. 

Predsjednik Skupštine smatra da je kontradiktoran prijedlog T. Zrinskog jer 
nikada na ovoj Skupštini na aktualnom satu nije postavljeno više od pet pitanja. 
Mišljenja je da se kroz ovo daje mogućnost, a na neki način se potencira i ostale članove 
da se uključe. Ono što može najaviti i kao predsjednik Kluba vladajuće koalicije je da će 
sigurno biti i pitanja iz redova vladajuće koalicije, što do sada nije bio slučaj ili je bilo 
jako rijetko. 

Ukoliko se pokaže tijekom zasjedanja Skupštine da ovaj Poslovnik ičim 
ograničava pravo vijećnika, vladajuća koalicija je spremna razmotriti izmjene i dopune 
tog Poslovnika. 

T. Zrinski je dodao da su Poslovnikom uređena prava i dužnosti vijećnika, a to je 
da postavlja pitanja, a ne da sjedi. On je iskoristio to pravo i postavio pitanje koje je 
postavio, sviđalo se to nekome ili ne. Hoće li to netko drugi koristiti, to je njegovo pravo. 
Mišljenja je da je to glavni mehanizam oporbe i pohvaljuje inicijativu da se aktualni sat 
prenosi izravno kako bi građani čuli da vijećnici koji su dobili mandat zastupaju njihove 
interese. 

G. Majetić je istakao da mu je jako žao što je Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
tako naglo odbio njegov prijedlog te je zatražio da mu se protumači odredba koja kaže 
da na istoj sjednici član Skupštine ima pravo postaviti jedno pitanje. U okviru rasprave 
može postaviti koliko hoće pitanja, jer se to ne odnosi na aktualni sat, nego na cijelu 
sjednicu. Prema tome on je htio da se ne govori u množini, nego o članu da on ima 
prava. Iz toga proizlazi da pitanje može postaviti grupa vijećnika, a ne pojedini član. Žao 
mu je što to u tehničkom smislu nije napravljeno kako treba. Cijeni što je predsjednik 
Skupštine rekao da će slijediti kompletno uređenje Poslovnika u narednom periodu. 
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Mišljenja je da bi bilo dobro da su među sobom otvorili javnu raspravu i onda sve to 
normirali s obzirom na način kakve bi prijedloge klubovi dali.  

Isto tako je ukazao na nelogičnosti u članku 77. kod postavljanja amandmana koji 
nema nikakve veze s odredbom i to se nije uvažilo. Nema ništa protiv toga, nego je htio 
da stvari budu što preciznije i točnije, kako ne bi bilo lutanja. Zna se kome se postavljaju 
pitanja, da je to Župan, a ne nekakvim osobama, a ako se pitanje postavlja osobama, 
onda da se ne piše više Županu, nego M. Koliću. 

Zbog svega toga mu je žao što se preko toga tako brzo prešlo, ali cijeni prijedlog 
da će Izmjene i dopune Poslovnika uslijediti u vrlo kratkom roku. 

Predsjednik Skupštine je odgovorio da sukladno Poslovniku, u raspravi mogu svi 
sudjelovati, svi postavljati pitanja i institut replike i ispravka netočnog navoda daje 
široke mogućnosti. 

Ukoliko bude nelogičnosti vladajuća koalicija je spremna još jednom sjesti i 
prelistati Poslovnik, budući je i sam pobornik njegove preciznosti. 
             Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Poslovnika na glasovanje. 

Županijska skupštine je s 22 glasa „za“ i 7 „uzdržanih“ glasova donijela  
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije 

 
 

AD/3 Donošenje Zaključka po Izvješću Državnog ureda za reviziju Područni ured 
Gospić o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2012. 
godinu 
 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan  te da je o istom raspravljao Odbor za Proračun i financije. 
Obrazloženje je dao M. Dešić, pročelnik Službe za financije. 
Istakao je da je na temelju članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, 

obavljena financijska revizija Županije za 2012. godinu. Revizijom su obuhvaćeni 
financijski izvještaji i poslovanje te je izraženo uvjetno mišljenje. 

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i 
Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da 
pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim 
propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima. 

Revizijom obavljenom za 2011. godinu, utvrđene nepravilnosti koje se odnose na 
trošenje pojedinih proračunskih prihoda, uplatu sredstava od povrata kredita po 
programima kreditiranja razvitka poljoprivrede u Državni proračun, više isplaćenu 
masu plaća od dozvoljene, ponovljene su i u 2012. godini. 

Dio prihoda od koncesija za pravo lova i lovozakupnina te naknada za koncesije i 
upotrebu pomorskog dobra u iznosu 2.093.621,00 kn nije utrošen za propisane namjene 
nego za druge proračunske namjene. Pripadajući dio sredstva po programu kreditiranja 
poljoprivrede u iznosu 9.538.768,00 kn nije vraćen u Državni proračun. 

Rashodi za zaposlene u tijelima Županije su ostvareni u iznosu 10.111.585,00 kn. 
Isplaćena je masa sredstava za plaće veća od dozvoljene. Prema propisima dozvoljena 
masa sredstava za isplatu plaća je iznosila 3.484.530,00 kn, a isplaćena je u iznosu 
9.778.101,00 kn. 



 9 

Prihodi i primici su ostvareni u iznosu 56.933.794,00 kn, a  rashodi u iznosu 
58.322.347,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za 2012. godinu iznosi 1.388.553,00 kn. 

Provode se planirane aktivnosti na razvoju sustava unutarnjih financijskih 
kontrola i unutarnje revizije. 

Županija vodi registar ugovora o javnoj nabavi i prati izvršenje ugovora. 
Revizijom za 2012. godinu utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na 

trošenje pojedinih proračunskih prihoda, uplatu sredstava od povrata kredita u Državni 
proračun i više isplaćenu masu plaća utjecale su na izražavanje uvjetnog mišljenja. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
U raspravi su sudjelovali G. Majetić i A. Franić. 
Predsjednik Skupštine je naglasio da nalaz Državne revizije Županijska skupštine 

prima na znanje, jer se ne može prihvatiti ili ne prihvatiti, već samo primiti na znanje. 
Ima nekih stvari koje se trebaju ispraviti i svi zanju da je u sustavu javne nabave najveća 
mogućnost koruptivnih djela i korupcije. Državna revizija je pohvalila upravo taj 
segment, odnosno nije imala primjedbi na proces javne nabave u Ličko-senjskoj županiji. 

G. Majetić smatra da primiti na znanje obvezu nije baš tako naivno. U ovome 
Izvješću piše da se naređuje ili naznačuje obveza izvršenja nekih obveza koje su u nalazu 
naznačene. Obveze  i nisu baš tako naivne te je mišljenja da je toga bio svjestan i Župan 
kada je rekao da će uskoro slijediti mjere racionalizacije itd. Već sada smo u sukobu sa 
Zakonom o plaćama, u sukobu smo i sa Zakonom o proračunu koji mogu imati i 
posljedice, ne samo na pojedince, nego i na Skupštinu i na naš Proračun. U tom smislu 
zalaže se da se čim prije pristupi provođenju ovih mjera. Mjere su vrlo opake, tim više 
što je prošli Župan znajući za ovaj problem objavio sistematizaciju radnih mjesta kojom  
je još više povećao utrošak za plaću. 

Zato inzistira da se konsolidira Plan proračuna, kako bi se vidjelo na koji način 
izaći iz ove situacije, jer ovo ima posljedice i na zaposlene. Treba izmijeniti i dopuniti 
naše dosadašnje programe i svesti ih u realne okvire, jer je očito da su obveze iz 
Proračuna prilično velike, a primici sve manji. Podržava Župana u njegovom nastojanju 
da se o tome raspravlja već na idućoj sjednici, ne do kraja godine, jer toliko vremena 
nemamo. 

Župan je odgovorio da je nalaz revizije mjerodavan dokument koji nalaže 
uklanjanje svih nedostataka jedne jedinice lokalne ili regionalne samouprave. Sa svojim 
suradnicima je obavio niz konzultacija, osnovao timove i dao im zadaće da nakon 
godišnjih odmora naprave prijedlog kako bi ušli u jedne okvire koje je zakonodavac i 
naložio. Sve će učiniti da se na sljedećoj jesenskoj sjednici dođe s konkretnim 
prijedlozima u svezi toga. Zahvalio se na potpori u rješavanju svih problema koji su pred 
nama i vjeruje da ćemo uspjeti do kraja fiskalne godine ili početkom sljedeće dovesti 
financijsko stanje, odnosno financijske obveze Ličko-senjske županije u okvire koje je 
odredila i revizija i  s obzirom na fiskalnu odgovornost. 

Na kraju je uputio apel svim civilnim udrugama građana, kako u športu, u 
kulturi i dr. da shvate u kakvoj smo situaciji i da kroz ova sredstva koja su nam na 
raspolaganju ostvarimo što bolje rezultate. 

A. Franić je istakao kako je vidljivo da svake godine imamo pad prihoda, naročito 
prihoda od pomoći i ti prihodi od pomoći iz decentraliziranih sredstava u biti i uzrokuju 
probleme, kao što se vidi u strukturi Proračuna. Stoga je predložio da se iz dva razloga 
napravi konsolidirana bilanca svih institucija kojima je osnivač Županija. 

Prvi je razlog da bi se mogla stvoriti jedna nova forma Proračuna kad se bude 
donosio, odnosno rebalansa do kojeg će vjerojatno doći, dok je drugi razlog taj što s 
obzirom na saznanja koja ima, većina tih institucija ima financijskih problema kakve ima 
i Županija, da ne mogu podmirivati svoje obveze. Iz tog razloga će postojati mogućnost 
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kao što se dogodilo u sustavu zdravstva, da država uzme u sanaciju određeni broj tih 
institucija, gdje bi Županija izgubila nadzor nad tim institucijama. 

Smatra da bi se za jednu od idućih sjednica trebala pripremiti konsolidirana 
bilanca Županije sa svim institucijama. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je vidljivo da su pred nama vremena teških 
odluka. Treba napraviti novu sistematizaciju, o čemu je on kao predsjednik Kluba 
zastupnika vladajuće koalicije, a i kao predsjednik Skupštine o tome već razgovarao s 
bivšim Županom M. Jurkovićem nakon prvog kruga izbora. Nova sistematizacija znači 
možda i višak radnika ili manje plaće. Naglasio je, ispred vladajuće koalicije da će 
donositi odlučne mjere i poteze prije svega kako bi poštivali zakon, a s druge strane kako 
bi uistinu ustrojili Županiju da kroči u pravom smjeru, pa tako i u onom gospodarskom. 
Ovo je jedan od gorućih problema i tu neće izostati odlučnost vladajuće koalicije. 
            Nakon rasprave predsjednik Skupštine je konstatirao da je Županijska skupština 
primila na znanje  

Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni ured Gospić o  
obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2012. godinu 

 

Zatim je predsjednik Skupštine predložio da se donose  
 

Z A K L J U Č A K  
 

 Županijska skupština je razmotrila Izvješće Državnog ureda za reviziju Područni 
ured Gospić o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2012. godinu i 
Nalaz revizije o utvrđenim nepravilnostima. 
 Nakon rasprave o Izvješću koje Skupština prima na znanje, na prijedlog 
predsjednika, traži se od Župana i Zamjenika župana da na jednoj od sjednica u 
jesenskom zasjedanju izvijeste Skupštinu o mjerama koje će poduzeti, odnosno predložiti 
Skupštini radi rješavanja utvrđenih nepravilnosti. 
 Mjerama iz stavka 2. treba obuhvatiti i pripremu konsolidiranog Proračuna 
Županije i racionalizaciju kroz preispitivanje ustrojstva i djelokruga rada te 
sistematizacije radnih mjesta u upravnim tijelima i korisnicima Proračuna, kojima se 
plaće financiraju iz Proračuna Županije. 

Zatim je takav prijedlog dao na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ usvojila prijedlog 

predsjednika Skupštine. 
 
 

AD/4 Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Hrvatskog radija – Radio Gospića  
d.o.o. za 2012. godinu  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan. 
Obrazloženje je dao M. Smolčić, direktor Hrvatskog radija – Radio Gospića.  
Istakao je da je Hrvatski radio – Radio Gospić d.o.o. nastavio organizacijski, 

programski i tehnički djelovati u skladu sa svim odredbama: Zakona o informiranju, 
Agencije za elektroničke medije RH i Hrvatske agencije za komunikacije (HAKOM). 
Zadnja koncesija dodijeljena je Radio Gospiću 2007. godine na rok od pet godina. U 
kolovozu 2012. godine raspisan je novi Natječaj za dodjelu koncesije za ovo područje. 
Nakon dostave potrebne dokumentacije Agencija za elektroničke medije i HAKOM su 
detaljnim  pregledima ustvrdili kako Radio Gospić udovoljava sve prostorne, tehničke, 
financijske, programske i kadrovske kriterije za obavljanje radijske djelatnosti. Koncesija 
je stoga produljena na dulje razdoblje nego li je to bio slučaj prijašnjih godina i 30. 
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studenoga 2012. godine potpisan je ugovor o koncesiji na devet godina. Jedini uvjet koji 
se određuje novim ugovorom je ostvarivanje čujnosti na području Grada Senja u naredne 
tri godine. 

Program Radio Gospića je realiziran prošle godine sukladno odredbama koncesije 
i funkcije lokalnog medija. Najviše se pozornosti dalo informiranju, što je i dalje primarni 
cilj Radio Gospića. U informativnim  emisijama medijski su praćeni svi važniji događaji 
iz različitih društvenih sfera: gospodarstvo, politika, turizam, praćenje važnijih 
manifestacija, kultura, šport, rad brojnih udruga itd. 

Radio Gospić je 2012. godine bio medijski pokrovitelj  25 humanitarnih akcija na 
lokalnoj i državnoj razini. 

Zbog kvalitete nekoliko programskih sadržaja Vijeće za elektroničke medije u 
2012. godini je izdvojilo 6 stalnih emisija Radio Gospića i financijski ih pomoglo: Vijesti 
Plus, Povratak i obnova, Lijepom našom Likom, Školski kutak, Sedmerac i Fokus. 

U 2012. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 1.289,255,49 kn, dok su rashodi 
iznosili 1.268,342,97 kn, što znači da je ostvarena dobit u iznosu od 20.912,52 kn. 

Nastavljene su aktivnosti vezane uz promjenu vlasničke strukture, budući da u 
financiranju Radio Gospića već godinama sudjeluju samo Ličko-senjska županija, Grad 
Gospić te manjim dijelom Radio iz vlastitih prihoda. 

Što se tiče tehnike tijekom nekoliko nenajavljenih pregleda i kontrole frekvencija i 
link-snopa Hrvatska agencija za komunikacije (HAKOM) u 2012. godini  je utvrdila tek 
jednu manju devijaciju vezanu uz jakost prijemnog signala. Taj je nedostatak odmah 
uklonjen pa Hrvatski Radio – Radio Gospić  i nadalje poštuje sve zadane tehničke 
standarde radio difuzije. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Naglasio je da bi se u sljedećim izmjenama i dopunama Poslovnika moglo 

ograničiti izlaganje izvjestitelja na 5 ili 10 minuta. 
U raspravi su sudjelovali T. Zrinski, S. Ćaćić i A. Franić. 
T. Zrinski je naglasio da će krenuti od lokalnih izbora i da ga zanima zašto se 

urednici ili direktor Radio Gospića nisu zainteresirali za praćenje kampanje bez 
financiranja. Trebalo je ponuditi kandidatima na nivou Županije, gradova i općina da se 
u polusatnim emisijama predstave stanovnicima Ličko-senjske županije, barem u onom 
dijelu gdje se Radio Gospić čuje. 

Isto tako je i prije govorio o tome da bi predstavnici političkih stranaka, ne trebaju 
biti predsjednici, barem jednom godišnje trebali govoriti na Radio Gospiću, da se vidi 
kako i na koji način razmišljaju ostale političke stranke. Smatra da bi to bilo interesantno 
stanovnicima naše Županije. Za pohvalu je prijedlog predsjednika Skupštine o izravnom 
prijenosu sjednica Županijske skupštine. I u prošlom sazivu su na tome inzistirali 
članovi HNS-a i SDP-a, problem je bio u negdje oko 40.000,00 kn, pa ga zanima tko je ta 
sredstva osigurao. 

Neke stvari se i rješavaju, kao što je prijenos signala Radio Gospića na područje 
Grada Senja. Ne sviđa mu se rok jer je predugačak. 

Što se tiče prijenosa vlasništva, djelomično je točna informacija da se postupak 
prijenosa poslovnih udjela iz vlasničke striukture pokrenuo na prijedlog bivšeg Župana 
M. Jurkovića, ali opet na inicijativu SDP-a i HNS-a, odnosno M. Miškulina, S. Ćaćića i T. 
Zrinskog. Ne zna kako će se i na koji način utjecati na dosadašnje vlasnike da se odreknu 
tog svog dijela, ali je to za pohvalu. 

Što se tiče financija, T. Zrinski je zatražio da mu se pojasni drugi pasos Zaključka 
gdje stoji da se trebaju poduzeti aktivnosti radi usklađivanja financiranja sukladno 
Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu. 
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Što se tiče dobiti ona je prikazana u iznosu od 20.912,52 kn, a u istom Izvješću je 
prikazan dug prema dobavljačima u iznosu od 228.576,88 kn. T. Zrinski je istakao da ga 
zanima stvarna financijska slika Radio Gospića. 

S. Ćaćić je naglasio da su u ovom Izvješću dobili prijedlog Zaključka od strane 
predsjednika Skupštine. Pobornik je toga ako već imamo Zaključak da se pokuša 
objasniti kako će se provesti. Prvo je bilo da se poduzmu aktivnosti radi nastavka 
postupka prijenosa vlasničke strukture Županijskog radija Gospića. Zanima ga na koji 
način i kako će se to uraditi. Oni koji imaju udjele mogu to pokloniti, iako nije siguran 
hoće li to učiniti, a što se tiče prodaje, ne zna tko će to kupiti. S obzirom na sve to 
Zaključak mu nije baš jasan. 

Drugo je da se poduzmu aktivnosti radi usklađivanja i financiranja sukladno 
Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. 

Oni koji su bili u prošlom sazivu Skupštine znaju da je 4 godine dokazivao da 
Županijska skupština ne može financirati plaće zaposlenih u trgovačkom društvu. Može 
davati subvencije, kapitalne pomoći, ali financirati plaće ne može. Sada to treba provesti 
i volio bi  da mu se odgovori kako i na koji način. Mišljenja je da u ovoj dvorani nema 
nikoga tko ne želi da imamo kvalitetan Županijski radio. 

Što se tiče lokalnih izbora, zanima ga zašto nije bilo plaćenih emisija, kako bi 
politički kandidati mogli nastupiti na radiju. Zanima ga i je li točna informacija da Radio 
Gospić nije primao narudžbe za emitiranje emisija koje bi bile plaćene, budući je na taj 
način mogao prihodovati i određena sredstva. 

Smatra da bi se u suradnji s Hrvatskim radiom moglo dogovoriti osnivanje 
Hrvatskog radija – Studio Gospić po uzoru na Rijeku. Na tu temu je razgovarao s 
Ministricom kulture koja taj prijedlog nije baš objeručke prihvatila, jer je intencija 
Ministarstva da se smanjuje broj zaposlenih. 

S obzirom da se iz ovog Izvješća vidi da će Županija u strukturi s 25% vlasništva 
ući u vlasništvo od 40%, A. Franić je upitao Župana je li u tom dijelu prihvaćanja udjela 
u vlasništvu sve shodno jer se i troškovi subvencija koje će iz Županijskog proračuna biti 
prema Radio Gospiću povećavaju. 

Zanimalo ga je i hoće li se donijeti nekakav program restrukturiranja Radio 
Gospića s obzirom da se u tom strukturnom dijelu programa, po njegovom mišljenju kao 
građana, nije dovoljno dobro radilo. Izdvajaju se velika sredstva, a da Županija ne 
odlučuje o programskom radu. 

Zanima ga kakvo je mišljenje Župana obzirom da će Županija prihvatiti vlasnički 
udio, kako će se to definirati na strukturu Županije, odnosno kao institucije prema 
Županijskom radiju Gospiću. 

Što se tiče pitanja T. Zrinskog u svezi emisija u kojima bi mogli ugostiti 
predstavnike svih stranaka, M. Smolčić je odgovorio da podržava takav prijedlog i da 
nema razloga da se ne realizira. 

Što se tiče izbornog marketinga, na web stranici Radio Gospića do nedavno su 
stajali podaci i cjenik. Zbog teške financijske situacije pokušalo se i uspjelo zaraditi 
određeni iznos na tim izborima. 

M. Smolčić je istakao da je sam A. Franić bio svjedok kada je K. Starčević sav 
ojađen došao u njegovu kancelariju jer je čuo kako je on zabranio sudjelovanje u 
plaćenim emisijama na Radio Gospiću. On to nikad nije rekao, a i nije kriv što je tu 
informaciju netko prenio s ulice. 

Odmah su se sporazumili i obojica su zakupili eter i uspješno su to realizirali. 
Što se tiče dijela čujnosti na području Grada Senja i podvelebitskog kanala, M. 

Smolčić je istakao da sve ovisi o Agenciji. Radio posjeduje reservisiran odašiljač od 1 
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kilovata, idu s live streaming flat paketom 5/5 i još samo trebaju da Agencija odredi 
mjesto gdje da stave odašiljač i sve će se realizirati u roku od nekoliko dana. 

Što se tiče financiranja, Radio Gospić od 1995. godine kada je načinjen društveni 
dogovor ima dvoje većinskih vlasnika, a to su Ličko-senjska županija i Grad Gospić. 

Privredna banka je prebacila svojih 20% plaćenog udjela na Državnu agenciju za 
sanaciju i zaštitu banaka. Tri su vlasnika formalne naravi za koje su Grad Gospić i 
Županiji platili po 10%, a to su Tiskara, GP Vrkljan i Jadran. 

M. Smolćić je istakao da je razgovarao sa stečajnim upraviteljem iz Karlovca koji 
mu je rekao da tu neće biti problema i da će oni svojih 10% vratiti natrag. U ono vrijeme 
dok je Župan bio sada pokojni A. Frković, Grad Gospić i Županija su uplatili sredstva 
umjesto ovo troje spomenutih kako bi se poštivalo tadašnje slovo zakona. 

Danas jedan čovjek kao fizička osoba osnuje tvrtku, postaje pravna osoba i ima 
Radio, dok je onda minimum bio 4 osnivača. 

Što se tiče financiranja, da nema Grada Gospića i Županije, Radio Gospić ne bi 
mogao postojati kao ni 99% radio postaja po Hrvatskoj. Radio Gospić nije komercijalna 
radio postaja s tri minutnim vijestima na puni sat, marketingom i glazbom. Koncesiju su 
dobili za prenošenje ovakvih sjednica, svetih misa i događaja od „Vlake“ u Rudopolju do 
senjskog karnevala. Nisu komercijalni radio koji bi živio od marketinga, što je i 
nemoguće s ovako malim brojem stanovnika. 

Na kraju je M. Smolčić istakao da je razgovarao s Grgom Mrvicom iz 
informativnog programa Hrvatskog radija, koji je molio da se dozvoli M. Tomaševiću da 
postane povremeni suradnik. U dogovoru s osnivačima je, kao direktor, dao zeleno 
svjetlo, jer bi bilo odlićno da ima što više informacija po cijeloj Hrvatskoj. 

Župan je dodao kako je upitno može li Županija biti većinski vlasnik Županijskog 
radija Gospić i da to treba dobro provjeriti, kako ne bi bilo miješanja politike u određene 
medije. 

Na pitanje A. Franića u ovom trenutku ne može odgovoriti, ali je sigurno da će 
Županija biti aktivni sudionik oko rješavanja pravnog statusa Županijskog radija 
Gospića. 

Županija se u programsku shemu ne može miješati, ali će sigurno djelovati kroz 
Nadzorni odbor. 

Župan je mišljenja kako bi bilo dobro da Skupština imenuje jedno programsko 
vijeće koje bi davalo suglasnosti na program, sadržaj samog radija i na taj način 
sudjelovalo u kreiranju samog sadržaja. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Zaključka na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ZAKLJUČAK 

po Izvješću o radu Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o. za 2012. godinu 
 
 

AD/5 Donošenje Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju ŽUC-e, Odluke o 
osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije- LIRA-e, Odluka o 
osnivanju Lučke uprave Senj i Lučke uprave Novalja s odredbama Statuta 
Ličko-senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan. 
Obrazloženje je dala A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo. 
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Istakla je da je člankom 19. Statuta Ličko-senjske županije određeno da 
Županijska skupština daje suglasnost na statute ustanova i trgovačkih društava kojima je 
Županija osnivač. Budući je Ličko-senjska županija  osnivač ustanova Županijske uprave 
za ceste Ličko-senjske županije i Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e 
potrebno je uskladiti odluke o osnivanju navedenih ustanova s odredbama Statuta 
Ličko-senjske županije. 

Člankom 32. Statuta Ličko-senjske županije, među ostalim, određeno je da Župan 
imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 
društava i drugih pravnih osoba kojima je Županija osnivač, osim ako posebnim 
zakonom nije drugačije određeno. Budući je člankom 76. stavak 2. Zakona o pomorskom 
dobru i morskim lukama propisano da upravno vijeće lučke uprave ima pet članova od 
kojih dva člana i predsjednika imenuju osnivači, a odluku o osnivanju lučke uprave 
sukladno članku 75. stavak 2. istog Zakona donosi Županijska skupština, predlaže se 
izmjena Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj i Lučke uprave Novalja na način da se u 
navedene odluke unese odredba o tome da dva člana i predsjednika Upravnog vijeća 
Lučke uprave imenuje Županijska skupština. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo pa je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela  

 
ODLUKU 

o usklađivanju Odluke o osnivanju ŽUC-e, Odluke o osnivanju Razvojne agencije 
Ličko-senjske županije- LIRA-e, Odluka o osnivanju Lučke uprave Senj i 

Lučke uprave Novalja s odredbama Statuta Ličko-senjske županije 
 
 

AD/6 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom 
dobru u svrhu gospodarskog korištenja – plaža „Trinćel“  

 
Predsjednik Skupštine je izvijestio članove Skupštine da je predlagatelj Zaključka 

Župan. 
Obrazloženje je dala A. R. Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo. 
Istakla je da je Upravni odjel za gospodarstvo 21. lipnja 2013. godine zaprimio 

zahtjev Tomislava Šuljića, vlasnika obrta „Luka“ iz Novalje za davanje suglasnosti za 
prijenos koncesije na pomorskom dobru plaži „Trinćel“, u svrhu gospodarskog 
korištenja na novoosnovano trgovačko društvo GRMALJ d.o.o. iz Novalje, Dalmatinska 
19.  

Obrt „LUKA“ ima koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – plaže 
„Trinćel“ koja se nalazi na području Grada Novalje temeljem Odluke o dodjeli koncesije 
na pomorskom dobru na plaži „Trinćel“ u svrhu gospodarskog korištenja i ugovora o 
koncesiji na pomorskom dobru te pripadajućeg I. dodatka ugovoru do 8. lipnja 2019. 
godine. 

Upravni odjel za gospodarstvo i Služba za financije Ličko-senjske županije 
utvrdili su da obrt „LUKA“iz Novalje nema nepodmirenih obveza prema Županiji, po 
osnovi koncesijske naknade te da navedena koncesija nije predmet založnog prava 
sukladno članku 34. Zakona o pomorskom dobru i lukama. 

Stoga Župan predlaže Županijskoj skupštini donošenje Odluke o davanju 
suglasnosti za prijenos koncesije na trgovačko društvo GRMALJ d.o.o. iz Novalje. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
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U raspravi je sudjelovala L. Pemper. 
Zanimalo ju je treba li upoznati Gradsko vijeće Grada Novalje s Odlukom o 

davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog 
korištenja – plaže Trinćel, jer gradski vijećnici u prošlom sazivu nisu bili upoznati s 
donošenjem ovakvih odluka. 

Upitala je može li se Odluka dostaviti Gradskom vijeću Grada Novalje kako bi 
svi vijećnici bili upoznati tko je dobio koncesiju i koje tijelo kontrolira poštivanje 
koncesijskih ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nadalje je istakla da su u Novalji naslikane dvije, kako oni kažu „džige“, koje 
nigdje nisu u katastru uvedene. Grad Novalja može dobiti koncesijsko odobrenje nad tim 
„džigama“, ali je problem ako netko zatraži nešto više, jer ne postoje u katastru i ne može 
se dobiti dozvola za neku veću namjenu. Zanima je mogu li se stvari ikako pokrenuti u 
katastru, da se to regulira, jer te „džige“ praktički ne postoje. 

Koncesijsko odobrenje Grada Novalje može se dobiti za neki manji objekt do 12 
m2, ali ako netko planira nešto više, ne može dobiti odobrenje, jer ta „džiga“ nigdje nije u 
katastru uvedena. 

A. R. Stilinović je odgovorila da je u privitku ove Odluke dostavljen i nacrt 
ugovora kojeg će po donošenju ove Odluke sklopiti Župan s novim koncesionarom. U 
tom ugovoru stoji da se isti sklapa u dovoljnom broju primjeraka i da se obavezno 
dostavlja Gradu, odnosno općini gdje je koncesija dana. Tako se radilo u svim 
dosadašnjim slučajevima davanja i prijenosa koncesije ili bilo kojih drugih radnji vezanih 
za pojedine koncesije. Upravni odjel za gospodarstvo ima sve podatke kada je, kojim 
dopisom i na koji način ugovor o pojedinim koncesijama dostavljen Gradu Novalji. 

Što se tiče kontrole provedbe odredbi sklopljenih ugovora o koncesijama, 
Županijska skupština je imenovala Povjerenstvo koje je zaduženo isključivo da vrši 
provedbu kontrole izvršenja odredbi sklopljenih ugovora o koncesiji. Ove godine je 
Povjerenstvo obišlo sve lokacije na kojima je utvrđeno da je davatelj koncesije Ličko-
senjska županija te će na jesenskoj sjednici Skupština dobiti izvješće o njegovom radu. 

Što se tiče mogućnosti dodjele koncesijskih odobrenja za „džige“ koje nisu 
upisane u katastar, A. R. Stilinović je naglasila da je Županijsko povjerenstvo za granice 
pomorskog dobra odradilo značajan posao određivanja granica pomorskog dobra na 
području Grada Novalje. Problem je u tome što se već 3 ili 4 godine očekuje rješenje o 
istom od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukure i zbog toga pomorsko 
dobro na velikom dijelu Grada Novalje nije upisano u zemljišne knjige, što je podloga za 
davanje koncesija na pomorskom dobru. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom  
dobru u svrhu gospodarskog korištenja – plaža „Trinćel“ 

 
 

AD/7 Donošenje Zaključka o odricanju od prava prvokupa tvrtke Seal d. o. o., Trg 
istarske brigade 10, Pula  

 

AD/8 Donošenje Zaključka o odricanju od prava prvokupa Milana Čikeša, Ispod Sv. 
Lovre 8, 21000 Split 

 
Predsjednik Skupštine je predložio da se ove točke objedine u izlaganju i raspravi, 

a da se o svakoj posebno glasuje. 
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Istakao je da kod prodavanja zemljišta država ima pravo prvokupa te se u ovom 
slučaju odrekla tog prava. Isto tako niti Županija nema interesa te se predlaže 
Županijskoj skupštini da se odrekne od prava prvokupa. 

Zatim je otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ dao je 7. točku dnevnog reda na glaosvanje.  
Županijska skupštine je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o odricanju od prava prvokupa tvrtke Seal d. o. o., Trg istarske brigade 10, Pula 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 8. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupštine je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o odricanju od prava prvokupa Milana Čikeša, Ispod Sv. Lovre 8, 21000 Split 

 
 

AD/9 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za   
gospodarska pitanja  

 

AD/10 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za  
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo  

 

AD/11 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, 
kulturu, znanost i šport  

 

AD/12 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo 
i socijalnu skrb  

 

AD/13 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja 
hrvatskih branitelja  

 

AD/14 Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja 
nacionalnih manjina 

 
Predsjednik Skupštine je predložio da se ove točke objedine u izlaganju i raspravi, 

a da se o svakoj posebno glasuje. 
Članovi Županijske skupštine su prihvatili prijedlog predsjednika Skupštine da 

ne treba davati dodatna obrazloženja jer su upoznati sa svim prijedlozima te je otvorena 
rasprava. 

U raspravi je sudjelovao S. Ćaćić. 
Naglasio je da je na dogovoru predstavnika oporbe bilo dogovoreno da oporba 

traži mjesto potpredsjednika Skupštine, predsjednika odbora i članstvo u svim 
odborima. Inicijativa da predsjednici odbora budu iz redova oporbe nije prihvaćena, iako 
znamo da u Saboru oporba ima svoje predsjednike odbora. 

Na sastanku na kojem se razgovaralo oko članstva u odborima HNS nije prihvatio 
članstvo i žao mu je što je SDP na brzinu imenovao svog predstavnika umjesto 
predstavnika HNS-a u Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i šport. 

S. Ćaćić je upozorio sve nazočne da se nikako ne smije kršiti Poslovnik. 
Članak 47. Poslovnika kaže da Odbor za gospodarska pitanja ima predsjednika i 4 

člana. Predsjednik i 2 člana Odbora biraju se iz redova članova Skupštine, a 2 člana iz 
redova uspješnih gospodarstvenika na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, klubova 
članova Skupštine ili najmanje 10 članova Skupštine. 
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To se nije poštivalo jer su četvorica predloženih iz redova članova Skupštine. 
Ista situacija je i u Odboru za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 

gdje su također 4 predložena člana iz redova članova Skupštine, kao i u Odboru za 
prosvjetu, kulturu, znanost i šport i u Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb. 

S. Ćaćić je na kraju istakao da si Skupština ne smije dozvoliti žalbe prema 
Ministarstvu uprave i da netko poništava odluke koje su ovdje donesene. 

Predsjednik Skupštine je naglasio da su se oporba i vladajuća koalicija usuglasili 
oko imena i da je Odbor za izbor i imenovanje donio prijedloge odluka. Isto tako je 
naglasio da su u prošlom sazivu svi članovi odbora bili iz redova članova Skupštine i da 
tada S. Ćaćić nije imao nikakvih primjedbi. 

Nakon rasprave predsjednik Skupštine je dao 9. točku dnevnog reda na 
glasovanje. 

Županijska skupština je s 28 glasova „za“ i 1 „protiv“ donijela 
 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za   gospodarska pitanja 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 10.  točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 28 glasova „za“ i 1 „protiv“ donijela 

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za  poljoprivredu,  

šumarstvo i vodno gospodarstvo 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 11.  točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 28 glasova „za“ i 1 „protiv“ donijela 

 
ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za  
prosvjetu, kulturu, znanost i šport 

 
Zatim je predsjednik Skupštine dao 12.  točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je s 28 glasova „za“ i 1 „protiv“ donijela 

 
ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 13.  točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja hrvatskih branitelja 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 14.  točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina 
 
 

AD/15 Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća ŽUC-a 
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Predsjednik Skupštine je naglasio da je predlagatelj Rješenja Odbor za izbor i 

imenovanje te je otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je s 25 glasova  „za“ i 4 „uzdržana“ glasa donijela 

 
RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ŽUC-a 
 
AD/16 Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor  Lika 

cesta d.o.o. Gospić 
 

Predsjednik Skupštine je naglasio da je predlagatelj Rješenja Odbor za izbor i 
imenovanje te je otvorio raspravu. 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je s 22 glasa  „za“ i 7 „uzdržanih“ glasova donijela 

 
RJEŠENJE 

o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor  Lika cesta d.o.o. Gospić 
 
 

AD/17 Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
Ličko- senjske županije 

 
Predsjednik Skupštine je naglasio da je predlagatelj Rješenja Župan te je otvorio 

raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Rješenja na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Ličko- senjske županije 
 
 

AD/18 Donošenje Odluke o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice 
županija 

 
Predsjednik Skupštine je naglasio da je predlagatelj Odluke Odbor za izbor i 

imenovanje te je otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je s 23 glasa  „za“ i 6 „uzdržanih“ glasova donijela 

 
ODLUKU 

o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija 
 
 

AD/19 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na 
području ispred uvala Marasovka i Pećci (Općina Karlobag) 

 

AD/20 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na 
području ispred uvala Bilančevica i Boćarje Vele (Grad Senj) 
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AD/21 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na 
području ispred uvala Trsina i Tvrduša (Grad Senj) 

 

AD/22 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 
na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na 
području ispred uvala Vela i Mala Črnika (Općina Karlobag) 

 
Predsjednik Skupštine je predložio da se ove točke objedine u izlaganju i raspravi, 

a da se o svakoj posebno glasuje. 
Istakao je da prijedloge odluka nije potrebno dodatno obrazlagati, s čim su se 

članovi Skupštine složili te je otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ dao je 19. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala 

Marasovka i Pećci (Općina Karlobag) 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 20. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala 

Bilančevica i Boćarje Vele (Grad Senj) 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 21. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Trsina 

i Tvrduša (Grad Senj) 
 

Zatim je predsjednik Skupštine dao 22. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u 
svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Vela i 

Mala Črnika (Općina Karlobag) 
 
 

AD/23 Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za strateško planiranje, 
investicije i fondove Europske unije 
 
Obrazloženje je dao predsjednik Skupštine. 
Istakao je da su pred nama novi izazovi i da se očekuje od ovog Odbora da 

zajedno s vladajućom koalicijom i oporbom bude kotač zamašnjak gospodarskog razvoja 
Ličko-senjske županije u idućem periodu. Intencija je da 3 člana Odbora budu iz redova 



 20 

članova Skupštine, a 4 člana da budu vanjski suradnici, kako bi mogli doći do 
najkvalitetnijih ljudi bez obzira na boju političkog dresa. 

Kada se steknu uvjeti Odbor će imati i profesionalnu tajnicu, koja će biti jednako 
tako važan kotačić u radu Odbora, kao i njegovi članovi.  

Predsjednik Skupštine je naglasio da svi možemo biti ponosni na ovaj Odbor jer je 
prilikom njegovog izbora postignut konsenzus i to je način na koji treba raditi i u 
budućnosti kada je u pitanju boljitak i napredak Ličko-senjske županije. 

Za razliku od drugih odbora, predloženo je da ovaj Odbor ima i svog 
potpredsjednika. 

Za predsjednika Odbora se predlaže Nikola Šulentić, donedavni ravnatelj HEP-a 
Gospić u čijem su mandatu, što se tiče HEP-a, ostvarene najveće investicije na području 
Županije. 

Za potpredsjednika Odbora se predlaže Ante Franić, koji jednako tako ima dosta 
iskustva i poduzetničkog duha i koji itekako može pomoći da se ostvari što više 
sredstava iz strukturnih fondova EU. 

Katarina Milković je taj posao odlično obavljala i u Općini Perušić, koja je jedna 
od općina koje imaju dosta iskustva u onome što ovaj Odbor očekuje. 

Dorotea Prpić je sudjelovala u velikim uspjesima Grada Senja u aplikaciji 
strukturnih fondova. 

Mr. znanosti Vlatka Ružić je voditeljica izvedbe i provedbe projekata financiranja 
iz EU fondova i govori 5 stranih jezika. 

Milka Rukavina je donedavna pročelnica Ureda za zapošljavanje gdje su 
migracija i kvalificirana radna snaga vrlo bitni za ovaj Odbor i za strateške projekte. 

Mihovil Butković  je diplomirani ekonomist i također će biti važan član ovog 
Odbora. 

Predsjednik Skupštine je na kraju istakao da je jako ponosan na ovaj Odbor i da se 
njegovih članova ne bi posramila ni najveća zakonodavna institucija u državi, tj. Sabor 
RH. 

Nakon iznijetog obrazloženja otvorio je raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je s 28 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donijela 

 
ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Odbora za strateško planiranje, investicije i fondove 
Europske unije 

 
 

AD/24 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće 
bolnice Gospić o nabavi CT uređaja 

 
Obrazloženje je dao Župan Ličko-senjske županije. 
Istakao je da bi kronološki podsjetio što se sve događalo oko nabavke ovog 

aparata. Tadašnja uprava Opće bolnice Gospić je 2011. godine potpisala sporazum s 
Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi oko kupnje istog aparata. 

Aktualni ministar zdravlja ovu Odluku nije proveo, već ju je na neki način i 
suspendirao. Odluka Skupštine i Opće bolnice Gospić o raspisivanju natječaja za javnu 
nabavu CT uređaja je više nego za pozdraviti, jer se radi o osnovnim sredstvima Ličko-
senjske županije i Opće bolnice Gospić. 
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Opća bolnica Gospić ima takav aparat koji je 10 godina star i ne može adekvatno 
pružati usluge korisnicima, a sam popravak istog bi praktički iznosio kao i novi aparat. 
Radi se o iznosu od 3.250.000,00 kn s PDV-om.  

Neadekvatnost ovog aparata nažalost dovodi do upućivanja pacijenata u druga 
bolnička središta, kao što su Zadar, Rijeka ili Zagreb, što predstavlja i dodatna 
opterećenja, pogotovo prilikom prometnih nesreća koje u turističkoj sezoni nisu nimalo 
rijetke. 

Župan je zamolio vijećnike iz oporbe, koja je na vlasti na nacionalnoj razini, da svi 
zajedno pokušaju takve stvari riješiti s resornim ministarstvom, prije svega jer je Ministar 
zdravlja prilikom boravka u Gospiću obećao da će se ići u realizaciju ovog projekta, ali 
nekoliko njegovih zadnjih istupa u javnosti upućuje da od toga neće biti ništa. 

Treba pozdraviti to što je Opća bolnica Gospić zajedno sa Županijom u ovo 
vrijeme krize i recesije uspjela pronaći adekvatna sredstva za nabavu ovog uređaja. 

Treba napomenuti kako naša Županija ne skrbi samo o zdravstvenoj usluzi 
pacijenata s područja naše Županije, nego i šire. 

Župan je na kraju istakao kako će s predsjednikom Skupštine imati sastanak i s 
predstavnicima uprave dijalize kako bi i taj problem probali riješiti, budući su kroz 
participaciju Ministarstva zdravlja smanjena sredstva i za korisnike dijalize. Nada se da 
će i taj problem uspjeti riješiti. 

Predsjednik Skupštine je dodao kako je ružno kada zbog političkih razloga 
Ministar odustane od potpisanog ugovora. On ga je kao bivši ministar zdravstva i 
socijalne skrbi potpisao za sve bolnice.  Žao mu je ako se to događa zbog njega, ali mu se 
čini da je to upravo tako. 

Isto tako se prije govorilo da ne treba Općoj bolnici Gospić magnetska rezonanca, 
a do sada je pregledano 15 000 pacijenata, od toga njih 5 000 iz Rijeke, Zadra, Šibenika, 
Varaždina, pa i Istre. 

Dobro je da je Bolnica pronašla vlastite prihode na što možemo biti ponosni jer je 
jedna od rijetkih u Državi koja ovog trenutka posluje bez gubitaka. 

Nakon iznijetog obrazloženja predsjednik Skupštine je otvorio raspravu. 
Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić  
o nabavi CT uređaja 

 
AD/25 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za Proračun i financije 
 

Predsjednik Skupštine je naglasio da je predlagatelj Odluke Odbor za izbor i 
imenovanje te je otvorio raspravu. 

Budući se nitko nije javio za riječ dao je prijedlog Odluke na glasovanje. 
Županijska skupština je jednoglasno s 29 glasova „za“ donijela 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova  
Odbora za Proračun i financije 

 
Na kraju se Župan obratio nazočnima i istakao da je na današnji dan 1856. godine 

u Smiljanu rođen Nikola Tesla. Danas obilježavamo 157. godišnjicu njegova rođenja. 
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Župan je istakao da su svi upoznati s njegovim dostignućima od kojih su 
najpoznatiji generator, indukcijski motor i izmjenična struja. 

Na njega osobno najveći dojam je ostavila izjava Nikole Tesle: „Ne žalim što su 
drugi pokrali moje ideje, žalim što nemaju svoje“. 

Isto tako je poznata i njegova izjava da se uvijek ponosio svojim srpskim 
porijeklom i hrvatskom domovinom. 

Predsjednik Skupštine je dodao da je najbolji pokazatelj kako je prošla Vlada 
držala do Nikole Tesle taj što je Veleučilište u Gospiću dobilo ime upravo po njemu i što 
je otvoren veliki memorijalni centar Nikola Tesla, koji je na radost sviju nas postao 
turistička atrakcija. 
 

Sjednica Županijske skupštine završila je s radom u 13,30 sati. 
 
KLASA: 021-04/13-01/23 
URBROJ: 2125/1-01-13-02 
Gospić, __________ 2013. godine 

         
 
          T A J N I C A                                                                           P R E D S J E D N I K 

Ankica Blažević, dipl. oec.                                                      mr. Darko Milinović, dr. med. 


